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SUBSTITUTIVO DO RE~ATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESErnADAS

1POOOOl-7 RENATO VIANI>.A tlMDS
................ '" PARECER .."' ..

Ja es t a car-ctatcente at enctca a emenda
Pela r-ej etcãc

1000002-5 RENATO VrANNA PMDB
"'.."''''.......... PARECER ....,..."''''......

A Emenda ccret tva -esconaanti tzar a untão pelos oeccs ttcs
ou petas aplicações nas tnet ttu-cões financeiras

Na rrtcctese. não cus t aot e os etevaoos propósitos do Au-
tor, rtca suostenctaunente alterada a c-ocoers acolhida pela
mator-te dQS Const t tutntes Que exal'linaram a matér ta nas fa
ses anter tcr-es da eteccr-acãc CO Projeto de Constituição

-----------------~~~~~--~~~~-~:~~_:~~-~:!:~::~~--------------------------------
lP00003-3 ~ENATO VIANNA PMOa
............. "'.. PARECER ........ ~ ........

A Emenda ",m acr-eco. apesar da 1cuvave 1 preocupação do
ttust ee ccns t t tutnte , não se ajusta aos pr tnc i p ton gerais que
nor-tear-em li ccnceccãc do sucst rtut tvc. nem cotncroe com O
conjunto dos pontos de vista eno-esscs pela mator-ta dos mem
bros desta conaesãc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
'POOO04-1 RENATO V:ANNA PMDB
........ ** ... PARECER ......... "'......

A participação do capital estr-angeiro na economia nac to
na t seja na ar-ea financeira seja no setor croout tvc. será
sempr-e. a nosso ver, regulada. por lei Dessa forma. a sccteda
de poderá decidir, att-aves de seus representantes no C N , 50
or-e a menor ou maior participação do caorta t estrangeiro. see
alterar o texto constitucional A Carta Magna oeve conter
or tncrotos duradouros e não cnscos tt tvca sujeitos à conjun
tura

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
ieoooos-o RENATO VIANNA PMOB
.... "' PARECeR ", ",

Concordando com os argumentos do autor da Emenda nosso
parecer e pela sua aprovação isto e supressão de todos os
artigos referentes a criação escectr tca e direta de novos es
tados, pois se trata de ea-er-ta tnrr-aconst t tuctcna i

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lPOOOO6-B RENATO VIANNA PMOB
......... "' '" PARECER .."' ..

Acata-se em oar-t s , a emenda ueaoecessá-ta a citação do

-------------~~~!~~!~-~~~~~~~--~:~:-~~~~~~:~~-~~~:~~~--------------------------
lPOOOD7-6 VIRGílIO TAVQRA PDS
............ "' PARECER '""'''' ..

No texto do Projeto já não consta eats o ter-no 'funda

-------------:~~~~.:_~::~~-~:~~ -~~~ ~ -:~::_:_:~:~~~-~~:~~~~::~~--------------- ---
lPODOOB-4 VIRCíLIO TÁVORA PD~
.... "' PARECER '""' ..

3 A presente Emenda tem por escccc introduzir 2 parágrafos
ao item rr r do art 270 do Projeto de Constituição estabele
cendo Que os r-endteentcs da trabalho assatar-taoc serão tribu
tados exclusivamente na fonte e que são "sentes do pagamento
de> teceste de renda 05 r-e-mtmentos aueer-toos dos cofres publ1
cos pelos aposentados tr-at tvos e oer-stcr-tst as

É evtoente cus SE" "rata de matéria que deve constar de te
gls1ação tnrr-accns t t t uctona t

Pela rejeição
--------------------------------------------------------------------------- ----

lPOCOO9-2 FeR~S NADER PDT
"' "' PARECER '"

A EMenda contempla alguns dos est.ectoe peculiares a u
sucapião urbana, plenamente acettuve te , espectatmente Quanto
á exctusãc dos bens o.mt tcce

Entretanto, cons toer-anoo-se a real idade de cada Munici
ore a de l tmí t ação da a-ea deve ser remetida a legtslação mu
nicipal

Pela acr-ovacâc Parcial. nos termos do suost ttv-rvc

1POO010-6 FERES NADER POT
..* ...."'........ FARECER ........ " •••

A emenda não obstante os elevados crccós ttos do ilustre' Au
tor, altera suns tenc taueent e o anteno teento da ma'loria dos
constituintes que examinaram a materia na fase de elaboração
do Pr-ojeto
Assil"'l somos pela rejelçlio da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1POOQll-4 EDIVALDO MO~TA PMOB
... "'.......... '" PARECER .......... "'.."'..

A proposta contida na emenda de alteração d3 redação ori
ginal do art 425 fot rejeltad3 por- considerar-mos ser neces
sária a manutenção das especificações que tornam o dlspos1tl
vo mals claro e p"ectso

Somos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOQ012-2 EDIVALDO M01TA PMD9
...."''''*''''''. PARECER ........ "'........

A emenda foi a.pl"ovada, tendo sido acatada a sugestão
conUda na emBnda de supressão da ex.pressão ~ e do
subsolo~. constante da redação orlg1nal, como forma de dar
mais coerênc1a ao texto

Somos pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lPOOO13-1 EDIVALDO t.lOTTA PMDB
."1t"""''''''' PARECER ..

Julgamos lmprescindtvel a manutenção do art1go 425, com
o obj@tlvo de conferi~ as terras de posse 1memor1al tratamen
to ma1s aprofUndado do Que o conced1dos em outros ca.p'itulo do
Projeto de Const Itulção

Pela I"ejetção

lPOO014-9 EDIVALDO MOTTA PMDB
... "' PARECER ..

Por entendermos Que as populações ind1genas devem ter o
usufruto exclusivo das rtquezas do solo como condição para a
sua sobrevlvénc1a física e cultural. não foi acatada a suges
tão do autor da emenda de supressão das expressões" exclu-
sivo" e· do solo" Foi aceita a proposta de supress;:;'o do
termo" e do subsolo" para conferir malor coerência ao tex
to const ituc10nal

Somos pela aprovação parctal

lPOO015-7 EDIVALDO MOTTA PMOB
....... "' PARECER .."' .

É necessario 1'Imita" às emoresas nac10nals a explora-
ção e aproveitamento dos recursos minerais No que se refe
rem as fa1xas de fronteiras e terras 1nd'genas. consideramos
lmDresc'nd~ve1 Pela aprovação pa"cial

1P00016-5 NILSON GIBSON PMDB
................. PARECER ..... "'.........

Pala aprovação) VálidOS, os fundllmentos da justificação
da emenda

1POO017-3 NILSON GIBSON PMDB
............... PARECER ........."'.....

~ redaçJo sugerid;] para o caput não se afigura mais
tecn1ca, abrangente ou mals adequada que a do Projeto

De outra parte, a sugestão de um paragrafo unico com
as vedaçBes ao exerc1c1o da função por parte dos menbros do
Ministério Puollco parece conveniente e merece acolhida

Pelo acolhimento parcial da Errlenda

SUaSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESE'JTADAS
----------------------- -------------- ---------------- --------------- --- --------.
---------------~ -~~:~~~_!::-~ ~:~~:~~:~:_~: ~~-: ~~:~:~:~_:~:~~-~~-~~!~~~- --------

1POOO19-0 NIL.SON GIBSON PI.IOB
............ "'.. PARECER ..

O aet 190 427 e seus parágrafos foram tr-ans eceeacos em
otsoos tt 1\10 untco que CO'li r-ecacãc drver-se , confere a -ater-re
orientação t fênt tca a seguida cata Emenda

Pela acr avecão parcial
------------------------------------------------------ ------------------- ------

1P00020-3 NILSON GI950N PMOB
............ "'.. PAR=.CE~ ..

A proposta cont tua na enenoa de ai ter-ação da redação 01"1
911lal do ar t 425 fol -ejetraoe cor- considerarmos ser neces
sar-ta a manutenção das escecte tcacões que tor-nan o ntsacs t t t
vc mais ci ar-o e preciso

Somos pela -efetcãc
-------------------------------------------------------------- --- --- -----------

1P00021-l NILSON GIBSON rvne
............... PARECEq ..

A estab tt tuade entendida como a garantia de cer-eaoêocta
no l;!mprego e. portanto, como cootr-accsicãc ao 1 tv-e a-tn t r to

do emar-ecaocr- de despedir o empregado, tornou-se ar-t t e tcto
semente. uma momentosa e contr-over-sa Questão. porquanto, seg
mentos eaor-esstvos das cat ecor-tes envolvidas têm se mant tes
tado, r-et t er-adament e , por uma solução harmoniosa do problema

Na ver-caee. o que quer o empregado e ver 11mitado aquel e
ar-m t r-to e, pão, COIllO se nr-opal a enga.nadamente ter a aa-eo
tia tr-r-es tr t ta de per-nanece- no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que é parte vital e tr-at tenave t da
cr-ccr ta at tvtttede eno-esar-tat sabe que não oooe ser tratado
como uma s1fl'ples peça, um 'Instrumento ou l"laquina que aooa
usada, é jogada ror-a COMO tnser-vtve t

De sua parte. não interessa ao empregador tnscn-ar- desas
sossego OtJ lnsegurança ao seu empregado pois esses são fato
res comprovados da oatxa produtividade A pratica a experi
ência. o connectmentc técnico '2 ldentif1cação do empregado
com os cof et tvos maiores da empresa, signtf'lca'll para ela uet
oatr-teõntc tnsunst t tuive t Investe o empresário em recursos
humanos, buscando nant t t tar- fi aprimor-ar a cuat tr tcacão pro-
f t ss tona t de seus erc-eaacos Por tudo isso, é elementar que
seja v tr-tua tmente contr-ár-tc à r-ot at tvtcaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados oc em
m-eenoteentc

Posta a questão nestes termos, não há ccr-cue se trazer
para a eetacãc encr-ecat rcta fundada na ct tat e-at toaoe do
contrato umn conotcãc uruoesscat , paternalista e tecos tt rva.

Que, eo longo do tempo sempre fol causa de tormentosas de
mandas jud'lC1als

Ass1m. pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
taeos oferecendo fórmula conc tt tatór ta que -et tete a tendên
cia maj cr t t ár la dessas propostas. aceita por lideranças de
cateacr-tas econômicas e profissionais que dtuturnenente. vêm

se manifestando por todos os meios de ccnontcacãc e a veda
ção da cescscroe teot tvaca ou sem justa causa, em ee-ecs a
;erem definidos pela reatsiacãc cr-ctnár ra

lPQOO22-0 NILSON GIBSON PMDa
".""$..""'.. PARECER ....* ......."''''

"lo nosso entender, ° ar-t 493 trata de diferentes assun
tos Que mereciam tratamento uteer-enc taoo Na ror-na como foi
redigido. este utsoos t t tvo não mer-ece ser- aprovado

Em face do exposto não consideramos caotvet a emenda 0
"a apresentada

Pela Rejeição------------------------------------------- ------------------------------------
lP00023-8 NIL.SON GI5S0N PMDB
................ PARECEP •• "' ..

Com o objetivo de não torna" oeaas taoamente extenso o
texto do Sutist t tvt tvo da futura Carta Magna, Julgamos oportu
no suoe tatr Co Projeto de ccnet ttutcão as normas Que mats
adequada'liente devem ser- tratadas no ãscttc da legislação 01"
o tnãe ta rocrvr-se em t a t categoria o cnsocstt rvc para o qual
~h~~i~da orer-sce nova redação, r-azão por QUI;' cetxaros de eco-

Pela r-efetcão-------------------------------------------------------------------------------
lP00024-6 "IILSON GIBSO"l PMOB
.................. PARêCER .

A emenda tem total procedência e propriedade Tal como propõe
O ilustre Const'ltult'lte deve ser acolhida, vez. que a aprovação
do texto att...al acarretaria efeitos lndesejáveis no bom funci
onamento dos órgãos publicos estaduais-------------------------------------------------------- ---------------- -------

1P00025-4 NILSON GIBSON PMDS
"' PARECER "' ..

N:1io concordamos com a redação proposta pelo ilustre
Const itu1nte, na sua Emenda O assunto fOI objeto de muita
polêmica mas a expressão "controle decisorio e de capital"
tem encontrado consenso entre os Constituintes, de sorte qt..e
~g~:1ca-la Fle"ã desatender a uma el<ores1v<! mal0r'la de op1-

-----------------_:~~:_~:~~-~:~:~:~~-~~-:~:~~:_----~--------------------------
lPOO026-2 ~ILSON GIBSON PMOB
"'.."' PARECEP "' .

A proposta contida na emenôa de alteração da redação ori
glna1 do art 425 foi rejeitada por cons'lderarmos ser neces
sár1a a manutenção das especlf1cações que tornaM o d1sposlti
vo mais claro e preciso

Somos pela rejelção
---------~~~~;7=~---------~IL5Õ~-G!~5Õ~------------.---------------~~~9--------

..", ",.", .. PARECER ..
Com o objetivo de não tornar demas'ladamente extenso o

texto do Substitutivo da futura Carta Magna julgamos oportu
no supr'lm1r do Projeto de Constttu1ção as normas que mals
adequadamente devem ser tratadas no âmbito da leg1s1açáo or
dinária Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o qual
a Emenda oferece nova redação. razão por Que deix<I'IlOs de aco
lhê-la

Pela rejeição
------------------------~------------------------------------------------------

1POOO2B-9 NILSON GIBSON PMDB
.................. PARECER "' ..

As razões eKp~ndidas na Justificação da Emenda são I"uito
oportunas, motlvo por Que acolnemos sua postulação
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP00029-7 NILSON GIBSON PMDB.*..*.......... PARECER .." .."'..........
A conceituação de empresa nacional, na fOl'rrta em que está

colocada no Projeto. e!psejou a preocUpõl:ção de dezenas e deze
nas de constltulntes, os Cluals se manifestaram com Emef'das em
que uma tônlca predomlnou a titularidade do controle decisó
1"10 e de capital deveria estar nas mãos de brasileiros e
não, como no Projeto nas mãos de pessoas físlcas dontcll ia
das no Pa'is

Uma solução conci 1iataria foi encontrada e passou a in
corporar o 'subst1tut1vo a titularidade passa a ser de bra
sl1e1ros domlcil1ados no PaIs, ou entidade de dlrelto publlco
1nterno, e deflniu-se a llmpresa brasileira de cap1tal estrall
ge1ro como aquela Que. tenda sede e dlreção no PaIs, n50 pre
encha os dema1s requIsitos da empresa nacional, nos tel'mos
def'in1t1os no substitutivo

Com esta decisão, esperamos haver .arrefecido o n\vel de
pOlem1z.ação do assunto

------------------~~~:_~~~~~~:~~-~~~:~~~---------------------------------------

3

1POOO1B-1 NILSON GIBSON
..* PARECER ",,,,* ..

PMDB lPOO030-1 NILSON GIBSON
.....*."'*"'. PARECER ..*.. "..."''''..

PMDB
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COCI o ocj er tvc de não tornar- ceees teceeente extenso o
texto do Substitutivo da nova Carta Magna, julgamos opor-tuno
elim1nar do Projeto de const ttutcãc as nor-mas que 1I13is aoe
quadarmmte devem ser ccnatoer-aoas no âatrtto da legislaç.1i.o ce
of nar-ta tnctut-ss nessa categoria o orsoos tt tvc a que se re
fere a presente asenca. r-azão por que deixamos de acctnê-te

Pela r-efetcão
------~-----~-------------------------------------~----------------------------

lFOOO31~9 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER •••••••••

O ar-t i90 427 e seus paragrafos for-am transformados em u
ntco dtsposH Ivo. o Qual segue cr teotecãc dlVl'!rsa da seguida
no cacut da proposição original A norlM proposta no Sucst r
tut tvc conserva. entretanto, <I. orientação do paragrdo 10 e
do parágrafo 20

A nosso vec . o conrecco do paragrafo 30 é rictca mater-ta
de 1egts1ação ord1nárhl.

Pela acrovacâc oar-ctai----------------------~---------- ----------------------------------------------
lP0Q032-7 NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER .

O ilr'tigo 427 e seus car-aa-aros ror-ae tr-ansecr-eecos em
untcc ctscostt tvo. o Qual segue orientação diversa da segui
da no caput da proposiçrio cr-rstoe t

Pela r-ef ercãc
----------------------~----~---------------------------------------------------

1PDOO33-5 NIl.SON GIBSON PMDB
.......... PARECE.R: ..

O artigo 427 e seus parágrafos for-am transrcr-macos em
único ctacostr tvc. o qual segue orientação diversa da segui
da 110 cacct da cr-cccstcão origInal

Pela reje1ção
----------~-------~------------------------------------------------------------

lPOOO34-3 NILSON GIBSON pMDB
••••••••• PA~ECER .

O art 190 427 e seus parágrafos foram transformados em
otspcsvt tvc untcc que, com redação df var sa , confere i earer-ta ,
cr-tent acãc idêntico!' ia sepuroa pela Emenda

Pe ta apr-evaçãc par-cta t
----------~------~-------------------------------------~-----------------------

lFCíOO35-l NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER ..

O ar-t 190 427 e seus parágrafos rcr am transformados tom u
ntcc ctsccen tvc, o qual segue cr tent acãc ctver-sa da seguida
no cauut da orcccstcãc cr-tctnat A norma proposta no Suhs t t-'
tur tvc conserva. entretanto, .a orientação do ptlrágrafo 10 e
do pará.grafo 20

A nosso ver. o conteuco do car-ear-arc 30 e t tctca mater-ta
de legtslação or-dmár va

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

1P0Q036-0 NILSON GIBSON PMOB
.......... PARECER •••••••••

Visa a Emenda à ext tncãc do 'rer-r t t ót-fc ne Fernando de No
ronha e OI sua r-emccr-oor-açãc ao Estado de sernamncco

A cr-tacãc e incorporação de Estados e re-r-ttcr-tos e mate
r-ta em Que a consr ttutcêc est anetece, acenes. os cr-t rér-tcs e
cr-ccecteentcs , deixando a 1mplementaçiio para <I. Vontade popu
lar, atr-avés do oiectscttc

Pela rejeição da Emf;nda
~ ------------------~------------~-----------~----------------------------------

1POOO37-B FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
••••••••• PARECER ..

A eeenoa foi prejudicada pela supressão total do ar-t tçc
-------------------------------------~------------------~----------------------

lPD0049-1 ANTONIO U;;N(J PFl.
.......... PARECER ...... "'.....

Com a cr-esente eeenca pretende o ccnst tturnt e A~lTONIO
UimO esseçur-ar <1.0 ctoeoãc br-as t t etr-o que t tver- dupla ou mul 
t tp í a nectcnat toaoe ao tacutoaoe de r-enunctar â nactcnat toace
or-as tt etr-a Acontece, tooav ta Que o t t em 1, CIo ar t 21 as
segura. expr-essaeent e. esse direito

Por esse mot tvc. nosso par'ecer e contrario por ccns tce 
r-à-ta or-ejudrcaca

1POOOSO-5 ANTONIO UENO PFL
........... PARECER •••• "'.....

nevrsãc dos valores dos nenet tc tcs de ccnrcr-mtoaoe com os 'In
dtces reata de inflação Medida absolutamente lndhõpensavel
seta aprovação oa emenda, nos termos do Substitutivo Que ore
ceremos a assmctete Nacional Constituinte

1POOO51-3 ANTONIO UENO PFL
....."'•••• PARECER .

v-se a presente Emenda ar ter-ar a redação do 2 do ar-t
2'12, estaoetecenoc cr tt êr to para a cem-anca do imposto SODr'e
a propriedade ter-r t tcr tat eu-ar , bem como car-a a sua não tnct
oêocta

O r-erer tcc tributo foi tncrutco na coecetêecta dos Esta
dos e 00 Distrito Peuar-a I Em razão deste fato entendemos
que se deve de txar- a 1e' estadual <I. reacteeentacãc do teces
to, de ecoe QUP possa arenoer- as peclJ11iilíidad.es sócrc-eccoões
cas de cada uruoace da reoer-acãc

Desse modo, e não obstante as razões apresentadas para a
Emenda, julg<l.mos tnccnveotante modificar a r-eoaçãc do sucr-ac t

-------------~~~~-~~ ~~:': ~ !~~~:-::'~:~~~~ ~:~-~~~~~--------~---------------------
lPOOO52-1 ANTONIO UENO PFL
•• "' PARECER ..

Ao t tner-oaoe de tntctet tva to a vetor taacão do trabalho consti
tuem tunoaeentos da Ordem eccnômtca. tal como definido no ce
out do ar-t tnc üee tm-jos , t aaoern, como cr tncrctce orientado
res da ordem aconôetca significa embutir no texto do ctsncs r
t tvo ambiguidade não ccecat tvet com as normas constitucionais

A "expansão das oportunidades de emprego or-cout tvo'' corres
ccnce <I. um cef er tvc cereaneme de toda e nue l quar- soc teaaoe •
devendo, ccetaotc. ser incorporado ao texto, na forma do
suos t t tut tvo
Pela acr-cvacãc parcial

-------~-------------------------------~---------------~--------~--------------

lPOOO53-0 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER .

É. pertinente ao texto constitucional estatie. ecer os o-ecet toe
aer-ats Que cevem orientar a atividade normativa e r-ecuteocr-a
ao estado e não a oet tntcãc de segmentos setor-tats , ou sesnc
oc aspectos car-t tcutares , objeto de promoção estatal, como
pretende a croccatçãc em anal tse

-------~---------~~:~-~~!~~~~~-----------------..----------------~-------------~
1POOO54-B ANTONID UENO PFt-
•••••••• '" PARECER •• "' .

Pela rejeição Per-mtt tr- a ut t t taacêc do TOA no pagamento

-------------~~-~~~~~~~~_!~~~~:~-~~~:~~:_~~~!~~~:~~~~~:-~-~~:~~~~-~~~:~~::_-----
iPDOO55-5 ANTDNID IJEND PFl-,
.......... PARECER •••••••••

A matéria e tnrr-aconst í tuctonat
Pel<l. r-ejetcêc

---------------------~-----~------------------~--------------------------------

lPDOO59-9 ANTONIO UEND PFL
.......... PARECE~ *

Pel<l. aprovação parcial Nas o1spos'ções Transitórias ftcou
determ1nado a prDlllUlgação de Lei AgriCDla

lPDOO57-2 ANTONIO UEND PFL
......... ,. PARECER ..

O principio da não discriminação correspondente a ullla
formulação global sendo desnecessaria, e mesmo r'eoundante •
sua eXPliCitação setorial

Pela rejeição
---------------------------------------------------------------~-----~---------

Mais ainda esta diferenciação e necessar1a para Que se dê
preferência ao capital nacional na absorção de poupança 1n~

terna É necessár \a p<l.ra Que se possa 2ssegurar a ree 1 auto
nomi~ nacional em setores definidos como e5rrateg~cDs p;;:Jl"a o
desenvc,lv1mento do Pa~s

Pela rejeição
------~-------------------------~----------------------------------------------

lPOOO56~4 ANTONIO UENO PFL
........... PARECER .

Para que se estipule o eret tvc controle nacional em um
octer minado encr-eendtmentc não basta r-equer-er- Que o mesmo se
ja ccost ttutoo e tenha sua sede e administração no Pa,\S Pa
t-a tanto. e fundamental a titularidade de or-asttetros no con
tr-ote d~ capital e cectsor-tc da empresa

P'C

PFCANTONtO UENQlPOOO56-4

1POOOS8-1 ANTONIO UE"'O
........ ,. PARECER .

Pela rejetção
Matéria de legislação ord\nána

1POOOúl-1 FR~NCISCO DIÓGENES POS
........... PAR~CER ..

A Emenda pr<l.ticalll@nte el tmina o Hem I do arttQO 12,
deixando-1M apenas o inCiso ·t"

N<l.turalmel'lte <I. llláteria parece exigir com reestudo.
Quiçá uma reformulaç.1io redaclonal

Foi o que ocorr~u no Substitutivo ao tr<l.tar dos ter
mos em foco

Pel rejei~ão da Emanda, portanto

lPQ0060-2 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER .

A 1de1<1. de repressão a apuso do poder' económ1co 500 for
mas Que visem a el tminar concorrência e domInar mercados. e
Que resulte em preju1zo do consumidor. ou em lucro exagerado
da emoresa. está adequadal'l'tente atendlda pelo texto do projeto

Pela <l.provaçâo p.arc1al, nos termos do substltutivo--------------------------------------------------------------~-------------~--

1POOO64-5 ULOURICO PINTO PMOB
........... PARECeR •••••••••

A Emenda propÕl2 Que, além dos direitos individuai:!; não
exclua <I. le'. da apreciaçiio dO Poder Judiciár10, o ~ntl!re!se
coletivo ou dtfuso •

As doutrin<l.s modarnas preconizam a inclusão doS D1re1 
tos chamados dtfu.5oS e 05 coletivos no elenco dos que merecem
1l garantia da lei

É in~ação procedente, portanto
Pela ilprovaç,fo.

lPOOO62-9 FRANCISCO OIóGENes FOS
••••••••• PARECER .... "'......

O teor da emenda co1nc1de com o d<l. emend<l. do nobr~

Constituinte José Camargo, por cuja aprovaçlo nos nan1fest<l. -

--- ----------~:_-~~~:~~:~- -~:~!-~~~~~~=~~--~----------------------------------
lP00Q53-7 FRANCISCO DIÓGENES P05
............ PARECER .

A materla, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de e1aoor<l.çâo d<l. nova Carta aten
ção multo espectal, e acredttal'l\OJS Que ;ao tema foi dado o tra
tamento conCltzente com a sua iMportância

Nesta etapa do processo de elaooração Constituc1onal.
parte da emenda deve ser' acolhida pelo Substitutivo

Opinamos po's. pela aprovaçllD parclal
-----------------------------------~------~-------------------~------~--------

lPOOO42-4 CÉSAR MAIA J:lDT
."' PARECER .

Busca a Emenda modificar o artigo 273 do Projeto de
Constituição

Entendemos Que a redação do mencion<l.do disposit1vo estã
tecn1camente bem posta. defintndo clar<l.mente a competênci<l. '
trIbutárIa dos Munlctplos, prl!'!cfsaneto seu ámbHo de ação

Pela rejeição
-----------------------------------~-------------------------------------------

lPDOO43-2 Cé,SAR MAIA PoT
.............. PARECER .

Pelo acolh1mento parc1a1, tendo em v'lita a or'tentação a
dotada no subst1tt1vo

lPOOO40-8 CÉSAR MAIA POT
........... PARECER .

----- O dtspos1tivo no inciso III e inócuo O se"v1ço publico
possui tabel<1.s próprias de vencimentos para seus functonar
ias Por outro lado, QU<l.lquer referência uS<l.da como parâmetro
pode d1f1cult<l.r 1'10 futuro um sa12rio base ma'or' Asslm sendo.
este item {leve ser suprimtdo

1POOO38-6 CÉSAR MAI4 FOT
............ PARECER .

.re este parcialmente atenctoa a emenda
Pela r-ejetçao

----------~~----------------------~-------------------------------------------~

1PQOO39-4 J CÉSAR MAIA POT
............ PARECER *

A emenda ccnr t t ta com o ent enctmentc da mator ta dos ccns t t tu
1ntes Que ~xam1nar<l.m a matéria nas fases anter'iores Que cul
mlnar<l.m COill a elabornção do Projeto
Pela rejeição

1P00045-9 INDC~NCIO DLIVeIRA PFL
.......... PARECER ..

A emenda fica prejudtcada por forçn do artigo 473 dns
-Dispos1ções Transitór'ias· .. pretensão do autor ali está con
temt:iTada

lPOOO41-G CÉSAR MAIA POT
............... PARECER ..

O diSl'osH lVO que se encontra no Projeto e I'esultado dE:!
consultas ~ debatl"!5 com a Cl<1.sS{! interessada E.ntretanto, em
bora. visaslie <I. profissional i zaçi\o do servidor publ tco, não_ga
rante seu objetivo POr outro lado. o cargo em comissào e as
funções de confiança. pela sua própria natureza, devem ser
preenchtdos por livre escol h<!., independentemente se <1.5 pes-
soas que ocuparão sejam ou n§.o do s@rvtço publico

--------------~------------------~--------------------~------------------------

lPOOO44~1 CESAR MAIA POT
.......... PARECER .

A ell'lenda. não obst<l.nte os elevados propósito," do l1ustre au
tor, colide com a entend1mento da ma10ria dbs constituintes
que permitiram a matér1a nas fases <l.nteriores à elabor<l.çáo do
Projeto

----------------~-------------~------------------------------------------------

lPOOO46-1 INOCENCIQ OLIVEIRA PFL
.......... PARECER .

Tendo em vista a nov<l. reda.ção e o conteúdo do artigo Que
regula o assLlto relativo a Vedação de ncumulaçê)es, ia prapos!

_____________:~_:~: ~_~!~~~~~:.: _~~~~~:~_:~::L ~ ~ ~_

lPOOO47-5 ANTONID UENO PFL
.......... PARECER ..

A. faculd<l.de do Poder Exe(:t Ivo, para <l.lterar as al 'Cluotas
do Imposto sobre Produtos Industrial1zados esd prev1sta no
art 270, 10. do Projeto de Constttuir;:10. e a seletividade

-----------~-~-~-~~~_:~~~:~!~~~~~~~_:_~~---~~_:_~:~_::-~~-~~~-~~:~~--------
1POOO48-3 ANTONIO UENO PFl
.......... PARECER .

A emf!nda proposta está em descomp<l.Sso CO/ll <I. melhor próit1ca de
polH1ca m\gr<l.tOria e dI! n<l.cionaliClade. Cl1ante da inatleQu<l.ç:5o
a parâmetros razoáveis de concessão de franquias aos estran
geiros, comq c.e r~sto se pode inferir do próprio d1retto do
estr'angeiro comparado
Pela rejeiç:io
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1POOO65-3 ULDtJRICO PINTO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda dê: nova redação a at tnea -s- do item XV do ar
tigo 12, estaoetecencc condições para a r-epar-ação dos danos,
causados por ce t t t cs , ressalvando os ou-ettos ai tment ar-es dos
dependentes menores do de l í nquente

A inovação procede, sem embargo da prolixidade do dispo
s tt tvc proposto, podendo ser aproveitada no sunst ttut tvc

Dp tnarncs , aes tm pela aprovação-------------------------------------------------- -----------------------------
lPQOO66-l ULDURICO PINTO PMOB
........... PARECER ...

Em parte a proposta encontra atber-oue nas ctsnos tcões
eccat taaoes Pela aprovação par c í a l

1POQ067-0 FRANCISCO PINTO PMDB
........... PARECER .

eer-mtt e a emenda o alistamento e o voto aos matcr-es de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a toaoe para o alistamento deve corres
ponder ãouei a da responsabilidade ctvt t e penal

Aos oezessets anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a matur tdade necessae ta para o exer-ctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escrita

1P00068-8 FRANCISCO PINTO PMDB
.............. PARECER .

O principto da liberdade de ens tnc deve ser assoc tado ao
na exctustvtoeoe de recursos or tctats para a escola publica.
mas a r-estr-tcãc oãc deve ser indiscriminada

se 1a aprovação par-c i a1

lPOOO69-{j FRA"'CISCO PINTO PMDB
........... PARFCER .

A emenda fica prejudicada, pois f e se encontra no tex
to o seu ccnteucc (ar-t 87, tnctac 111 )

1POOO70-0 FRANCISCO PINTO PMOB
............ PARECER .

A gratuidade do ens tnc obrigat6rto em quaisquer estabele
cimentos, de ens tnc é at taaente desejável Quanto a habilita
ção cr-cr tss tcnat , melhor ficaria na tectstacêc do ensino

Pela aprovação car-ctat

lP0Q071-B RENATO VIANNA PMDB
.............. PARECER ..

Não tia porque legislar sobre o Que na acordo Normas
deste tipo fazem lembrar o rei do ast er-ótoe (de uma conhecida
obra) Que ordenava as horas em que o sol se devia pôr e nas 
cer, tendo o cuidado de Que suas ordens se ajustessem ao Que
naturalmente já acontecia De resto, todo o primeiro oer-tocc.
contr-ar-tancc o que afirma o autor. nobre autor. na sua justi
r tcacãc, fo1 aproveitado no ar-t 22 dO Projeto Prejudicada

1POOO72-6 RENATO VIANNA PMDB
................ PARECER .

O autor tem razão, o otr-e tto de greve deve figurar no
capitulo dos nu-erres scctats , juntamente com OS demais di
rettos dos trabalhadores

Pela apr-ovação

1POOO73-4 RENATO VIANNA PMOB
............. PARECER ...

Segundo o 20 , do ar-t 52, a j e t r-eautar-a o Que dispõe o
oróor-tc artigo Não se concece t tmt tacões , como pretende a
emenda Pela r-ef etcãc

1POO074-2 RENATO VIANNA PMOB
............ PARECER .

Segundo o 20. do ar-t 52, a le1 r~gular<l. o que dispõe o

cr-cor-tc artigo Não se concebe limitações, como se pretende
na emenda Pela rejeição---- ---------~--~------------------------------------- -- ---------------- -------

1POOO75-1 RENATO VIANNA PMD8
............... PARECER ......"'....

A autonomia admtnf s tr-at tva cr-evtata no "caout ' do artigo
69 do Projeto do Relator já COmpreende a ccecetêocta propos
ta nesta emenda Se o assunto f a está regulado de manet-a
maí s ampla, torna-se ctscensavet o acréscimo que se propõe-------------------------------------------------------------------------------

lPOOO76-9 RENATO VIANNA PMDB
............. PARECER "' .

Entendemos que a mudança ocorrida não trouxe qualquer cr-etut
zo e. por outro lado, Q capitulo que trata da aomtntst r-acãc
pública encontra-se agora mais conoat tvet com O t ttutc
Os direitos garanttdos aos servidores cubt tccs no capitulo
20 da Comissão da Ordem scctai continuam sendo aplicáveis
Basta conferir o ar-t 86 do nosso texto "aplicam-se, atnoa ,
aos ser-vtocr-es publicas civis, além das disposições constan
tes no art 13, (no texto consta 14 par falha de impressão)
as segutntes normas especificas-------------------------------------------------------------------------------

1POOO77-7 IVO MAINARDI PMDB
............ PARECER .

Pela apr-ovação, na forma da cr-tentacâc adotada na Comissão
de Sistematização

lPOOO7B-5 IVO MAINARDI PMDB
............. PARECER .

Somos pela rejeição da emenda, vez Que o texto const t tu 
ctcnat pretende tão-somente estabelecer o pr1nclpto da gratu1
caoe do processo de habilitação para o casamento

soater-tc-eente , a legislação ordinária cutdará de dtsct
ct tnar a matéria

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1POOO79-3 IVO MAINARDI PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe a supressão da parte final da al tnea "â" do
Hem 111 do artigo 12
A gratuidade dos atos referentes ao exer-ctctc da ctoaeanta
ficaria tnte tr-ament e compromet1da se não abrangesse o r-eate
t r-c ctvt r
pej a r-ej e tçãc , por-t ant o----------------------------------------- --- --- -- ----------- -------------------

1POOO80-7 IVO MAINARDI PMDB
............... PARECER ."' ..

A Emenda preconiza a gratuidade para os atos necessa
rios 01;0 exerdcio da cidadOl;n1<l., inclusive os de natureza pro
cessual e registro c1vt 1 para pessoas pobres

Revestindo--se de certa dub1edade a redação do texto,
op1namos pela sua rejetção

lPOOO81-5 EDIVALDO MOTTA PMDB
........... PARECER .

A matérta constal"te da presente emenda, modifica o texto
do Projeto. no Que refere-se a subsolo, ou seja, -as r1quezas
do subsolo", a supressão da expressão, aperfeiçoara O texto
j á elaborado

Assim somos pelo seu acolhimento

lPOOOB2-3 ARNALDO PRIETO PFL
........... PARECER .

A expressão ~segurança ao trabalno" e tncompleta e não
assegura ao trabalnador aspectos cont1dos espec1ftcamertte nos
termos "saude" e "h1gtene"

Pela reje1ção
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lPOOOB3-l ARNALDO PRIETO PFL
• PARECER .

A Emenda f01 totalmente acatada no Sunst t tut tvc do aeta ..
to'

Pe1a ao-o 'ação

1POOOB4-Q NILSON GIBSO'l PMDB
..... "' PARECER .

Os ocjet tvcs per-seautoos pela Emenda conr t t t am com a
01" tentecãc acotaca pelo Subst i tut tvo

Pela -ej etcão

lPOOOB5-B NILSON GIBSON PMDB
.............. PARECER ...

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela r-ejercãc

lPOOOB6-6 NILSON GIBSON PMOB
* PARECER ..

Pela rejeição, na forma do Sucst t tut tvo

1POOO87-4 NILSON GIBSON PMDB
.............. PARECER .

Por ser O acce- Publico um agente de controle geral do
setor deve, portanto. ter o poder decisão sobre a exploração
dos servtcos :ie transporte

Pela rejeição

lPOOOB8-2 NILSON GIBSON PMDB
• PARECER .

O Sutist t t ut tvo atende à cotntãc maj cr-f t ár-ta da ccntssãc
de Sistematização contraria ao acolhimento da Emenda Pela
rejeição

lPOOO89-1 NILSON GIBSON PMDB
............* PARECER ..

A Emenda pr-opõe acr-éscteo à at tnea "a" do item I do arttgo 12
para estabelecer a punição do acer-te e a garant ta do direito
i! v 1dOI; desde a concepção
Assuntos amplamente oebet tocs , a cctntãc predomtnante é no
sentido de remeter a legislação ordmár-ta (oeeatí , a puni
ção do aborto
Pela rejeição, portanto-----------------------------------..----- --------------------------------------

1pQOO90-4 NILSON GIBSON PMOB
........... PARECER .* .

A emenda contr-tbut , eret tvaaent e , para o acr-tmcr-aeentc
do projeto constitucional ora em exame

Traz no sent toc lato, um texto que não tevamar-á qual
quer duvida, em caso de falecimento do Prestdente da Republt
ca , sobre o modo de como seu sucessor assumirá o mandato

Assim, somos pelo acolhimneto da presente emenda

1PQOO9l-2 NILSON GIBSON PMDB
........... "'. PARECER ..

O c-scettc do inciso XI e, na verdade, redundante se co
tejado com disposições idênticas que proclamam a igualdade de
todos perante a lei e vedam qualquer forma de ctscr-tmtnacãc
Assim, embora a Emenda tenha em ertr-e aperfeiçoar o seu texto
por questão de técnica teats tat tva e para evt tar- repetições
~esnecessârias, optamos por suprimir o ctsocstt tvo

1POQ092-l NILSON GIBSON PMDB
• PARECER ..

A emenda objetiva vincular, pelo prazo que estabelece. car-ce
la de receita tr tbut ar ta a destinação que especifica
Na tucõtese. não obstante os elevados cecccs ttcs do Eminente
ccnst ttutnte a eater-te cont r t ta com a sistemática geral ado
tada no Projeto da contsaãc de statemat taacão , em esoecta r
com a norma ccnt toa no artigo 2B8, IV
A excessiva vtncutacãc de receita c determinada ftna11dade.
por outro lado, r-estr tnae a concetêncte do Poder Legtsl<lt tvo
de eet iberar sobre os gastos publicas e de se cecnuoctar- so
bre as ce tce tuaoes da Adm1nistração
ass tm. somos pela r-ej e tçãc da Emenda

---- ---------------------------------------------------------------------------
lPOO093-9 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER ...

A emenda percute matéria oeccr-ta oe lei or-rnnár ta
-~-----------------------------------------------------------------------------

1P00094-7 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER ..

A aooaentaccr-ta do trabalhador r-ur-at está cr-evteta no
Projeto de modo ctrer-enctaoc do trabalhador urbano, isto e.oe
verá ocorrer MS condições de redução de tempo e de tuade or-e
vtetes na at tnea -c'' do ar-t tac 356, de acordo com O que vter
a dispor a lei cr-dtnár ta-------------------------------------------------------------------------------

1POOO95-5 NILSON GIBSON P}AOB
................... PARECER .

A emenda fica prejudicada face a dispositivos constan
tes no tnctsc I, do ar t igo 89 e no ar-t 90-------------------------------------------------------------------------------

1POOO96-3 NILSON GIBSON
............ PARECER .

A Emenda estaoetece novo t tmtt e atar-to para a matcr toa-
de

Vazada em termos pouco técnicos, tr-atanoo-se, adersats
de matéria afeta oi le1 cr-dmár-í a , sua rejeição se impõe

-------------------~~~~_:~~:~:~~.:-~~~~~~~~-------------------------------------
11"00097-1 MAURO BENEVIDES PMDB
............ PARECEI" •••••••••

As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a ori
entação def1ntda pelo Projeto_________________._~:~~_::!~~ ~~~__l _

1POQ09B-O MAURO BENEVIDES PMOB
........... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser eejettaoa , por não ajustar-se ao ent en
d1mento pr-eoontnante na Comtssão de Sistematização

1POOO99-8 MAURO BENEVIDES PMDB
........... PARECER ..

A emenda. ampla, se restringe realmente li utv-são do
atual rr-tbuna t Federa"'! de Recursos em oots Tribunais o Que
ccntr-tbutr-ta para dimtnuir o seu gigantismo e antt tear- a
prestação jur-tsdtcrcnat através da eecectat taecãc pressupos
to da r-actoe.. Os nomes dos tr tbunats são vaaos e pouco dte
t1ntos um do outro e a cr1ação de apenas dois tribuna1s é 1n
suf1ciente De QualQuer modo a emenda merece ser aprovada,
como um aperi'eiçoamento que é-------------------------------------------------------------------------------

1P001OO-5 MAURO BENEVIDES PMDB
........... PARECER ..

Mantém eltcesso de atr1bu1ções do Supremo Tribunal
Pela 1'ejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POO101-3 MAURO BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejetta.da, por não ajustar-se ao enten-_____________~~~:~:~_~~~~~~~~:~::_~~_:2~~~~~~_~:_:~:::~::~::~~~ _
lP00102-l MAURO BENEVIDES PMD8
• PARECElt .

?flla rejeição ,
--------------------------------------------------------------------------- ----

lPOO103-0 MAURO BENEVIDES PMDB
............ PARECER .

Pela rejeição, tendo em vista o tratamento dado à ques
ti:io no supst Itut1vo

5
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1POO1Q3-0 MAURO BENEVIDES PMD6 lPOQ119-E; JOsé. SANTANA PFl

lPOO120~O JQSÊ SANTANA PFL
.......... PARECER ..

Os próprios auntcvctoe no selo de Organização Que os
Congrega em Região Metropolitana, melhor encontr-ar-ão os camt
nnos por onde t r 11nar-

r-actcea t de bens e pessoas
Tal formulação r-esaj t a do fato, de Que o setor transporte

é um produtor tnter-mectàrtc Essa car-acter tst tca determina
uma torer-cepenoânc te multo eat r atta entr-e este setor e o de
sempeono das at tvtcades scctc-aconoatcas do País como um to
do Dal a necessidade em se manter as diretrizes contidas no
artigo A ntve t da Lei OrdiMria

Pela aprovação

lPOO104-8 MAURO BENEVIDES PMOB
"""""."."" PARECER .... " .........

A r-ecacão proposta não altera o ccnteuoc do texto nem o
aclara ou aprimora

Na realidade, o maior engloba o eenor- ntzenoo-se Tribu
nais e JUlZeS Federais, evidentemente, estão 'nctusos os TrI
buna ts federais regionais

Pela r-ejetcão

lP0Q105-6 ANTONIO UENO PFL
........ " PARECER .

O ecr-escurc pretendido I? cesnecessar-tc visto Que no ca
out do artigo está expresso Que o Estado exercera funções de
incentivo

Desnecessário tambem marcar o texto constitucional para
definlr ccnoerênc-a as empresas or-wacas na or-cantcãc e sx
ntcr-acão das at tvtoaces econômicas

Pela rejeição

1POO121-B JOS! SANTANA
.............. PARECER ..

ês taeos de acordo com a proposta
Aprovada

PFl

lPOO106-4 ANTONIO UENO PFL
"."''''''.''' •• PARECER .

Pela Rejeição
A mat ér-f a e pass;vel de tratamento atr-eves de tects tacãc

cr-otnér-te

lPOO107-2 ANTONIO UENO PFL
.... "'...... PARECER •••••••••

as membros do Congresso Nacional serão livres par;" deba
ter e ecdte tcar- anualmente a proposta de lei or-çamerrt ár-f a
Portanto, a fixação, rre norma r1gida na Constituição é uma
autct 'mi t ecac do Congresso às suas pr-er-r-cçat tvas

Ademais, é cr-ecrso Que o Governo tenha flexibilidade pa
ra governar, e a isenção de tributos visa atender as oacct ta
r-tcadee de cada caso, levando-se em consideração a eooca e a
localidade

Somos pela rejeição da Emenda

lPOO10B-l FERNANDO GOME.S PMDB
.......... PARECER .

Tendo sido tavcr-âvets a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autor-ta do nobre ccnst t
tu1nte FranCiSCO Rollemberg, somos coerentemente, pela re
f etcãc desta

----------------------------------~---------------------------------------~----

1PD0109-9 FERNANDO GOMES PMDB
.............. PARECER .

A emenda ao Preâmbulo, que recomendamos a aprovação, é
das mais simples, e reza "A Assembléia Nactonat const ttutn 
te, invocando a proteção de Deus, Decreta e promulga a se
gu1nte ccnet t tutcãc "

Pela rejeição, portanto, desta

1POO110-2 FERNANDO GOMES PMD8
.......... PARECER •••••••••

A emenda foi cr-efuctcaoa pela supressão total do ar-t igo

1PDOtl1-1 DARCY PDZZA PDS
............. PARECER •••••••••

A Emenda procõe .li supressão da parte final de at tnea "a" do
t tem lU do ar-t 19o 12
A gratuidade dos atos referentes ao exer-c tctc da ctoaoanta
r tear ta tnte tr-ament e coecrcnet tca se não abrangesse o regis
tro civil
uctnaeos , assim, pela rejeição da Emenda

-----------------~-------------------------------------------------------------

1POO112-9 DARCY POZZA PDS
.......... PARECER .

Somos pela rejeição da emenda, vez QUE' o texto cons t t tu 
c tcna t pretende t ãc-acmenee estabelecer o pr-f nc rp f o da gra
tu'dade do processo de htJb'lltação para o cnseeenta

soster tor-mente , a legislação oro tnar ta cuidará de dlsct 
pl1nar a materia

Pela rejeição

1POO113-7 DARCY POZZA PDS
........... PARECEI? .

Pela aprovação, na forma da orientação acotaoa na ccmtssãc
de s tsteeat taecãc

1POO114-5 DARCY POZZA PDS
.......... PARECER .

A Emenda cr-eccntza a gratuidade para os atos necessa 
rios ao exer-ctctc da cidadania. inclusive os de natureza pro
cessual e registro civil para as pessoas pobres

Revestindo-se oe certa dubiedade a redação do texto
cctnaecs pela sua rejeição---------------~-----------------------~----- ----------------------- ---------~-

lPOO11S-3 LUIZ VIANA NETO PMDB
"'" PARE.CER ..

O conteudo da eaenca , em confronto com o do Projeto e
das caaats emendas at tnentes ao mesmo assunto, não obstan
te 05 nobres crcccst tos do Autor, não se harmoniza com 11
s tstemar tca que or tenta os pr'nc'p'os na parte relativa •
aos Planos e Orçamentos

1POO11G-l GERALDO FLeMING PMOB
.......... PARECER .

A Emenda cof et tva elevar o percentual da receita tributária
da União relativa aos impostos sobre a renda e sobre produtos

industrial taaoos a ser- entregue para emprego nas Regiões
Norte e Nordeste
Os percentuais previstos no artlgo 277, I, do Projeto de
const ttutcãc da COm1s!>ão de Sistematização foram fixados à
vista de estudos que levaram em conta o acréscimo de despesa
cas untoaces eecer-aoas em oeccrr-êncta dos encargos a lhe se
rem repassados pela União, bem como as necessidades da Admi
ntsrr-acãc Federal
A sua alteração implica em rompimento do ecut t tbr tc alcançado
e ccnrt t ta com a opinião exur-esaa pela maioria dos ccnst t >

tutntes Que examinaram a matéria nas fases anter tor-es de ela
boração do Projeto em Questão
Assim, nrio obstante a relevância dos propósitos Que 1nsp1ra
ram a Emenda, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lf'OO1 \7-0 JOSE SANTANA PFL
......."'•• PARECER •••••••••

Pela reje1çlo, cons1derando Que O novo substitutivo do

-------------~~:~!~~-~:~-~~!~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~:~~~--------------------------
1POO118-8 JDst S"NTA~A PFL
"' PARECER .

A sugestão náo pôde ser acolhida tendo Qm vista a opção
do Relator por manter no texto do SlJbst1tut1vo um m'nimo de
especif1cação das bas(!s de incidência de contribuIções pa.ra o
Fundo Nacional de SI'!Quridade Soc1al No Que respeHa especi
almente à contr1bu1çiio empresdrial, o entend1mento do Relator
é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o circulo vlc1oso gerado pela 1ncidêncta exclu
stva sobre a folha de salar1as. Quanto a manutenção do fatu
ramento e co lucro, parece-nos óbv10 Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utl1izMos pelo legis
lador de acordo com as p"cu11aridades econômlLtJ flnanceiras e
operac1onals de cada contribuinte

-----------~----------------~--------------------------------------------------

1POQ119-G JOSE SANTANA PFL
........... PARECER _."' •••""'.

Em sua acepção mals ampla, pode-se atr1bu1r ao presrmte
artIgo (314~, Oi meta permanente de dotar a n.ação de um sIste
ma inte!ilrado d~ transporte, capaz de perm1tir a circulação

1POO122-6 JOSE SANTANA PFL
• PARECER "' .

Efet tvament e a acmtntstr-acãc publica já possui nor-
mas que regulam a outorga de concessão, auto-organizações,
oer-mtssões t tcencas a ent tcaoes privadas, como também meca
nismos de r tscat taaçãc. não podendo haver concomt tantemente a
interferência popular no processo Assim sendo, o presente
dtsros tt tvo deve ser supr1mtdo

lPOO123-./f JOsE. SANTANA PFL.
.... "" " PARECER .

Optou-se pela supressão do ctsccs tttvc Pela cr-eructcta
cace

lPOO1;24-2 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Deseja o Autor da Emenda a supressão do artigo 269 do
Pr-oj e to de ccnst ttutcãc da ccmtssãc de Sistematização, o Qual
obriga a avaliação, pelo teatstet tvc competente, das t e ts Que
concedam tsencãc OlJ outro censr tctc fiscal

O fundamento epr-esentaoc é o de que, já tendo o Poder
Lects tat tvc participado na etenoracãc da t e t que concedeu o
eeneeictc. não na necessidade de vir ele próprio r-eave t t ar- o
Que rct feito

Ora, as condições sóctc-eccnômtcas e a conjuntura variam
ao longo do tempo Alem disso, pode haver erro nas c-evtaões
feitas por ocasião da etaoor-acãc da lei concessiva de favores
fiscais

Por tudo tsso. nada mais natural do Que reexaminar a 11'!1
dentro de determinados critérios, para novas decisões sobre
seu conteudo , face às novas real idades emergentes Somos,
pois, contrários ã supressão do dispositivo citado

lPD012S-1 JDsé SANTANA PFL
........... PARECER .

Efetivamente a participação nas ações da empresa consti
tui case particular de tf t st r-tnu í ção dos lucros aos trabalha
Dores Como tal, deve ser Objeto de legislação ordInárIa,
~uanoo não de convenção coletiva

1POO12õ-9 JOSÊ SANTANA PFL
........... PARECER .

A presente Emenda v tsa a alterar o ar t 305 do Projeto,
o qual trata do regime de concessão e cermtasãc dos serviços
nuct tcos

A ceoncs tção deve ser -ececroa , em parte, tendo vtsfa
Que o aproveitamento de providencia nela proposta

____~ ~!!.~_~e~!?~:~!~_~~~~!~~ _
lP00127-7 JDSÊ SANTANA PFL
••••••••• PARECER ." .

Visa a presente Emenda a. inclusão, no c-ctetc de tmunt 
cace tr tnut ar-t a para o tr-anaoor te urbano de passageiros, nas
aeeas metropolitanas e otcr-cr-r-eçtões

ücser-va-se Que, de acordo com as diretrizes tr-acaoas pa
ra a estruturação do Projeto, nele foram incorporadas as imu
nidades tr tnut ar tas tr-actctonats , necessárias ao ElQu1nbrlo e
harmonia da Federação Como exceções a essa regra, aomt t tr-am
SI':! a tnctusão das fundações dos car-t 'dos cor it tece e das en -
tidaaes sindicais oe teecatnaccr-es , bem como o tratamento •
t r tbut ár to cteer-eoctaoc para a microempresa, mediante tet
complementar

Embora reconheçamos Que certas cataccr-tae scctats , por
sua natureza e car-acter-rst rcas , e datermlnados nr-ocurcs , mer
cadorias e eervtccs , sobretudo pela sua essencialidade ,
devam ser contemplados com banerictos fiscais t tsenção. r-eou
cão da base de calculo, de et tquctas etc), entendemos, por
outro lado, Que a concessão cetes há Que se eazer- através da.
legislação ceutnar-ta. no âmbito da competência oe cada ent t 
oade pct tt tca t r tbutente , como at tas , já ocorre em relação a
vários tributos federais, estaouats e mcntctcats

lPD0128-5 MAURO BENEVIDES PMOB
• PARECER .

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe t tmttacãc a
nar-t tc tpnção das ent tcaces e empresas estatais na manutençiio
t tnaoceu-a de planos de previdência complementar para seus"
servtccr-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matar-ta mais cr-ccr-ta de legtsl;"çfio ordinária, cota o
assunto j a e objeto de tratamento especifico em dois decretos
execut tvcs , o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zação coe "fundos de pensão- e coaoetêncta de uma Secretaria
especifica do Mlnistério da pr-evtcênc ta e xsstatêncta Social,
à Qual tncumna o acompanhamento da ouservâncta das normas le
gais e regulamentares pertinentes

-----------------~----------------------------------------------~-----------~~-

lPOO129-3 NILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda. tem total crcceoêocta e or-cor tecaoa Tal como propõe
o l1ustre Com;tltu'inte deve .ser acolhida I/ez Que 2. aprovaç3.o
do te.ltto atual acarretarla efeltos indesejáveis no bom funci-

-------- ~----~~~~~~~-~~~-~~~~~:_~~~~~:~~-~: ~~~~~~~----------------------------
1POO1S0-7 CID SABÓIA .JE CARVALHO PMDB
.........." PARECER "' ..

Fixar em 30 MOS de serviço a aposentadoria voluntária gera
uma precocidade dela A média de vida do brast1eiro vem au
mentando a cada E como estamos fazendo uma Constituição Que
se quer Que dure, deve'TIDs elaborA-lo projetando-a para o fu
turo, sem, e claro perder de vista o presente

----------------~--------------------------------------------------------------

1Poot31~5 EDUARDO BONFIM PC DO B
" ... "'....... PARECER •••••••••

Julgamos que o teor da presente emenda: é até certo
ponto justo De fato, esses servldores ja demonstraram sua ca
pac\dade e terão jâ prestado relevantes constr1butções ao ser
viço publico Porem, surge aqui uma Questão de ética Porque
uns prestaram concurso e outros não Por outro lado, Quando
se fhta arbitrariamente UM número de anOS,corre-se o risco de
não contemplar, por Quest~o de mese& ou ,ate mesmo dias, mui 
tos desses servidores Esse é o nosso p..,recer

tPQ0132-3 CIO SABÓIA DE CARVALHO PMOB
........... PARECER ."' •••••••

A emenda tem total procedl§ncia e proprtedade Tal como propõe
o llustre ConstHulnte deve ser acolhida, v@z oue criado na
forma prOpOsta, o Conselno de Ouv1dores vlrá ceoncorrEr CO'll a
Câmara de Vereadores e COl!' o Triounal ou Conselho de Contas
dos Munic\pios, do que resultará 1nquesnonáve1 area de ~trl

tos
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1POO132-3 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB

1P00133-1 CID SABÓIl. DE CARVALHO PMD5
................ PARECER .

Conquanto louvável a preocupação do noor-e constituinte o
ccateuco da cr-eeente emenda ~m t trmas gerais, j a se contem
no bojo do Projeto
Em assim sendo, SOIl'lOS pela o-ejuctat toaoe da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPOO134-0 CI~ SABÓIA DE CARVALHO PMDB
.............. PARECER "'••••••••

A criação do Tribunal de Cantas pelos Munic\p10s de modo
geral importaria em aumento de despesas com instalações e
pessoal t ecntcc especializado, que muitos dos nossos mLni-
eretos não ter tam condições de eccor-tar Da mesma forma, a
cr tecãc do ccnsa.nc de Contas Municipais não seria tnc-es
ctncrver , de vez que suas atribuições podem e devem ser exer
cidas por câmaras especiais criadas nos Tribunais de Contas
dos Estados Por outr-o lado, o 30 do ar-t 190 67 do projeto de
Constituição da t tbaruade ao teatsiaocr- municipal de criar
ou não sua creor-te Cârte de Contas, nos auntc urtos com cccuta

-------------~~~_:~~::~~~_:_:~~:_~~~~~~:_~:_~:~~:~~:~:-------------------------
lP0013S-8 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
... "'•••••• PARECER •••••••••

Rejeitada a emenda, porque julgamos tratar-se de matéria es
oectr tca de legislação cr-dtnêr-t a-------------------------------------------------------------------------------

lP00136-6 CIO SABÓIA DE CARVALHO PMDB
......... ~ PARECER .

A materta de oue trata a presente eeenoa ser-a devidamente
compatibilizada no suos t t tut tvo
Pela cr-ejudtctat idade-------------------------------------------------------------------------------

lP00137-4 CID SABÓIA Di: CARVALHO PMOB
........... PARECER ..

Pela aprovação parcial
"la verdade, algumas das natér-tes emendadas são paaatvets

de inclusão nas "Disposições rr-aos ttór-tae''
-------------------------------------------------------------------------------

lP0013B-2 SANTINHO FURTADO PMDB
.."' '" PARECER ••• ",•••• ",

A proposta Que a emenda vem apresentar f á esta. atendida,
pelo menos em parte, em dispositivos constantes do Projeto de-------------:~~::::~:=~~------------------------------------------------------

lP00139-l Ca5TA FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda or-econtea a gratuidade para os atos neceasar tos ao
exer-ctcto da cidadania, inclusive os de natureza processual e
registro civil para pessoas pobres
Revestindo-se de certa dubiedade a redação do texto, opinamos
cete sua rejeição--------------------------------------------------------------------- ----------

1P00140-4 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER •• "'•••*••

Pela aprovação, na forma da orientação adotaoa na Comissão
de s tstemst teacãc---------------------------------------------------- ---~-----------------------

lP00141-2 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda vez que o texto consti-
tucional pretende tão-somente estabelecer o pr tnc i pto da gra
tuidade do processo de habilitação pera o casamento civil

Posteriormente a teatstacãc or-dtnar ta cuidara de dis-
ciplinar a matéria

lPOO142-1 ANTO"JIQ CÂMARA PMDB
•• ~ •••••• PA~ECER ••••• "'•• ot

Pela rejeição O teor da emenda não e meter-ta ccnst t t ucto
nat

lP0Q143-9 SAULO QUEIRÓZ Pfl..
.* ......."'•• PARECER ."'"... *•••

A emenda pretende suprimir O ar-t 360 que impõe t tmt tacãc a
participação das ent toaces e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência ccmctenentar- para seus
servidores Entendemos COnsistente o argumento de que se tra
ta de mater ta mais própria de legislação crdtnar-ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento eecec rr tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a cr-eocucacãc do Poder Publico
com a oueerac Ressalte-se, ainda, que o controle e a r tscat t
zacão dos fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
oi. qual l'1culT'be o acompanhamento da observância das nos-n-as le
gais e regulamentares pertinentes

------~--------------------------------- ----~-------------------------------- --
,P00144-7 SAULO QUEIRÓZ PFL
.......... PARECER ....... "'••••

A Emenda propõe a supressão da letra. "c" do item III do arti
go 108 do rr-of etc de ccnst ttutcãc da Comissão de s tatemat t
zacêc QU~ tr-ata da competência privativa do Senado da Repu
nt tca para aprovar a escolha do presidente e dos diretores do

aancc centr-ar do Brasil e do Banco do Brasil 5 A
No que se r-eter-e fi escolha dos membros da Diretoria do aancc
cent-at do Brasil, não obstante os elevados cr-cccs ttos do au
tor, a maioria dos Constituintes Que examinaram a matee ta nas
fases anteriores da elaboração do Projeto inclinou-se por

definir a tnst ttutçãc como autoridade monetária, f ust tr tcan
do-se, ocr-tanto. a apr-ovação da escolha de seus dirigentes
pela cêear-a alta Ja no que tange ao Banco do er-est t S A,
entendemos cebtvets os argumentos do nobre ccnet tt ctnte
Assim, per cons toer-ar-mos que a Emenda contém aspectos que
contribuem. efetivamente para o aperfeiçoamento do sucst t tut t
vo que estamos elaborando, somos pelo aeu acolhimento par
cial

1P00145-S JAMIL HADDAD P56
...... *•••• PARECER "'''' .

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do sr-estoen
de da República, previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista qUI?
o dispositivo supracitado j à reduziu em 1 ano o mandato eetac
etectco na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, que a per-aanâncta do atual e-e
atcent e ate 1990 juat tr tce-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às at te-acões c-aântcee e estruturais do pa'is ,
determinadas pelo texto constitucional que ora elaboramos

somos. assim pela rejeição da eeenoa

1P00146-3 JAMIL HADDAD PSB
........*••• PARECER .

Entendemos Que o texto do Projeto, satvc neta necessi
dade de pequeno enxuga.mento, e adequado, tendo passado pelo
crivo de ver-tes etapas

Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emen-
da

1P00147-1 JAMIL HADDAD PSB
•••• "'....... PARECER "'"."' •••••

Tendo optado pela supressão do art 80, conforme pmend<l.
nesse sent ido apresentada, não temos como acatar a proposta

-------------~~~:_~~~~~=~~ .._---------------------------------------------------
1POQ14a-o JAMIL HADOAD PSB
,. ,. PARECER .,. ..

Mantem-se o dispositivo na sua integralidade, tal como
majoritariamente aprovado pe.a com'ssão temâtica

SUBSTITUTIVO CO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

Pretende o autor suprimIr O parágrafo 30 do ar t 29
O disposto no citado dispositivo fortalece os partidos

oot tt tccs
- ------------------------------ -----------------------~----------------- -------

1POQ1S0-l JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER .."'•••••••

Pretende o autor suprimir o oa-ear-aec 20 do ar-t 29
Tal ctaocs tt Ivo não fere o or tnctctc de liberdade de

cr i ação dos par! i dos 001 t t i cos
O melhor aferidor de uma representatividade é o voto

apurado em eleições gera.is Entendemos Que o citado ctspcs t
t tvo estabeleceu os melhores cr-t ter tcs para. car-acter-tear um

--------_..- --~~~::~~-~:_~~~::~-~~::~~~:_-------------------------------- --- ----
1POO15l-0 JAMIL HADDAD 1=159
.......... PARECER •••••••••

Propõe o autor a supressão do oa-ãaraec lo do ar-f 29
A exlgência estabelecida no ct teoc dispositivo e m~nima

e suscettver de ser sat tseet te por qualquer car-t tcc organiza
do, tnctus tve as pequenas agrgmiações car-t toar-tes

Não tem condições de concorrer às eleições o oar-t toc

-------------~~:-~~::-~~~~~~~:~-~:::-~:~~:~:~~~---------------------------------
lPOO152-B JAMIL HADDAD P5B
••••••••• PARECER ...... "'."' ••

Embora seja tcwavet a c-eccocacãc do nobre Constituinte,
o conteuoo da presente amenca. em linhas gerais, f01 abordado
no texto dO Projeto oe Constituição

Assim sendo, somos pela prejudlcialidade da Emenda--------- ----------------------- ----~----------------------~ -------------------
1P00153-6 JAMIL '"tADDAD PSB
... "' PARECER .

Improcedente
O texto sugerido não enriquece [I forma e altera seu fUI1-

do
Pela rejeição

1P00154-4 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER ••••• "'.....

aanten-ae o otsccst t tvc na sua integralidade. tal como
majoritariamente aprovado pela comissão tenet tca

-- ----~ ------------------------------------------------------------------------
1POQ155-2 JAMIL. HADDAD PSB
••••••••• PARECER ••• "'•••••

Pelo não acolhimento A "não ccnver são'' encontra-se exnt 'icita
no parágrafo 20 do mesmo er t tqo (parágrafo untcc do sucst t 
tut1vol

lPOO156-1 JAMIL HADDAD P5B
......... ". PARECER •• "'••••••

A emenda ao Hem VI - do ar-t igo 240 acrescenta a palavra
~ ccocesstcnãr-tae'' de eervtccs cuct tccs
É válida, da melnor entendimento ao item, pcts , as empresas
de serviços publicas, são ccncess rcnar-tae do Estado---------------------------------- ~-------------------------------- ------------

lPOO157-9 JAMIL HADDAD PSB
"'."'."'."•• PARECER •••*••• "'.

A emenda actttva ao paragrafo 80 do ar-t 236 inclui a ex
pressão" bem m-eãutac das responsabilidades pelos ti tct
tos comettcos durante sua vigência'
Justifica o autor, sua ementa, como adequação
Entendemos ser pressuposição de que se ira cometer- 1tcttos na
vigência do Estado de Defesa, por parte do Presidente da Re
publica
O Pressuposto não deve ser inserido na Carta Maior

lPOO158-7 JAMIL HADDAD PSB
••••••••* PARECER •• "'010••• "'.

Pelo não acctntmentc A r-e.oacâc proposta não Inclui o pedido
de reconsideração, que julgamos de grande importância para o
aeer-eetcõanentc do orcceasc tectsrat tvc

------------------------------------------------------------~------------------
11'>00159-5 JAMIL HADDAD P5B
.......... PARECER •• "'•• "'."'.

O inciso apresenta certa ambiguidade e oportuna e a
ncdtr tcacão apresentada pelo nobre const vtutr-t e. razão pela
qua' a aco1henos

1PQ0160-9 JAMIL l-IAODAD PSB
.......... PARECER ••••••,,"'*

Embora concordando com O croconente da emenda no repu
dio ao t er-ror-t seo "em quaisquer de suas formas", ficamos pela
rejeição dela pois r tcanos pela aprovação de enenoe supres
s tve do ar-t 10

1P00161-7 JAMIL HADDAD PSB
............ PARECER .

A ameooa proposta merece ser acolhida, cerc significado
contido na Objeção que encer-r-a

Pe1a acr-ovacãc

1P00162-5 JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER •••••••••

A opção com r-etaçâo ao ar-t 60 foi acatar as emendas
sccr-esstvas dos const t t utntes Álvaro Valle e Jose Camargo,
mct tvc pelo qual manteestamo-ncs pela rejl1!iç.lo da emenda em
pauta

1POO1l53-3 JAMIL HADDAD PSB
........... IJARECER ..* .

O ilustre autor pretende sucr-tetr- da at tnea ~e" do 'item
III do ar-t 12. esm-essões realmente ctecnast tcas , Parecer
favorável

1POO164-1 JAMIL HADDAD sse
••••••••• PARECER " .

O ttustr-e signatar10 da eeenoa visa a erradicar da al' 
nea "u" do t t am I do ar-t 12, o qualificativo -aosotuta'' Pa
rece-nos cr-ocaoent e , parecer favorável

lPOO165-0 JAMIL HADDAD PSB
.......... PARE.CER •••*•••••

A emenda tem t tsecac estreita com outra do mesmo autor
e pretende suprimir "absotut a'' desta vez da attnea "h a ao
item r !10 mas-ro ar-t 12 Parecer ravor-ave t • ate por coer-ên 
ela

1POQ166-B JAMIL HADDAD PSB
........."'. PARECER .

Pretende c nobre autor suprimir as exer-eesõeo fina\s da
ar tnea -d", do Hem III, do ar-t 12

Discordamos da eliminação proposta por entendermos que.
as expressões I1!m tela servem para explicitar melhor os crimes
impedindo dubiedades de interpretação Par-ecer contrario

lPQ0167-6 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER "'''' ..... '''••

Se se pudl1!sSEl dar gradações à ~ logicidilde ou 10gic~da

de de proposições, dir\amos Que esta,do nobre C0'lstitUinte Ja
mil Haddad é absolut8mente 16g'ca A redação da justificação
infelizmente, náo condiz com a argucia da proposta e obscura
Mas compreendemos o alcance da emenda. submetida por quem leu
o texto com acuidade O advérbio "simplesmente!" , do texto, e.
sob todos os títulos, uma excrescênc1a que dir\ge o leitor 
como se fora uma prestidigitação - para o pensamento de que
~executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados
pre-existentes" seja o.oeraç~o necessariamente inferiór. mals
simples ou menos responsável do que a assinatura do pr6prio
tratado Pela aprovação

-----------------------------------------------------------------------~-------

7

lP00149-8 JAMIL HADDAD
........... '" PARECER ."'•• "'."' ••

'SB
1PQ0168-4 MA"'OEL MOREIRA PMDB
•••• "' '" PARECER ."' .

O texto do Substitutivo jã atende ao objetivo da elllElnda.
tucional
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---------------------------------------------------------------------------. ---

1POOi75-7 MAURICIO NASSER PMD8
••••••••• PARECE:R •••••••••

A t tnar toaoe da presente Emenda. está contemplada no Subs
titutivo

Ass1m, pela sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lPOO170-6 MANOEL MOREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O texto Que se pretende eeencar- diz respeito a bens da
União e não a serv1ços ou exploração de correntes oaaua Os
cursos dágull que nannam mais de um Estado devem see , sem du
vida, cr-ccr-teoaoe da untêc como consta ao Projeto------------- ------------------------------------------------------ ------------

1POO179-Q JORGE LEITE PMD6
."'••••••• PARECER ••"'••• "'••

A sugestfio do ilustre Const1tu1nte com redação 1mperativa do
parâgrafo 30 do art 67 não nos parece aconselh:!lVel, vez que
retirará do legislador munlctpal a total 11berdade para ado
taI" ou nlo sua própria Córte de Cont2ls Quando tenna mais de
3 m1lhões de h:!lbitantes

PMOBlf'Q0186-2 JORGE LEITE
••••••••• PARECER .

Realmente a meter-ta não e constitucional

lPOO2Q2-8 FRANCISCO OORNELLES PFL
••••••••• PARECER .

No entend1mento tlO Relator. a matél"ta tratada no d1spos1
tivo que se pretende supr1m1r figurarla melhor em lllgislaç:io
ordinár1a, eis que a propostA dê eKclus1vid1!.d~ da folha de
salártos para incidêl'lc1a de contr1bu1ções sociais dest1nad:a~
ã Seguridade possu1 implicações bastante siçn1f1cat1v:as no
financiamento de programas e ent idades já consolidados no
campo soc1al

lPOO192-7 ITAMAR FRANCO PL
"'•••••••• PARECER •• "'•• "'•• '"

A r tnat idade da presente Emenda, está contemplada no SUtlS
r rrut Ivo

Assim, pela sua aprovação

lPOO199-4 JACY SCANAGATTA PFL
••••••••• PARECER ••••••• "'.

A emenda propõe tt'ansfel"ir para o n\vel estadual a compe
tência para criação, incorporação, fusão e desmembramento de
Mun1c\p10s, o Que esta coerente com o principio da autonOmia
estadual

----------------~~~-~~:~-~~~~~~~~~-~~-~~~:~------------------------~--------
1POO200~1 JACY SCANAGATTA PFL
••••• "'''' •• PARECER •••••••••

O conteudo da Emenda é tratado de forma mais abrar:gente
pela redação oferec1da ao disposit 1vo no projeto de ConS-
tituição

------------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~:~~---------------------------~------------
lPOO:201-0 JACY SCANAGATTA PFL
••••••••• PARECER .

Apesar de concordarmos com o lllÉ!rito da ftl:ati!ri:a :apresentada,
a emenda não encontrou guitrida êm nosso reUtór10 por se
tratar de norma de cõlrát~r 1nfraconst'tucional

lPOO198-lj JACY SCANAGATTA PFL
••••••••• PARECER •• "'••••••

Pelli!. rl'!jeiçio J;i está previsto no Projeto organismo es
pecHico par", tratar da matér1a-------------------------------------------------------------------------------

lPOO190-1 ARNALDO PRIETO PFL
• •••••••• PARECER .

Par-ecer- tcênetcc ao de numer-o lP06S6T-5

lPOO193-S ITAMAR FRANCO PL
••••••••• PARECER •• "'''' •••••

A Emenda pretende incluir na cceeetêncta do Senado da
nepunt tca o exame dos atos, tratados convenções e acordos tn
ter-nactcnats cetecr-accs cerc Peestoente da aecuct tce e atnce ,
amp11ar tal competência para incluir textos complementares de
acordos já firmados, implicando em alteração do disposto no
artigo 100, I, comntnacc com o al"119O 11, do Projeto de cena
t ttutcãc

No s ts t ema ccnst t tuctcnat nr-as t t etr-c a competência
para apr-ovação definitiva dos atas em Questão tem sido sem
pre etr-tbutcãc exclusiva do Congresso Nactonat • como repre-

sentante do Povo e da Federação
Ass1m, não obstante 05 elevados cr-cpósttos que inspi

ram o seu Autor, somos pela rejeição da Eml'!nda
--------------------------------------~--------------~-------------------------

lPOO195-1 ITAMAR FRANCO PL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda ccntr tcut eret tvamente , para o apr1moramento 0'0
projeto const t tuctonat ora em exame, traz em seu sentido la
to. mais um ato pct tt tcc que ccnsubst ancta o processo demo
cr-át tco or-asttetr-c

-------------~:~:~-~:~~~~~.:_~~~-~:~~-~:~-~:~~~~~:~~~-------------------------
lPOO196-0 ITAMAR FRANCO PL
••••••••• PARECER ..

A emenda apresentada pelo nem-e Constituinte, contem aspectos
Que representam etet tva ccntr-tbutçãc para o aoer-retccamentc
do Projeto de Constituição que estamos elaborando
Ass1m. SOlllOS pelo acourteentc parcial da emenda
TEXTO A SER ACRESCIDO vedado a vigência cr-cvtscr ta em Qual
Quer h1p6tese-------------------------------------------------------------------------------

1POO189-7 ARNALDO PRIETO PF'L
•••• "' '" PARECER .

A acosentaocr-ta compu150rta aos 70 anos e ut t t rzaoa
tr-ecuenteeente , por servidores Que jã passaram dos 35 anos de
ser-vtcc Por outro lado, de certo modo, tal ctsocett tvc e en
carado por muitos como uma medida purrt t tva , uma VIlZ Que mui
tos gostar1am de cont tnuar- trabalhando ainda Ass1m sendo, di
mtnur-ta car-a 65 anos, nenhum benet tctc t r-ar'a par-a os tnter-ea
sacos

Com relação a aposentador1a aos ao e 25 anos de servi
co para o homem e para a mulher, respectivamente, somos da
õp t ní ão que as tar í aecs cr-tanno uma aposentadoria precoce En
tendemos Que diante da elevação da idade média dos cr-ast t ev
r-os, preconizar tal medida não seria prudente e até mesmo in
viável

Enfim. não POdemos nos esquecer, há hoje uma grande
ccnsctent teacãc no sentido de se evttar- de er-rar- conetezes
Que aumentem ainda mats a marg1nal tzacãc das pessoas com mais
de 60 anos

lPOO1B8-9 JORGE LEITE PMDB
••••••••• PARECER .

Propõe a emenda alterar a redação do 10 do artigo 273
do projeto

A redação constante do projeto e tecnicamente cr-ectsa
Quando define o seu alcance

1POO191-9 ITAMAR FRANCO PL
••••••••• PARECER •••••••••

As final idades p@rS@Quidas pela @rm!ndd. estão consignadas
no inciso V do artigo 10B do Projeto

Pela pr-ej udf ctaltdade-------------------------------------------------------------------------------

lPOQ194-3 ITAMAR FRANCO PL
••••••••• PARECER •••••••••

não obstante os elevados orocóattos do eminente Constituinte
2: mtérla constante da presente e-eenoe, eonfJ t ta com a 515

temática geral adotada pelo Projeto de ccnst ttutcãc j<! elabo
rado
Em ass tm sendo, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPOO185-4 JORG~ L.EITE PMDB
••••••••• PARECER "'•

Mantem-se o ctsposf t tvo na sua integralidade. tal como
majorHar1amente aprovado pela comissão taeat tca_____________________________ w __ ~__ w ~ ~ _

lP0D197-B ITAMAR FRANCO PL
••••••••• PARECER •••••••••

Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a
or1enhçào adotada pt<!lo Subst1tutivo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOO187-1 JORGE lEITE PMOB
••••••••• PARECER .

Pela aprovação parcrat , nos termos do suns t t tuvo----------------~--------------------------------------------------------------

As finalidades da Emenda, estão em parte. contempladas no
Subst r tut tvc

Assim, pela sua aprovação----------~----------------------.---------------------------------------------

PMOB

PMOSMANOEL MOREIRA

lPOO184-6 JORGE LEITE
"''''••••••• PARECER •••••••••

lPOO168-4

1POOl77-,s FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende sucr tmte o ar t 360 Que 1mpõe t tmt t acâc à
car-t tcrcecão das ent tcaues e empresas estata ts na manutenção
r tnancetr-a de planos de cr-evtcêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de leg1slação orotnar-ta, oots o
assunto já é objeto de tratamento espectr tco em dois decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a ouastãc Ressalte-se, ainda. Que Q controle e a fisca11
zaçlo dos "fundos de censão- é competência de uma secr-etar-ta
asoec tt tce do Min1sterio da Prev1dêncta e ass ts t êncta Social,
;à qual 1ncumbe o acompanhamento da observância das normas t e-

_____ w w_~~~~_~_~~~~~:~~::~~:_~~~:~~~~:~: w _
lPOO178-1 JORGE LEITE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda. não obstante a louvável preocupação do ilustre au
tor, não se ajusta ao entend1l11ento da mator ta dos const t t utn
U!5 Que exam1naram a m.1Jtér1a nas fases anterlores .li elabOra
ç~o do Projeto
Pela rejeição

---------~---------------------~-----------------------------------------------

1POO176-5 FERNANDO BEZERRA COELHO PMOB
•••• "'•••• PARECER ••••••• "'.

No entendimento do Relator. a matar-ta tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor E'm lllgt!õlação
or-dtnár-ta. ets Que a proposta de exclusividade da folha de
sdljrio!> para lncldj}nc1a ce contrJbu,ções SOCHl1s cest toacas
à Segur1dade ocssut 1mpl tcacões bastante sign1f1ci!t1vas no
financiamento de programas e ent tcaoes já ccosct toaoos no
campo scctat

Somente eedtante tratamento via legiSlação tnrr-aconst ttu
ctcnat poder1am ser fixadas as m-ovtsões tndtacensaveta ao
desdobramento da eatár-ta , de modo a Que possam ser- atendidos
05 dtver-sos aspectos envolvidos

Em vtat a da r-etevãncta do assunto, e ccnsroer-enoc-ee o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
cOlllendável acolher a emenda. sum-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior ccns toer-acãc. ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lPOO1S0-3 JORGE LEITE PMDB
.u PARECER •••• "'••••

E da tradição do 01retto Constttucional brasileiro não fixar
o numero de M1n1stros, dell1anClo tal alvitre para a legislação

lnfraconst1 tuc10nal

-------------~~~-~~~~.:_~~~-~~~~-~~!~~~~~-~~-~~~~:_--------------------------
lPOO1B1-1 JORGE LEITE PMOB
••••••••• PARECER ••••• "'''' ••

E desn"cessárl0 lnstttuir através de norma constitucional
a desaproPrtação de uma ativlC1ade espec\f1ca, p01s nada 1mpe
de Que tal ocorra com a justa lnden1zação Tudo depende de
sua conven1êncla para a polH1ca Que se pretenda adotaI" para
o sIltor

-----------------~~:~-~~!~!~~~-------------------------------------------------
1POO1B2-Q JORGE LEITE PMOB
•• "'•••••• PARECER ••• "'••• "'.

O projeto atende o pretend'do pela emenda, pois agrava o
tempo de inabi11taç~0 constante do texto const 1tuciomll v1-

-------------~~:~-~~~~~~~~~~-~~~:~:._~~:_-~~!----------------------------------
1POO1B3-B JORGE LElT/! PMDS
"'."' •••••• PARECER •••• "'••••

Já se encontra parc1allllente atend1da a emenda

--------------------~~:~-~:~:~~~~----------------------------------------------

lPOO171-4 MANOEL PM:lREIRA PMOB
••••••••• PARECE:R •••••••••

O principal objet1vo do art1g0 é o de determinar a cts
t tncãc entrl;! pr-opr-f edade do SOlo e do subsolo, para rtns de
exploração ou apr-ovetteeentc Assim sendo, não há porque ex
clu'r os octenctats de ener-ata hidrául1ça dessa otst tecãc, só
porQue os serviços de forn8clmento de energia elétrica esta
rão dentro da esfera de coeoetencta dos Estados Por essa r-a-

------------_:~~-~~~~-~::~-~:~~:~~~-~~_:~~~~---------------------------------
lPOO172-2 MANOEL MOREIRA P..D6
••••••••• PARECER •• "'••••••

a) Quanto ao caout . Pela r-ejetçãc
Recursos atner-ats e potenciais ntor-etetr-tcos são par-tes

dos recursos natur-ats , cuja exotor-acãc, de tnter-esse publico
relevante, deve ser de competência do Póder- Pub11co, no mais
amplo sentido Atribuir a exploração de uns a União e de ou
tros aos Estados, de modo estrito, pode representar reetr-tcãc
do ecoar Publico em sua ação com vtst as ao tnt er-esse pub11co
na exctcr-acão desses recursos
b) Com rl!laçlo ao parágrafo úntco do artigo Pela acecvacãc

Acettencc "concessão" e "permissão" como espécie. não há
oor-nue misturar a espécie e o gênero "autor1zação" no mesmo
sujeito

------------------~: ~~-~~~~~~:~~-~~~: ~ ~~---------------------------------------
1POO173-1 MAURíCIO NASSER PMDB
"'••••••• '" PARECER •••••••••

Em face do consenso navtoc na coetssão de s taremat taacãc , fol
reetaocr-acc o utsoos tt tvc emendado tornando, dessa forma, a

-------------~~~~~~:~_:~~~~-~~:!~~~~:~~---------------------------------------
lPOO174~9 MAURiCIO NASSER PMD6
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida no mêr1to, tendo em vista que os er-t tccs 336 e
487. Que dispunham sobre a matér ta no Projeto da comf ssãc de
s tsteeat tzaçãc. foram suprimidos no Substitutivo i10 Relator
Ver. ô! propósito, o teor do parecer dado a emenda numero
lPOO202-8

-----------------~~ ~~-~~ ~~~~:~~ -~~~: ~~~---~------------------------------------
lPOO169-2 MANOEL "'::lREIRA PMOB
••••••••• c:.ARECER •••••••••

Pela r-efetçâc, tendo em vtata que o novo subst ttut tvc do
relator optou pela manutenção do dtsposH tvo na forma. or1g1
na t

-----------------------~~~-----------------------------------------------------
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lPú0202-8 FRANCISCO DORNELLES P'L lPOO::!'6-B ELIE.L RODRICUES PMOB

somente mediante tratamento via legislação tntr-acons t t tu
ctcnat cocer-tae ser fixadas as cr-cvtsões tndtspens áve ta ao
desdobramento da mat er-La , de modo a Que possam ser atendidos
os otve-sos aspectos envolvidos

Em vista da. r-etevsnc ta do assunto, e ccns roe-enoo-se o
numer-o de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher a emenda aum-esstva. remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnár to

nactcnats com suas congêneres estrangeiras decorrera simples
mente da eusêncte de proibição ou de ccndtctonanentc na
ccnst ttutcãc

Portanto r-êo ha necess roaoe do dispositivo urra vez ga
rantida a plena. t tbe-caoe s tndtcar

Ass1m, embora por our-o fundamento a Emenda deve ser a
~rovada

1POO203-6 FRANCISCO DORNELLES PFL
.................. PARi::CER ~ ..

A experiência tem demonstrado Que as ent toaoes de orien
tação formação profissional, cultural, recreativa e de as
s t st ênc f a social têm funcionado razoavelmente cem. como es
tão

Acreditamos Que a participação tripartite em uma adml-
ntstr-acãc pode vir a ser proveitosa mas o assunto ser-ta da
alçada Ie t cr-otnár-te

Assim, somos pela aprovação da Emenda

lPOO204-4 ELIEL RODRIGUES PMDB
................. PARECER ..

A emenda pleiteie. a erradicação das expressões "compor -
temente sexuat " da at tnea "f" do item III, do ar-t 12 Na
~e.~\1dade o Que ccoata do texto é -oe teotacãc sexual" e não
comportamento Entendemos. todavia, justa a supressão pedida
Parecer eavor-avet • f e t t a a correção através de sueenenca

suoemenca no
Suprimam-se, da at tnea "f" do item rr r do ar t 12

expressões -or-tentacãc sexual ft-------------------------------------------------------------------------------
1POO205-2 ITAMAR fRANCO PL
.............. PARECER .

Trata-se de uma proposta, tntetr-ement e tscteca. de mcct
t tcacãc da' Justiça Eleitoral, cuja excelente organização na
vta ascacaoc a qua Iquer- critica Propõe mandato de doze anos
e vvt a t tc tecaoe para eactat r-aocr- etef tcr-ats , que ccnst t tutr-am
um sucer-cooer- permanente, pela trrt l uênc f a decisiva QUE" ter tare
nas eleições

Proposta perigosa Que merece ser rejeltada

lPOQ206-1 ELIE.L RODRIGUE.S PM08
..................... PARECER .

A proposição vtsa sublinha" at gumas modalidades de co t abo
ração prestadas por representantes de cultos ou de igrejas

O corpo do subst ttut tvo. atende no mer-ttc a proposição
Pela aprovação oar-cta t

lPOO207-9 ELIEL RODRIGUES PMOa
..................... PARECER ...

A emenda merece ser accuuoa e a objeção que encerra e
de todo cab tve l , devendo ser tornada em conta

se 1a aor-ovecâc
-----------------~-------------------------------------~-----------------------

lPOO208-7 LEOPOLDO BESSONE PMDB
................... PARECER ..

Comungamos da mesma preocupação e o presente Projeto aga
salha esta intenção em outros artigos. não necessariamente os
QUe. tr-etae oa educação

Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------
1POO209-5 IRAM SARAIVA PMDB
.................... PARECER ...

A Emenda pretende reduzir para 65 anos a aocsent aocr-ta
compulsória e para 30 e 25 anos o tempo de servtcc ae acosee
tacão do nceem e da mul ner-, r-escect tvament e

A proposição ccnr t t ta com as diretrizes da cr-evtoêncte
social. alem de -iãc ser recomendada, nas ctecuns tãoctas atu
ais, as reduções referidas

Pela r-ej e tçãc da Emenda----------------------------------------------------------~--------------------
lPOO2l0-9 IRAf/. SARAIVA PMDB
.................... PARECER .

A Emenda atr-tbut cacactoace a todo ctoaoãc para pro
por ação ccnoenatcr ta contra a untão. Estado ou Munlcíplo, a
fim de coecet tr- o autor de delito a prestar moradia. alimenta
cão, vestuário, eoucacãc. assistência eedtce e trenatnc ao me
nor- de 18 anos em caso Que eecectr tca

nessente-se a Emenda, data venta. de certa clareza co
mo a não exot rctt ecãc de Que tipo de réu, alem de certa impre
cisão ter-atncrcatca Quanto a ação a ser proposta

Pela rejeição, portanto

WOO217-G E.RALOO TR1M}AOE. PFL
................... PARECER ..

A toeta de r-ecressão a abuso do poder econômvcc soe for
mas Que v tnem a et tmínar- ccnco-rêncta e oomtnar- ee-cacos , e
Que resulte 2'l1 pr ej ur zo do ccnsumtuor- ou eM lucro exaaer-aoc
da empresa esta aoecuaoememe atendida pelo texto do projeto

Pela aprovação parcial. nos termos do sunst t tut tvo

lPQ02l8-4 ERALDO TRINDADE PFL
............."'...... PARECeR ....... " ..........

Com o cní et tvc de não tornar cerastaoaeente extenso o
texto do Sucst t t ut tvc da tutur-a Carta Magna julgamos oportu
no suprimir co Projeto de Constituição as nor-e-aa Que mais
adequadamente devem ser tratadas no âmbito da legislação 01'
dlnarla Inclui-se em tal catecor-ta o dteccstt tvc para o Qual
a anenoa oferece nova redação. r-azão por Que deixamos de eco
l nê-j a

Pela reje1çdo
- ------------------------------------------------------------------------------

lPOO2l9-2 ERALOO TRINDADE PFL
.................. PARECER ..

A emenda foi aprovada tendo sido acatada a sugestão
contida na emenda de supressão da sxcressêc ft e do
subsolo", ccn st ante da r-eoeczc orlg1nal como ror-ea de dar
mats ccer-êncte ao texto

Somos pe 1a apr-ovação

lP00220-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
.............. PARECE:R .

Trata-se de eeeoca ao rt tva Que ooj et rva cetermtnar- os
cr-f ter-tos a ser-em aplicados nos p-ocesscs de accseotacc-va em
curso

As diret f zes emanauas pela proposição te-na-se dispersa
veta o tante da inevitável aplicação aos casos ce-oontes dos
princ\pios j ur tü ttxrs que regem a rnater-\a

Pela rejeição---------------------- ------~-----~ ------------------ --------------------- -----
lP00221-4 CIO SABÓIA DE CARVALHO PMOB
................ PAREceR ...... " ...........

A sccestãc e opor-tu-ta e cer-t tnsnte e fOl acou-tca nos
termos do Substitutivo do Relator

lP00222-2 CID SABÓIA D~ CARVALHO PMD3
........ "'......... PARECElt .......... " .....

O cont auoo da tmeooa em confronto COIll o e-ejete da Co
missão de stsremat taacêc. se harmoniza com a s tsteeãt tca '
Que or-tente o s tateee de Planos e Orçamentos porem não oos
tante os noo-es crccos ttos do Autor o <ll't1go do projeto e
mais coneteto ajustado e consistente

lP00223-1 CID SABÓIA OE CARVALHO PMDB
...................... PARECER .

A Emenaa ccret tva alterar a redação do -ceoct- do artigo
282

A Emenda apresentada pelo Nobre cons t ttutnte contém as-
pecto QUE! representam efetiva contribuição para o aeer-retcce
mente do Projeto de const ttutcêo Que estaeos eteoo-anoc

Assim. sonos pelo não ecourtnontc car-ctar , r tcanco aas ,1'1
redigido o referido artigo 282. -cacut- "Lei complementar
atsoore sobre"

lP00224-9 CIO SABO!A DE Co\RVALHO PMDB
................. PARECER ..

A emenda objetiva acer-eetcoa- a forma do uar-açr aeo 40
do artigo 210

Ocorre, porem Que esae dispositivo este sendo desloca
do oa-a as ntscos tcões tr-aos ttor-tae , por não se relacionar
com a competência vmpost t tva da União objeto do artigo :270
e para aguardaI' solução mais geral________________________ ~ w~ _

lPOO225-7 CID SABOIA DE CARVALHO PMDB
................. PARECER ..

A preocupação expr-essa pelo Nobre Constituinte já foi atendi
da no PrOJeto de Constituição da Comissão de Sistematização,
estando portando c-ejuotcaca a Emenda em exame

lP00226-5 CID SABÓIA DE CARVALHO PMD8
................... PARECER .

Pela -ej etcãc por não tratar-se de meter-te apropriada ao
texto Constitucional

'POO230-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDI3
.................. PARECER ..

A Emenda sugere a inclusão no artigo 12 de disposi-
tivo estabelecendo a gratuidade da cert1dão de obito, com a
punição de sua eventual cobrança

A matet"1a foi tratada devidamente no Substitutivo
Pela. aprovacào parcial '-------------------------------------------------------- -----------------------

1PQ0228-, FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
.............. ft .... PARECER ........ ft ...... ft

A Emenda cr-eccnt aa Que seja. asseau-aoo a todos os or-a
atreu-cs o dtr-e t to a acutatcão da casa c-cor-ta com fl'lancia
mento publiCO la limite de amortiz.ação

Embora. louvavel a idéia, ressente-se pOf'Élm, de u'Ila
adequação a realidade nac10nal

Pela I'ejeição, portar;to

lPOO229-0 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOa
.... " PARECER ..

A mataria de Que trata a emenda demonstra a sens1blll
dade do Autor em relação à justa I'eivtndicação da.s donas-de
casa (tnclus lve camponesas) no sent ido do reconhecimento de
seu direito a f111ação ao sistema prev1denclario na. quall 
dade de segurado Entedemos, não obstante. Que a inovado 
rOl. adoção dO iJl'1r;ciplo da universalidade de cobertura da
Seguridade Social, acolhido no Substltut1vO. Dl'overá por si
so com a va.ntagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je reclamado como necessário a plena 1ntegt"ação da dona-de
casa ao sl,stl~mil oficial de previdência A partlr- de tal
provisão, nenhum obice podera ser alegado no sentido de se
postergar o eJ<erc\cio desse direito pelas Oenas-de-casa
brasl1elt"as, cabendo a lel ordinaria regular as ba5es des
se exerci ciO

PMDBlPOO227~3 CID SABÓIA DE CARIIALI10
................. PARECER ..

Esta nar ctatoeote atendida a emenda
Pela rejeição

lPOO21l-7 IRAM SARAIVA PMOB
.................... PARECER ..

A matéria de Que trata a emenda demonstra a senstbtt t
oaoe do Autor em r-etecãc a justa reivindicação das oonas-oe
casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu cn-et tc à r ti tacêc ao s ts teaa previdenciario na Qualt
cace de segurado ent ecencs , não obstante, Que a tncvaec 
r-a adoção do pr tnctotc da untver-sai toaoe de cobertura ca
Seguridade scctar , acolhido no sunst ttut tvc. provara por si
56, com <I vantagem de sua sener-at tuaoe, o fundamento ate ho
je reclamado como necessar-to à plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de or-ev toêncta A partir de tal
provisão, nenhum óbice poderá ser Alega.do no sentido de se
postergar o eJ<erc'c10 desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras, cabendo à lei ordinár1a regular as bases des
se exercício

lPOO213-3 IRAM SARAIVA PMD8
........................ PARECER , ~

Permite a emenda o allstamento e o voto aos maiores de
dezesseis :mos de idade

Entendemos Que a idade para o alistamento deve cOI't"es
ponder àquela da responsabilidade c1vll e penal

Aos deZBsse 1s anos de 1dade, o j ovam ainda n50 adQu1r i u
a maturidade necessária para o exercI cio do voto. apesar da
modernização dos melos de comuncação e dos recursos da infot"
macão escr 1U.

lPOO212-5 IRAM SARAIVA PMDB
.................... PARE.CER ..

Criterlos de entt"ada em curso superior deverão ser apresenta
dos na ocasião de elaboração da legislação complementar e or
dinária

lP002l4-1 IRAM SARAIVA PMDB
................... PARECER ...

É indiscutlvel Que a média de vida do brasl1elro aumentou
consideravelmente nas últimas decadas Provas de tal afirma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Oiante dessa fato e das aificuldades financeiras enfren
tadas pelo P<l~s. cond1deramos injust1ficave1 a dlminuição do
tempo de serviço reQuerido para a concessão de aposentadoria

Pela rejeição---------------------------------------- --- --- --------------- -----------------
1P00215-0 ERALDO TRINDADE PFL
.................. PARECER ...

A reformulação lmplamentada no artigo 427 e sbus pa.rágra
fos conferiu â proposlção resultante orlentação Que permitiu
suprimir o caput dO mencionado art i90 Dessa maneira., foi a
colhida a proposição da Emenda sob anãllse

Pe1a aprovação

1POO216-B ELIEL RODRIGUES PMDB
................... PARECER ..

O estabelecimento de relações das entidades stndicais

lPOO231-l FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
.................... PARECER .

Os nobre5 objetivos visados pela Emenda estão plenamente
atendidos noS capHulos DOS DIREITOS INDIVIDUAIS e DIREITOS
SOCIAIS Pela pl'ejudiclal1dade

- - -- - ---..-----------------~------- --------r - - - ------------- - - - - -- - ------- - - -----
1P00232-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
.................. PARECER ..

Em Que pese sua relevância não se cogtta da apreclaçáo
da matéria no âmD'to corstituclonal

PeM p"eJud1c1alioade-------------------------------------------------------------------------------
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lPOO233-8 FRANCISCO DIÓGENES POS
............. PARECER ..

Apesar da tntencãc do Ilustre Autor da emenda ser l ouvavet , a
cr esente emenda c eepet t t tva na \ntegra do seu 'texto existe
uma mesma emenda oo mesmo Constituinte Que tomou o no
1p07414-2, portanto pela sua prejudictal1dade

lPOO234-6 FRANCISCO DIÓGEN!!.S POS
............. PARECER .

Sem embargo do apr-ece pela tntencac Por não afeiçoar-se
A outros nr tncrctce ou pela sua tmpertinência com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POO23S-4 ULOURICO PINTO PMOB
............. PARECER ..

A E~nda ccret tva tnctutr , nas Disposições Finais e
rr-ans ttor tas , ctsccs tt tvc oete-ratnancc a incorporação pela U
rrtãc da divida consolidada dos Estados do Nordeste e a reali
zação de euottcr ta da ctvtoa ccntr-atoa pelos nesses nos ulti
mes vt nte anos

Não obstante os elevados o-ccostrcs do Emtnente Const t
tutnte i! satér ta consuustancf ada na cr-esent e Emenda confl t ta
com a sistemática geral adotada pejo Projeto, motivo porque
somos pela. sua rejeição

--~--~------------------------------------------~------------------------------

lP00236-2 LEUR LOMANTO PFL
...... "' PARECER ..

Conquanto louvável a tntctat tva do nobre autor, o ccn
teudo da nr-esent e emenda não se coaduna com o entendimento,
no particular, da mataria dos ccns t t tvtntes Que examtnar-am a
matéria nas fases anteriores á ereecr-acãc do Projeto

Pela r-ejetcãc
---~--------------------------------------------~------------------~-----------

lPOO237-l JOSE QUEIROZ PFL
"' PARECI:R .

Proposta objeto de legislação tner-accnst ttuctcnat
Pela rejeição

-------------------------------------~-----------------------------------------

lP0023B-9 JOSÉ QUEIROZ PFL
............... PARECER ..

Pela aprovação carcf ar conforme cr-tentacão dada ao Pro
feto

1POO239-7 RENATO JOHNSSON PMOB
................... PARECER ..."'....."'.......

Com o r ttc de detalhar mais claramente a abr-anaêncta dos
periódicos, para eeettc de gozo da imuntdade prevista no art.
265, ttf!m r r , at tnea -dO, do Projeto de ccost ttutcão. a Emen
da pretende alterar os termos "livros, jornais e oer tódtcce,

", no refer-ido ctsccs tt tvo , por "t tvr-cs , jornais, publica-
cões tecntcas , ctent t rtcas , r-evtetas e outros cer-tóctccs , "

Em que pese aos nobres propósitos do Autor a r-eter-êncta
a "outr-os periodicos" manteria a mf!sma abrangênch cener-tca
Que a texto alterando A simples eencãc a oer tcctcos alcança
as cucr tcacões técnicas, c tent t r tcas e revistas, sendo, pois
dlspensavel a referência expressa

1POO240-1 GEOVANI BORGES PFL
"""" "" PARECER ""••

A aoosentaoor ta compulsória aos 70 anos é utilizada,
frequentemente, por servidores Que já passaram dos 35 anos dê
serviço Por- outro lado, de certa modo, tal c tsccs tt tvc e en
car-aoo por ecr tcs COITO uma medida cuntt tva. uma V@Z Que mui
tos gostartam de cont tnuar- trabalhando ainda Asslm sendo di
minu~-la para 65 anos, nenhum ceoet tcto trará para os tnter-es
saocs

Com relação a aposentadOria aos 3D e 25 anos de servi
co para o homem e para a mulher, respectivamente, somos da
octntão Que estar taeos cr tanoc uma accsentaocr-ta precoce En
tendemos Que, diante da ef evaçãc da idade médta dos brasilei
ros, cr-econtzar- ta1 medtda não ser ta prudente e até mesmo in
viável

Enftm, não cooeeos nos eecuecer , há hoje uma grande
consctent txaçãc no sentido de ae evitar de criar condições
Que aumente ainda mais a marQinalizaç.iio das pessoas com eats
de 60 anos

1POO241-9 GEOVANI BORGES PFL
....... "' PARECER .

As numerosas eeencas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, conftrmam a tnextatêncta de consenso so
bre o tema atnoa amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da médta das sugestões analisadas, em seus
nuctece , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numer-odo suost ttut tvo , Que tanto quanto ooss tvet
procura responder ar tr-eat tvamente, em par-te e em esaêncta, às
final idades pretendidas na crcpcs tçãc sob exame Pela aprova
cão parcial

lP00242-7 GEOVANI BORGES PFL
................... PARECER .

Pela rejeição, face às razões excenctoas no exame da
Emenda no lp02774~8

--------------------~---------------------~-----------~------------------------

lPOO243-5 GEOVANI BORGES PFL
............... PARECER ...

Efetivamente, tr-ata-se de I'llatéria t f pt cament e iner-ente à
tectstacãc ordinária, razão pela Qual acolhemos plenamente a
presente emenda

1P00244-3 GEOVANI BORGES PFL
.............. PARECER .

Em Que pese sua r-etevêocta , não se cogtta da ecrectacãc
da matéria no âmbf to constitucional

Pela or-efuctctai tdaoe-------------------------------------------------------------------------------
1POO245-1 GEOVANI BORGES PFL
........... PARECER .

Deve a const ttutcãc assegurar- aos depfmdentes dos traba
lhadores o direito ao saliÍr10 famU1a Seu montante, as fai
xas de trabalhadores beneficiados f! QualQuer outra definição

-------------~~~~:!':~~~-~~~:._~-~::~-~~~:_~!~:~-~~_!~~!:~~:~~-~~~!~~~~~----~-
11"00246-0 GEOVANI BORGES PfL
"' PARECER ."" .

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substituttvo do Relator

1POO247-B GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER .

É 1nd1scut1vel Que a média de vida do brasileiro aumentou
consideravelmente nas ulttmas decadas Provas de tal aftrma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Dtante dessa fato e das dificuldades financeiras enfren
tadas pelo PaIs, cQnd1deramos injusttf1cável a dtminuiçil:o do
tempo de serviço reQuertdo pAr-a a concessão de aposentadoria

Pela rejetção
----------------~--~-----------------------------------------------------------

lPOO248-6 RENATO VIANNA PMOS
................ PARECER .

O texto sugertdo é tnadeQuadO por misturas à definiç30 de
empresa nacional regulamentos referentes à atuação do capital
estrangetro ao Pa\s

Pela rejeição------------------- ---------------------------------------------------~-- ------
1POO249-4 FRANCISCO DORNELLES PFL
................ PARECER ...

.A fixação da numero m'nifftO E:! máximo de Conselheiro~ in
tegrantes CIos Tribunais MuntClpais, bem como as condições pa
ra sua criação devem ser estabelecidas por Lei complementar,
pois não nos parece o conteúdo da emenda adequado à permiss,ão
constituciOnal
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lP002S0-8 FRANCISCO DORNELLES PFL
• PARECER .

A emenda tem total crccecênc ta e cr-ocr tecace Tal como propõe
o ilustre Constituinte deve ser acolhida, vez Que criado na
forma proposta, o Conselho de Ouvidores vira concorr-er- com a
Câmara ce Vereadores e com o rr-tbunat ou Conselho de Contas
dos Munic'ptos, ec que resultará tncuest tcnavet ár-ea de atri
tos

lPOO251-6 UI..DURICO PINTO PMDB
.................. PARECER ...

Trata-se de pr-crunca ecctr tcacãc no s tsteea jurnctar-ro.
efTl Que etet tcres de 16 a 21 anos, Que const f tutr-t ae a maior
car-t e do eleitorado em nosso pars de jovens, escolheriam os
juizes O s tsteea de etetcêc produziu nos Estados Unidos 00
téve t corrupção jud1ciãria (leia-se a encvctoneova cf 'rne So
cial sctences , ver XII p 549) Que deve exp l tear- o art test
mo tnctce de crimes naquele pa~s, em contraste com o do Cana
oa

Pela rejetção

11"00252-4 ULDURICO PINTO PMOB
"' "' PARECER " .

A proposição não concorr-e para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em erator-acãc Pela rejeição

----------------------------------------------------------------------------~--

lPOO253-2 ALUíZIO CAMPOS PMOB
............. PARECER ..

A emenda ao Pr-aâmbu l o , que recomendamos à aprovação, e
das mais stectee, e reza -A Assembléia Nacional const t t utn 
te, invocando a pr-ct eção de Deus decreta e promulga a se
guinte const ttutcãc •

Pela rejeição, portanto, desta

1POO254-1 HUGO NAPOLEÃO PFL
.......... PARECER .

Pelo acotn teentc oar-ctat , nos termos do substitutivo

1POO255-9 BOCAYUVA CUNHA PDr
• PARECER .

A emenda tem por finalidade a supressão do termo -sauoe
do tnctac XX do ar t i90 13 do Projeto Permaneceria apenas e
garantia a segurança do trabalho

Ora, a redação Objeto da emenda assegura ao trabalhador
sua saooe. no sentido mais amplo, no oeccr-rer- do processo de
trabalho Impl tca , entre outros aspectos o direito ao am!:lt
ente salubre e a ritmo de trabalho ccecat ívet com sua poten
cialidade t ts tca Essa ctmensãc se per-der-ta na ntrotese de a
provação da enence

Pela r-ejetcão

11"00256-7 BOCAYUVA CUNHA ser
............. PARECER .

A Emenda é sucr-ess tve do Art 350 e seus ttens
Foi acolhida no suast t tut tvc do relator
Pe1a aprovação

lPOO2S1-5 INocl:NCIO OLIVEIRA PFL
............ PARECER .

O autor pretende incluir a cargo de Presidente da sucr-eeo
Tribunal Federal na retacãc do pr-tvat tvos de brasileiro nato,
com a nova redação oferecida a at tnee B do Hem III do artigo
27

Acontece Que o referido t tem trata ce cano natur-a para
cargos providos por eleições populares

A proposta deveria ter s toc enoer-eçana oi Seção lI, do Ca-
pitulo IV, do Título V - Do Supremo Trfbunal Federal

ecotnesos 2. parte que diz r-esnettc ao Pr-estuente da Repú
blica da cãear-e dos Deputados e do Senado Federal----------- ---------------------- ~---------------------------------------------

1POO25B-3 RENATO VIANNA PMDB
............... PARECER .

O sunst t t ut tvc do Relatar atendeu parcialmente à emenda
do ccnst ttutnt e, suprimindo parte do Art 348

Foi eant toc o conteúdo do ar-t 343 e a parte t tna I do
Art 348

Pela aprovação parcial

11"00259-1 RENATO VIANNA PMDB
.................... PARECER ...

Acolhe-se a Emenda, suprimindo-se consecuenreeente
m soos tt tvc indigttado

ee 1a acr-ovacão

1POO260-5 RENATO VIANNA PMOEl
.......... PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutnres
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo esoec tar , e acreditamos Que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua teccr-t ãncta

Nesta etapa do processo oe elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo sucst ttut tvc

Optnamos pois, pe l a aprovação carctat---------------------------------------------------------------r---------------
1P002G1-3 RENATO VI ANNA PMD!3
.. PARECER .

nctnaeos pela supressão do parágrafo 50 do artigo 272 do
Projeto

1POO262-1 RENATO VIANNA PMD!3
•••• "'•••• PARECER .

A Emenda propõe a supressão da at ~nea C do item 111 do
arttgo 12

Alega o autor Que o previsto na al tnee já es tã atenntoo

nas :1~~;=; ~e~,II\~~t~::~ ~~ ~~t:~;i~ferentes _ prestação
tutelar e jur-tsctctonat e a garantia do acesso a Justiça

Pela r-ejetcão. portanto

1POO263-0 RENATO VIANNA PMDB
.............. PARECER ...

O combate ;li pobreza e a garantia ete uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
su1tados por-tentosos e factlvets podem ser alcançados med1an
te a justa proteeão aos direttos do trabalhador e mediante
severo controle dO dispêndio de recursos do Eririo Necessa
1'10 é, ademais, Que a Lei Matar contenha 00 princlp10 crista
lino do combate à pobreza

Pela aprovação parc1al
-------------------------~-----------------------------------------------------

1POO264-B RENATO VIAm.lA PMOB
..... '!' •••• PARECER •••••••••

Pela aprovação no ~r1to, tendo em vista que a enf?r 
g1a nuclear ja se encontra 1ncluída, como pretende o autor- da
emenda, entre as formas de energta

1POO265-6 JORGE LEITE PMOB
............... PARECER "' .

Mantém-se o dispositivo na sua integralidade, ta1 como
majoritariamente aprovado pela comissão temát lca

1POO~66~4 JORGE L"EITE PMDB
....... '!' •••• PARECER "'...

O Substitutivo contempla o conteudo di< Emenda
Pela aprovação parcial
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1POO267-2 JORGE LEITE PMOB
................... PARECER .

veoacão prevista em lei ordinária inadequada no texto
ccnat 1tuc tcnat

Pela rejeição

lPOO268-1 JORGE LEITE PMDB
........... PARECER •••••••••

O projeto atende o pretendido pela emenda. peta agrava o
tempo de inabilitação constante do texto constitucional vi
gente (paragrafo uotco. ar-t 42)

lPOO269-9 JORGE LEITE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O toeat norrnatfvo da emenda ser-a alcançado at r-aves de
norma constitucional abrangente estabelecendo a função social
da cr-ccr-t eoaoe, a Dor 1aatcr- i eoade do seu cumpr- 1menta e as

penalidades para as transgressões dessas normas
Pela aprovação par-cí a l

1POO270-2 JORGE LEI TE PMOB
............. PARECER .

E oesnecessar tc instituir através de no-ma ccnst ttuctcoar
a desapropriação de uma atividade esoecte tca , pois nada impe
de que tal ocorra com a f uate tnoentaaçãc Tudo depende de
sua conveniência para a cct tt tca que se pretenda adotar para
o setor
_Pela ceretcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPOO27l-1 JORGE LEITE PMDB
................ PARECE.R ..

A redação imperativa do 30 do artigo 67 do projeto
de constituição apresentada pelo t l ustr-e Constituinte autor
da eaenca não parece conveniente. cots retirará do legislador
municipal a liberdade para adotar ou não sua própria Corte
de Contas, quando tenha mais de 3 milhões de habitantes

1POO272-9 JORGE LEITE PMDB
............... PARECER "' .

A Emenda, não obstante a Icuvave I cr-eccucacãc do ilustre
Autor, não se ajusta ao ent encf mento da maioria dos consti
tuintes que examinaram a matéria nas fases anteriores a ela
cor-ação do Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP00273-7 JORGE LEITE PMDB
................ PARECER .

Pela aprovação, considerando que o Substitutivo do Rela
tor jã. tomou a providência de Supressão dos aludidos ctspcs t
t tvos

lP00274-5 JORGE LEITE PMDB
.................. PARECER .

Pe1a acrovacãc
Entendemos deva ser aprovada, nos termos do subet ttut tvc. a
presente emenda

'PQ0275-3 JORGE LEITE PMOB
................. PARECER ..

Pela prejudicialidade
O teor da emenda é tnoênt tce ao da emenda n 1p00181-1, do

mesmo autor

lPOO287-7 NILSON GI8S0N PMDB
• PARECER ..

O precefto do inciso XI e na verdade, redundante se co
tejado com disposições toênt tcas que proclamam a igualdade de
todos perante a lei e vedam qualquer forma. de discriminação
Assim, embora a Emenda tenha am mtr-a aoer-eetccar o seu texto,
por questão de tecntca legislativa e para evitar repetições
~esnecessáriab, optamos paI' suor tmtr- o dispositivo

lPOO28B-5 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER •• "' .

A Emenda deve ser rejeitada. por não ajustar-se ao enten-

~------------~~~~~~~-~~~~~~~~~~::_~~-~~~~:::~-~:_:~~:~~~~~::~~~~----------
lP0Q289-3 NILSON GIBSON PMOS
.............. PARECER ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe t tmtt acão a
car-t tcrcacâc das ent tcaoes e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de eater-ta mais própria de legislação cr-dtnar ta , pois o
assunto já e objeto de t r-atemento espectetcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a creocucacãc do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
eacãc dos -eunocs de pensão- e competência de uma Secretaria

:s~~~~f ~ ~~u~geM~n~~~~~~~h~~e~~~v~~egg::I'~ã~~~~s~:~c~~r;~~i ~~:

-------------~:~~_:_:~~~~~~~~:~::~-~:~:~~~~::::---------------------------------
lPOO290-7 NILSON GIBSON PMOB
............ PARECER ..

Propõe a emenda nova redação ao Art 12, inciso V, at t-
nea "c", a fiM de se evitar que a legislação or-ntnãr ta possa
retroagir quanto ao tratamento fur-tdtcc entre filhos legiti
mos e tteatt trcs

Tem razão o nobre Constituinte. em sua louvável preocupa-
ção Somos pois, pela aprovação da emenda nos termos do
substitutivo

1POO29l-5 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER ..

uctr-eecs pela manutenção do preceito, tal como original
mente consignado Não ccns-f tut demer t tc para as autoridades
maxf maa do Governo o deve- de solicitarem prévia autorização
do Congresso para se ausentarem do Pais Ao cont r-ar-fo não se
contando numerosas razões de Ordem tnstõr-tca, administrativa
e pct tt tca Que recomendam a decisão dO Parlamento sobre o pe
dido, e este deferência necessária que pr-estara ao povo br-as t-

-------------~~~~~:_~:~~:_::~:_!.:~~:~~~-~~~~::~~::~!::------------------------
lPOO292~3 NILSON GIBSON PMDB
.. PARECER ..

Pelo não acotnf nento A tnsercãc provocada pela Emenda
nos dispositivos do ar-t 118 do Projeto é inconveniente,
a nosso ver. por afetar as ceer-r-oaat tvas m-oer-tas da câea-
1"8 e Senado. como Poder Constituinte Derivado A exctueãc

-------------~:~-~:-:~:~~!~~-~-~~~~~~~-~~:_~~~~::::~=~::_~~~~!.~~::_------------
1POQ29S-1 NILSON GIBSON PMoB
........... PARECER .

Pela aprovação. no ear-tto. nos termos do sunst ttut t -
vo

As supressões ou acresci mos propostos com respeito ao 1
tem convergem para a "igualdade de todos perante a le1", aco
lhida no Substitutivo

1POO27Õ-1 JORGE LEITE PMDB
.............. PARECER ..

É da tradição co ntr-at to Constitucional Brasileiro naõ
fixar o numero de atntstrca do Tribunal de Contas da União,
deixando tal atv ttr-e para a legislação tnt r-aconst t tuctonat

-----------------~~~-~~~~:_:~~:_~:~~-~:~:~=~~-~~_:~:~~~-----------------------

1POO285-1 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER .

O msccs tt tvc em ouest ãc contem preceito de efeito mora
l tzaoor-. consagrado em todos os sistemas m-evtoenctar-tce do
mundo, razão pela Qual r-ejett aecs a proposta de supr-essão ou
a I ter-ação do mesmo-------------------------...-----------------------------~--~--------------------

1POD280-0 NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER ..

Os servidores devem ter o direito assegurado à greve por
serem trabalhadores como os demais Tal discriminação não po
de ffgur3r no texto constitucional

Com relação aos ects outras dispositivos contfdos na E
menda, entendemos const t t utr-em marêr-tas oer-r tnentes à teats
~acão ordinária

lPOO299-1 ENOC VIEIRA PFL
.............. PARECER ......... "'....

A opção pela supressão do artigo prejudica a Emenda

----------~------~~~~-~~~~~~~~-----------~-------------------------
lP00300-B ENOC VIEIRA PFL
............ PARECER ..

A jcenaca de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, dt> 44 ou 48 horas, como proposto em numer-ostss t-
mas aeencas , teve. de certo modo. um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas justificações, seja pela forma de acr-e
sentacãc dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
acecuaca á legislação cr-otnár-ve

De fato, a jornada de trabalho deve refl..etlr uma situa
ção ccníuntur-at que se a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento ca vida eccnômtca do
Pais. mas. pelo cesenvorvteentc tecnotôatco. por mot1vos de
interesse púb1 tcc ou até por comprovadas razões de ordem cst
coscctat , podem vir a ser a solução toea t Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 nor-as Semanais, vá
t tas categorias, em decorr-ência de lei esoectt tce ou por for
ça de ccncurstas em acordos ou convenções coletivas. já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necessidade tmoer-tcsa de
se expandir ou incrementar os ntvets de produção, ate como
meJida de salvação nacional, poderá o Estado. em ccnsonâncra
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas
desde que coeoensatór-tas a ntve t de remuner-ação Esse, ar tás ,
é o t'lxelliplo que nos dá o Jilpio, onde a tntenstt tcacãc do n-a-

1POO294-0 NILSON GIBSON PMDB
............... PARECER .

Em sua acepção mais ampla, pode-se atr-toctr- ao presente
artigo (3141, a meta permanente de dotal" a nação de um siste
ma tntear-acc de transporte, capaz de permitir a circulação r-a
ctcna I de bens e pessoas

Tal formulação r-esatt a do fato de que o setor transporte
e um produtor tntermeotãr tc Essa car-ecter-tst tca determina
uma tnter-oecenoênc ta muito estreita entre este setor e a de
sempenho das at tvtoaces sacio-Econômicas do Pais como um to
do Da' a necessidade em se manter as ntr-etr-tces COntidas no
artigo A ntve t da Lei satcr-

-----------------~:!.~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1POO295-8 NILSON GIBSON PMDB
................ PARECER ..

Preferiu-se subdtvf dtr- a. matar-ta estabelecendo-se ccacetêncta
coco-r-ente da untãc e dos Estados para legislar a r-eacettc

-------------~~~~ -~~~!~~~:~~!.~~~~:---------------------------------------------
lPOO296-6 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER .

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer v tnc
cuiacâc dde car-ta da necef ta rr-tnutár-ta. seguindo linha di
ferente do Projeto que se orientou no sentido de se deixar
plenamente livres as receitas Que a ccnst itUição prevê a
d1SPOSfÇão dar; varias unidades governamentais

Se, por um lado, os recursos publicas devam ser
aplicados em ár-eas e setores prioritários, entendemos por
outro lado, que o cnsctct tnaeeoto de vinculações de r-ece t tas ,
resultaria no comprometimento r'gidO de toda receita pum tca
somente com aquelas ar-eas e setores julgados cr tor-t ter-tos em
determfnado momento e sttuacãc. com abstr-ação de estudos e
analises objet tvas indispensáveis ã etancr-acãc das eet t t tcas '
publicas

------------------~:~~-~:~:~~~~---~--------------------------------------
1POO297-4 Luís EDUARDO PFL
.. PARECER ..

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é
de toco caotvet . devendo ser tomada em conta

------------------~:~:-~~~~~~~~~-----------------------------------------------
lPOO29B-2 uns EDUARDO PFL..........*. PARECER ......"' .....

Opta-se pela sucr-essãc do ensccs tt tvo , o que prejudica a
emenda

PMDB

PFL

lPOO278-8 LUIZ SOYER
............ PARECER ..

A eater-ta e de lei ordinária

1POO277-0 INOCl!NCIO OLIVEIRA
........ "' PARECER .

1POO281~8 NILSON GIBSON PMDB
................. PARECER ..

A emenda oferece texto a 1ter-nat tvc ã Questão da pr-evtoên
cta social Sua redação, entretanto, é teececueca, porque.
alem de: cutoar de aspectos de lei cr-ctnar-ta. tnctut entre os
beneficiaria naturais da previdência social tunctcnár-tcs pu
blicas est atutar-tos da União, estados e euntctptos

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
1POO2B2-6 NILSON GIBSON PMDB
.............. PARECER .

Pela r-eretcãc. cons toer-ancc Que o novo substitutivo do

-----------~-~~~~!~~-~~~-~~~~-~~~::~~-~~-~~:~~:~:~~~---------------------------
1POO28S-4 NILSON GIBSON PMOB
................. PARE:CER " ..

A emenda envolve matéria de natureza não const t t uctona t

-----------------~:!.~-~:!~~:~~-------------------------------------------------
1POO2B4-2 NILSON GIBSON PMDB
............... PARECER .

O assunto objeto desta emenda f a e tratado com bastante
propriedade no capitulo Que trata das r-eatões.jre desenvolvi
mento economtco, ár-eas met r-opcl t t anas e m1crorl'e!g1CSes

Somos pela cr-ef uc tctar toaoe da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1POO279-6 AMARAL NETTO PDS
.............. PARECER ..

A emenda do ilustre Deputado Amaral Neto propõe a adoção
da pena de morte para casos excepcionalmente graves. ecos
aprovação cteotsct tar-ta

O Relator tem opinião fOl'mada contra a adoção da pena de
morte O ilustre Autor da Emenda terá Que batalhar por sua
tue ta em ctenar-tc

Pela rejeição
-----------------~----------------------------------~--------------------------

1P002B6~9 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER ...

A apreciação da emenda do Ilustre Constituinte levou 
nos a conclusão de que ela pode ser aceita caretate-ore ,
porquanto trata de aspectos quê contribuem efetivamente para
o aprimoramento do Projeto, na parte referente a " Dos Orça 
mentes" Em ccnsecuêncta, estamos IlPdificandO o ctspostt tvc '
a que ela se I eocr-t ... de modo a fazê-la incorporar a parte da
Emenda que o aperfeiçoa------------------------- ...-._------------------~-----------------------_ ..::._---
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lPD0303-2 ENOC VIEIRA PFL
............ PARECER .... " ......

A r-ececãc proposta contém eteeentos Que, pela sua r-etevêncte
foram inseridos no suost ttut tvo do relator

lPooa02-4 ENOC VIEIRA PFl
.............. PARECER ........... " ..... "

Emvirtude da cr-ererêncta , poro nova redação para o d1sp051
t tvc. invalida-se a emenda

irooaot-e ENOC VIEIRA PFL
...... "' PARECER ...

A emenda vem ao encontro da neces-sidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

lPOO306-7 HAROlDO LIMA PC 00 B
............ PARECER ......." .......

A emenda cont t tta com as emendas sucr-esstvas pelas cuats
optamos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOO31S-1 HAROLDO LIMA PC DO B
.............. PARECER ....... "' ........

Pretende o autor suprimir os pllragrafos 10 20 e 30 do
ar-t :29

rntenossos Que os citados ctsccstt rvcs são lmprescindS
vets ao fortalecimento dos nar-t tccs oct í t tccs

---------~-----------------------------------------------------~---------------

1POO320-2 HAROLDO LIMA PC 00 B
....."' PARECER .

As numerosas emendas crer-ec tuas ao artigo 91 e seus pa
rãgrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema atnoa amplamente ntscut tcc neste rase da ej aoor-a 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, sm seus
nccteos, er-ur t r tcar-am os ctsoos t r tvcs retactcnacos em artigo
do mesno,o numero do Substitutivo, Que tanto Quanto ccsstvet
procura r-esccncer afirmativamente, em parte e em essêncta , as
finalidades pretendidas na proposição SOb exame Pela aprova
ção parcial

lPOO317-2 HAROLDO LIMA PC DO B
.. PARECER " •••

A emenda visa a alteração do caout do ar t 29
Os partidos pot tt tcos , segundo s tetr-c Virga. "são asso

ciações de pessoas com uma 1Cleologia ou interesses comuns
que, eeurante uma. cr-canteecãc estável, miram exercer influên
cia na determinação da orientação pc l t t tca do paIs·

O Projeto mantem a 1ivr@ cr-tacãc de car-t tocs oct tt tccs ,
uma das maiores conquistas da r-eoenocr-at taacêc do PaIS, e
seus cr-tnctptos fundamentais

As modificações propostas são mais de redação e não al
teram sua essência

EmQue pesem os argumentos excenotoos no sentido oe con
tribuir par-a o aperfeiçoamento da redação através de algumas
altf'!rll.ç5es, optamos por manter o eetatutcc no caput

------------~----------------------------~--------------------~----------------

1POO319-9 HAROLDO LIMA PC DO B
............... " PARECER .

Preferiu-se a manutenção do dispositivo, dando-se nova reda
ção Pela rejeição

lPOO316-4 HAROLDD LIMA PC DO B
........... PARECER .

Ao emenoa tem iJOI" objetivo a supressão da ai tnea 9 do
Hem II do ar-r 27, que trata de inelegibilidade por paren
tesco

O tnst truro da lnelegiotlldólde r-ecr-eseora um instrumento
de autodefesa da democracia

O citado dispositivo, que deve ser mantido, pretende
evtt ar- a cr-tacãc de ot tcaroctas e impedir que chefes de exe
cutivos exerçam tnr tuêncta cct rt tca capaz de garant1r a elei
ção de seus ramt t ter-es

PFLENOC VIEIRAlPOO3OO-B

1POO305-9 RODRIGUES PAlMA PMDB
... "' " PARECER .

O oveccstt tvc Que esta emenda pretende suprimir trata do
-excessc de lucro nas at tvtcaces eccoõetcas e financeiras"

A erradicação da cccr-eea. Que é o objetivo maior deste
cíí spos t t tvc , pode ser alcançada atr-avés de uma tributação
progressiva e aetet tva e scor-e stateme Tributário já existe
todo um capítulo no Projeto de Constituição

-------------._--------------------~-------------------------------------------

1POO304-1 ENOC VIEIRA PFL
............. PARECER "''''." ........

A Inclusão no texto do projeto, do termo -ccecr-ovaoamente- ,
não traz qualquer melhoramento ou modificação da concepção do
processo de intervenção estatal contida nesse otspcstt tvc
Os requisitos relativos a segurança nacional e ao r-etevente
rnrer-esse ccter rvc. ass'm como e necessioace de autor'zaç:io
legislativa para a cr-tecãc de estatais, definem a totalidade
dos eteeentcs de controle da ação estatal sendo, portanto,
nesoecessar la a expressão proposta
Pela rejeição

eatnc. longe de penalizar o tr-anatnaoor , e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, cons toe-anoc QW~ o Congresso Nacional, sempre
sens tver <15 relnvfndicações dos tr-abatnacor-es e consciente
elas realidades do Pais, cooe-ã, com maior r textnti tceoe dta
ctct tnar- essa controversa cuest ão. optamos por aprovar as
trrendas sucr-ess tvas ao inciso XV do artigo 13, cetxanoc.cote,
Õl. eater ta para a legislação or-dtnar-ta

-------------~--------~--------------------------------------------------------

lPOO307-S HAROLDO LIMA PC DO B
.... " .... ~ .... PARECER ....."' ....... " ...

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na cr-esente fase de elaboração da nova Carta aten
çâc muito escectat , e acreditamos Que ao tema fo\ dado o tra
tamento condt asnte com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
car-te da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1POO30B-3 HAROLDO l.IMA PC 00 B
............... PARECER ...

A nater-ta, objeto da emenda, mer-eceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o t r-a
t amentc condizente com a sua importAncia

Nesta etapa do I'rOCêSSO de etacor-acao Ccns t t t ucí cna t ,
parte oa emenda deve ser- acolhida pelo r mst ttur tvc

Opinamos pois, pela aprovação parcial
-------- ---------------------------~---_.--------------------------------------

lPOO309-1 HAROLDO lIMA PC DO B
............... PARECER .."'•• "'.....

A mater-ta , objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova car-ta aten
ção multo especial e acreditamos que ao tema foi dado o tr-a
temente condizente com a sua tecor-tãncta

Nesta etapa do cr-ccessc de elaboração ccnst ttuctcnat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo sucst ttut Ivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial
-------------------------------------------------------~-----------------------

lPOO310-S HAROLDO LIMA PC DO B
.............. PARECER ..

O mc tsc deve ser suprimida pois, a Questão do proporção
m'\n1ma de empregados or-as ttetr-cs nas empresas deve ser reser
vada para a Lei Ord111.;:u"a QU~, ntsror-tcacente. se revelou e
~\caz oa-a proteger a mão-de-obra nactcnat

1POO321-1 HAROlDO LIMA PC DO B
••• " .......... PARE.CER ... "'" .........

Pelo não acolhimento As leis delegadas eó fazem enr t
quecar- o nosso sistema de processo legislativo e não ccost t
~~em, a nosso ver uma cactt ts oerntnut to do poder legislat1-

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1P00322-9 HAROLDD LIMA PC DO B
••••••••• PARECER ...

A proposta conquanto -ner t tór-ta conr t t t a com o sistema
adotado pelo Projeto, que cr-evê a aprovação dos M1nistros de
outros rr tbunata - Supremo Tribunal Federal, Superior Tribu
nal de Justiça, por exemplo - este Senado da nepuot tca

Em ess tm sendo, somos pela rejeiç.:'io da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1POO323-7 HAROLDO LIMA PC DO B
•• ,."' PARECER "' .

A presente emenda, dever-a ser acolhida, pois esta con-
forme o entendimento pr-eoomtnant e na Comissão de Statemat tza
cão

Assim, pela sua acr-ovacao

1POO324-5 HAROLDO LIMA PC DD B
................. PARECER .

A escolha corporativa de ju'izes do Trabalho de inspira
ção fascista, ficaria mais proxtma da Democracia ampliando-se
o colégio eleitoral, como se propõe na emenda

Pela aprovacão , caso não se suprimam todos os parágrafos
do artigo 212

------------------------------~------------------------------------------------

1PQ0325-3 HAROlOO LIMA PC DO B
.... "'.... "' ... PARECER ......"'....

O dispositivo, cuja supressão se or-ocõe. foi trrtrcuuz tuo
para pár ftrn a pratica ce pagar maIs aos MlnJstros Militares

Pela rejeição
--------------------------------------~----------------------------------------

lPOO311-J HAROLDO LIMA PC DO B
....... "' PARECER ..

A Emenda propõe Que se acrescente uma eeeer-êncta aos
servidores cuct tcoe Civis, no dispositivo da aj tnea "a" do
item IV, do ar-t 17, oo Projeto, o Qual dispõe sobre 2 l\ber
cace de associação sindical

Mas a r-eeer-êncta ja extste no ar-t 92, do Projeto, pelo
~ue há prejudicial tcaoe

1POO312-1 HAROLDD LIMA PC DO B
.............. PARECER ..... "'••• "' ...

A or-çan í zaçâo de associações ou comissões de trabalhado
res nos estabelecimentos empresariais, e mat er ta delicada Que
deve sofrer matcr- amadurecimento no âmnt to das relações de
trabalho, começando pelas naccctecões coletivas, até poder
ser accrntoa na lei or-ctnar ta, sob as formas que aquelas re
lações forem sucessivamente permitindo

Sob a forma de imperativo ccnst t t ucscnat , tntr-covztcc ex
abrupto, seria inevitável um impacto conflitante

SOIIIOS pela r-efetcãc

lPOO313-0 HAROLDO UMA PC DO B
...... " ...... PARECER ........ " ......

Somos ravor-áve t a um plural t seo s tnntcat mitigado por
21aumas medidas exig\dllS pelas condições peculiares do sindi
calismo nacional, como as dos dispositivos QUQ garantem 2 ex
ctus tvtnaoe de r-acr-esenraçgo cer-ent e o Poder Público para uma
só entidade sindical, quando houver vãr-tas da mesma categoria
e a contribuição sindical, bem como condições para o regis
tro pub l tco

Pela r-ejetcãc

lPOO314-B HAROLDO UMA PC DO B
................. PARECER ........ "' ......

Pretende o autor consagrar o prfnctpfo do voto proporcfonal
O artigo 97 do Projeto introduz o s1,Stema distrttal misto,
voto majoritá"io, direto, secreto e proporcional
Adotamos o r~ferido shtema eleitoral por entendermos ser o
Que melhOr atende aos interesses da classe pol~tlca, dos par
t1do!!;, do!!; eleitore!!; e dO!!; candidatos

lPOO315-6 HAROLDO LIMA PC 00 B
"' "' PARECER .

Propõe o autor nova redação para a annea e do Hem 11
do art n

A emenda não aperfeiçoa o texto da referida al tnea. QUê
trata ele inelegit:J1lidade Pelo contrário, a redaç:io proposta
desppreza os pr1nclp1os Que devem reger a lei das 1neeleg'o1
1idades

lP0Q326-1 HAROLOO LIMA PC DO B
............. PARECER " .

A emenoa vtsa a eupr tmt e o ar-t 236 do projeto, Que dis
PÕE! sobre o estado de Defesa neoureeos tnccnvententa a su
pressão Opinamos pelo texto do projeto Pela r@jeição-------------------------- ----------------------------------- ------------------

1POO327-0 HAROLDO LIMA PC DO B
••• "' PARECER ." ...

A emenda visa a supressão do artigo 242, que otsoõe sobre
r-estr-tcões no regime de Estado de Sitio Optamos pelo texto
do projeto Que analisa cuidadosamente as imunidades oar-tamen
t ar-es durante a sua oecr-etecão Pela r-efetcão

1PD032B-B HARoLDD LIMA PC DD B
..... "' ...... PARECER ••• "' .........

A emenda propõe a supressão do ar t 190 254 do projeto Em
nosso substitutivo, COgltAIllDS da supressão do eencronacc ar-t t
go, que nos parece eocr-oar tema cactve t em lei or-dt nàr-fa
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POO329-B HARDLDO l.IMA PC DO B
............... PARECER .

Propõe a emenda novo erenco de tributos para munidpios
A modificação quebrará o perfil e o eout t tor tc tr-tbutae tc

p-evtsrc no projeto para 05 três nrvers ce governo-------------------------------------------------------------------------------
1PD0330-0 HAROLDO LIM.... PC DO B
"' PARECER lO."' ••" ...

A proteção temporária não se confunde, necessariamente, com a
reserva de mercado
Há outras formas de proteção (isenções fiscais temporárias,
etc) que se d'ferenciam da reserva de mercado
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POO331-8 HAROLDO l.IMA PC DO B
.......... "' PARECER " ..

o 30 do ar-r 303 se af1na com os princ'\pios que se
deseja estab~lecer para nortear a Ordem Econômica, part\cu
larmente os da propr1edade privada e da Tfvre concorrência

Além disso, 3 intervenção do Estado no dornlnl0 econômico
tem natureza precaria, dentro do espirito consubstanciado

no Projeto, permitir-se, assim, uma abertura p2ra o privUe
g1amento do capital estatal, como quer a Emenda do ilustre
Constituinte Haroldo Lima, por divgrS2S razl5es implicaria em
se estabelecer f ilosof\as conf11 tantes p2ra a ordem @conômi
ca que se deseja lmplantar

Somos, assim pela reje1ç1'ío da Emenda---------------------'----------------------------------------------------------
lPOO332-Ei HAROLDO LIMA PC 00 B
"' PARECER ..

A emenda não apresenta contribuiçiio significativa ao aper
fe'çoamento ao projeto além de tratar de matér'a Bs~cH'ca

de lE:gislação ordinaria
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lPOO332-6 HAROLDO LIMA PC DO B lP00352-1 ROSA P~ATA PMDB

-------------~:~:_~:~:~:~~- ~~_:~:~~:_--- ---------------------------------- - -- - -
1POO333-4 HAROLDO LIMA PC DO B
............... PARECER ..

Matéria não ccest ttucrcoat

-----------------~:~:_~:!:~:~~---- ---------------------------------------------
lPOO334-2 HAROLDO LIMA PC DO B
............ PARECER ..

O Substitutivo optou pelo cr-tnctpto da aplicação das vel'
nas publ t C<lS no ensino publl co

Pela aprovação parcial
- ------------------------------------------------------------------------------

1POO335-1 HAROLDO LIMA PC DO B
................. PARECER .

A proposta cont r-ar-ta o esotr ttc do suost t t ut tvo - compa 
t mt t tzar- o financiamento cuct tcc com a iniciativa. priva 
da, embora SOb condições

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1POO336-9 HAROLDO LIMA PC DO 6
................ PARECER ..

A proposta do autor "r-eser-va de mercado" está at eno tco
sob a forma de "pecteçãc t emncr-ár-f a " tendo em vista d segu
rança e o desenvolvimento nactonats , no TItulo da ü-oem Eco
nômtca

O "paragrafo eecunoc- sugerido continua como "oar-aqrat o
untcc''

Pela aprovação oar-cte t-------------------------------------------------------------------------------
1POO337-7 HAROLDO LIMA PC DO e
............ PARECER ..

A incondicional idade do controle tecnológ1co nac tooat é

consagrada, de forma aener tce no "caput " do e-t tço
Se r-eatr-tcões a essa tnconntc tcna t tnaoe ecoem assumir

formas concretas variadas, a generalidade do principio fica
metncr- resguardada que pela excr tcttacãc de procedimento não
exaust tvos

Pela rejeição

lPOO338-5 HAROLDO LIMA PC DO 8
.............. PARECER ... "'...... "'...

O Relator entende que o Congresso Nacional deve t er li
cr-er-eoaet tve de vetar cectsãc do axecut tvc , mas não acha que
a criação de novo órgão independente tenha a propriedade de
oencc-at taar- o pr-ocesso

lP00339-3 HAROLDO LIMA PC 00 B
............ PARECER ..

Entende o Relator Que tal emenda deva ser destinada no ca
ctturc que cuida das competências da União o que prejudica a
presente proposta

lPOO340-7 HAROl.DO UMA PC DO 8
•••••• "'•• PARECER "'.

O proposto na Emel1da conerrta com os o-mcrctcs adotados
pelo Projeto Pela r-ef etcâc

1POO3.1l1-5 HAROLDO LIMA PC 00 B
•• "' PARECER "''''••

Somos pela -eretcãc da amenca A exigência de prévia se
paração judicial para a ctsscrucâo da sociedade conjugal e a
fixação de prazo m\n1mo para a celebração de novo casamento
são condições para Que os côníuaues r-eat teem decisão amadu
recida Quanto a tntencãc de se divorciarem

1POO342-3 HAROLDO LIMA PC DO B
... "'..... "'... PARECER "'..... "'......

Pelo acolhimento caectar , nos termos do substitutivo

lP0D3.1l3- 1 HAROLDO LIMA PC DO B
............... PARECER ..

Pela. aprovação. constoe-enoc que o Substitutivo do Rela
tor ja tomou a c-ovtoeocta de suc-essão dos aludidos ofsocst
t tvcs

lPOO344-0 MAURO 8ENEVIDES PMDB
................. PARECER "''''..... '''....

Emenda relativa a mudança de nome do rr-tbuoar suoer-tc
Federal ~ denominação tcuaunente vaga

Pela rejeição

1P00345-8 COSTA FERRélRA PfL
................ PARECER ..

A emenda tElI1'l por objetivo alterar a redação do a-t 12
tnctsc III letra -r-

Não obstante os elevados propósitos do ttustr-e Const1tu 
tnte, o cont eucc da presente emenda não se ajusta a nosso ver
ao fundamento de igualdade entre todos, Que se cr-etence asse
nu-ar

Pela rejeição

lP003.1l6-6 COSTA FERREIRA PFL
"' "' PARECER "' ..

A emenda vtsa a ace-eetcc...o:" a redação co cvsccsvt tvc cv
taco. mas, a nosso ver não atinge plenamente os seus cctet t
vos Pela rejeição

lPOO3.1l7-4 COSTA FERREIRA PFL
........... PARECER .

Aprovamos a emenda no eer-tt o
Por entender Que a matéria é pertinente à leg1slação or

dinária cr-erer-urcs et tmtna- do texto constitucional qualquer
referência ao numero de dissoluções da sociedade conjugal

lPOO348-2 MAURícIO NASSER PMD8
"'''' '''.''' .. PARECER .

A amenoa propõe 11 supressão da palavra "temoc-er-to- na
at tnea O do item XI do ar-t tço 12

A suceessãc proposta cria um ce tvt tectc vital leio que não
condtz com os direitos scctats , mais amplos e orevatentes que
as individuais

Pela rejeição

ao Cumprimento da euncãc social, entretanto, a definição da
função social, como pr-opõe o autor. pode ser tr-atada através
de lei escecit tca
ar t 318 - ccnccr-caeos com a forma de il"ldenização proposta,
porem ac-ssctoa de um pl'<1Z0 de carência para o resgate dos
t j t utos e cetxanoc os detalhes para a legislação or-dtnar-f a
ar-t 319 - Aprovamos a rcete
ar-t 320 - ccns toer-ascs que a área de 3 000 na (cuja at tena
cão ou concessão eeceroer-a de aprovação do Senadol deve ser
reduzida conforme propõem tnumer-as outras Emendas.
ar-t 321 - A eater ta e eessvvet de tratamento pela reatatacãc

comum
ar-t 322 - Acatada, com a cmtssãc da ui r tea frase
ar-t 323 e 324 - eater-tas tneeeccnst ttuctcnats
ar-t 325 - Pela utnamtc tcaoe dos var-res setores produtivos,
não deve constar no texto ccnst ttuctcnat
a-t 326 - A ecr tt tca Ham tactor-a t e uma c-tcr toaoe do momen
to. devendo ser omt t toa da const ttuctcnat

iP00353-9 ROSA PRATA PMOB
••• "'••••• PAREC!':R "''''..

Pela aprcvacêc parcial da emenda, nos termos do Substituti
vo

lPOO354-7 ROSA PRATA PMOB
.............. PARECr:R .

Pela aprovação parcial. 'lOS termos do Substitutivo____________________________________________________ w _

1POO355-S ROSA PRATA PMDa
..... "'..... "'. PARECeR .... "'.......

A Emenda deve ser r-efet teoa. por não ajustar-se ao enten
dimento nreoontnante na Comissão de Sistematização-------------------------------- ~-------------------------------- --- -----------

lP00356-3 ROSA PRATA PMOB
............. PARECeR ... "'.."'......

Pela Rejeição
Na nossa opinião, reconhecer a irnpol"tância fundamental de

um dos setores produtivos da economia. -orcctctanoc-rne tra
tamento coaoat tvet com sua equiparação às oenats at tvtcaces
produtivas" - como propõe o autor da Emenda - e uma questão
de princípio da 001 tt tca econômtca adotada para. determinado
per lodo Corro tal, a meter-ta não e oasetvet de inclusão em um
texto constitucional Igualmente, a. ce tacãc de orgão publico
e a formulação da pot t t tca acr tccta - propostas nesta Emenda
- não cabem em um texto constitucional Em Que pese à impor
tância. das propostas tais questões devem ser tratadas atra
vés de legl!ilação or-dtnar-ta

1P00357-1 ROSA PRATA PMOB
............ '" PAI:!ECE:R ..

Pela aprovação parclal nos termos da suoat t t ut tvc

lPOO358-0 ULOURICO PINTO PMDB
.............. PAREC~R .."'........ "'....

Em t trmas aeeats , corremos afirmar Que o objetivo da pre
sente emenda encontra-se atenotcc no projeto

A sucest ão. c-a sob analise, apresenta ver-tes pontos que
são cer-t tnentes ã teatstecão or-dtnár-va

Somos da opinião, que se faz mtat ar-, t aeoem, suprimir
varias ai tneas oo tnct so IV pOJ" não serem eatér-ta constitu
cional Tal p-ocectmentc dará origem, sem duvida. a um texto
~ais enxuto e coerente

1POO359-8 ULDURICO PINTO PMDB
........... PARECER .

Repete a ar.enca o ctscostc nos artigos 230 e 231 e
car-ac-aeos do Projeto, descendo a ceta tnes e pormenores que a
t ecntca legislativa não agasalha mormente na etaccr-acãc de
uma Magna car-ta

Ademais. as funções da Defensoria Pubr tca do Mlnisté
r-to scot tcc e do ümoudsman não se confundem e, conseouenteme-i
te não podem tawbell' fundir-se

Pela I'ejeição

1P00360-1 GERSON PERES PDS
........... '" PARECI::R ..

A criação do Tr\bunal de Contas pelos Mun\c'lplos de modo
geral tnoor-tae ta em aunento de despesas com instalações e
pessoal tecntcc especializada. que enn tcs dos novos muni-
cípios não teriam cond1çoes de suportar Da mesma forma, a
Criação do Conselho de Contas Municipai~ não seria tom-es
ctnctvet , dê vez que suas at r-t but çõas podefl1 e ceve- ser exer->
ctcas POI' câmaras eacectats criadas nos rr-tecnats de Cantas
dos astaccs Per outro lado. o 30 do a-r tso 67 do c-of etc de
Constituição dar 1tbe-oaoe ao legislador euntctnat de criar
ou não sua própria côr-te de contaa.ncs MuniClpios com popula
ção sucer tcr- a três milhões de nant tantes---------------------------~ ---------------------- ------------------------ -- --

lPOO361-0 GERSON PERES PDS
••• "' PARECER ..

A emenda tem total procedência e propriedade Tal como propõe
o ilustre ccnst ttutnt e deve ser acolhida vez que criado na
forma crccceta. o Conselho de Ouvidores v f r-a concorrer com a
Câmara de Vereadores e com o Tribunal ou Conselho de Contas
dos Mun1c'ip~os, do que r-esuttar-a inquestionável aeea de atri
tos

1P00362-B GERSON PERES POS
.. "' PARECER ..

ccncuaeec tcuvavet a c-eococacãc do nobre constituinte. o
cont eudc da presente emenda em r tnnas ge,..aH" já se contém
no texto do Projeto
Em asste sendo, somos pela cr-ejudtctat tcade da emenda

1POO863-6 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMD8
• PARECE:R •• "' ..

A ampt tecãc das 1munidades tr tuot ár-tas contr-a-ta terv-
cênc ta crescente que vem se manifestando, ent-e os const t t u
tntes , desce o tntctc dos trabalhos das succontssões e das
Comissões remát tces , além de comprometer a meta de se refor
Çarem as finanças municipais e estaduais

1P00350-.Il MAURícIO NASSER PMOB
"'''' ..... '''...... PARECER ...... ",..... ",

As sugestões, contidas na pl'oposta de Emenda, traZElm alguns
desdobramentos que, na tl'all'içào jur'dica bl'aslleira, melhor
se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar

lPOO349-1 MAURíCIO NASSER PMDB
.... "'.......... PARECER ."' ........ "'...

A Emenda pl'opõe, de plano, o oonopol 'lo de três setores da
economla em desacordo com o esp'ir1to do artigo 303 do Pl'oje
to, que õl.dmite o monopó110 estatal no Cõl.SO esoeclfico de 1n
teresse pUblico relevante ou segurança naclonal, ou seja, epi
sodlcõl.mente

Pela roejeição da Emenda

lPOO351-2 ERALDO TRINDADE
............... PARECER ..

A presente emenda é de ser rejeitada

'FL

1P00364-.Il BEZERRA DE MELO PMOB
....... "'•• PARECER .

A Emenda desatende ao requisHo prepondel'ante a. compro
vação do intel'esse não lucrativo

Pela l'eje1ção------------------------~- -----------------------------------------------------
1POO365-2 BEZERRA DE MELO PMDB
........... "''''''' PARECER ..

O dispositivo a Que se refere a Emenda foi amplamente
discutldo nas fases anteriOres o:"epresentando a vontade da
mator1a

Pe I a reJ e 1ção da Emenda------- -----------------~----- -- -----------------------------------------------
lPOO366-1 BEZERRA DE MELO PMDB
................ PARECeR ......... "'......

A prooost'i da Nobre Constituinte foi acatada oelo Relator
Que a julgou -orocedente, tendo s1do suprlmidos os itens I e
11 do Art 377

lPOO352-1 ROSA PRATA PMDB
••• "'...... '" PARECER ••••"'.......

Pela aprovação parcial
Trata-se de uma Emenda Substitutiva a todo o capitulo

~Oa Pol\tica Agrlcola, Fundiária e da Reforma Agrarla~, do
projeto constttucional A Enenda em apreço oferece excelentes
contribuições, devendo ser revista posteriormente para efei

to de prOdução legislativa ordinár1a
art 317 - O texto deve condicionar o direito da propriedade

1POO367-9 BEZE~RA DE MeLO PMDB
•••• "'''' ''' PARECER .

As sugestões, contidas na proposta de Emen~a, tl'aze"l a,
guns desdobramentos que, na tradição jurldica braslleira me
lhor se adaotam ao corpo da legislação ordinal'ia e compleme.n
tO'

- -- --------------~~~~-~~~: ~:~~----------------------------------------'---------
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lPOO368-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC
....."'... "'''' PARECER ."'.... "''''''''''

o artigo 427 e seus paragrafos foram transformados em
cnsocstt tvc untco que, com redação ctver-sa. confere ;\ eater ta
cr-tentaçãc toênt tca a seguida pela Emenda

Pela acrcvacãc nar ctar

lPOO369-5 SIQUE.IRA CAM?OS PDC
",•• ",,,,•• ,,,,,, PARECER ••••• "'''''''.

O artigo 427 e seus oar-aar-arcs foram transformados em u
ntcc ctsccs tt tvc, o qual segue orientação ctver-sa da seguida
no caput da cr-cccs tcãc or1ginal A norma proposta no Substi
tutivo conserva, entretanto a orientação do parágrafo 10 e
do parágrafo 20

A nosso ver, o ccnteuoc do car-àçr-aec 30 é t tctca matikia
de legislação ordlnár1a

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1POO37Q-9 uns EDUARDO PFL
"'••• "'•• "'. PARECER "'''' •••• ''''''.

A emenda será acctntca no substitutivo do relator, -esse t
veoa cncêo r-eeacrcnat

Pela aprovação caectat

lPOO371-7 Luis EDUARDO PfL
••• "'••• "'. PARECER •••••••••

A Emenda objetiva eoctr tcer- a at tnea "b" do item lU do
artigo 264 do Projeto de ccose revrcac da ComIssão de sts re 
matteacãc, suos t t t utndc o termo "perlodo", por "exer-c f cto 1'1
nancetr-c''

O dispositivo citado diz que a tet sobre cobrança do im
posto de renda, ou de imposto sobre patr'mónio, deve ser pu 
ot tcaoa antes do tntcto do per tcoc em que ocorrerem os ele 
eentcs ror-eaoor-es do fato gerador ou da base de cálculo O
autor da Emenda entende que o ter-eo "per tece- e por cemats
vago, podendo s1gntf1car mês, semestre, ano, etc, e da' Oi
nscesatcaoe de sutist t tut-oc pela expr-eaaâc -exer-crcro finan 
eet-e-, de eent tcc bem preciso.

O Projeto, como I!sU, permite legislar-SI! todo mês sobre
o 1mposto de renda na tont e, assim como permite legislar-se'
seeestr-arsente sobre o teceste oe renda das pessoas jur\dl 
cas Que pagam o teceste por semestre Impede, portanto, que
tanto as pessoas r ts tcas, como as oessoas jur'd1cas oe recei
ta elevada, possam programar-se por cer-toocs mats longos - o
que constitui uma r-est e tcãc desnecessária e cont r-apr-cducen 
te

Ademais, em relação às pessoas jur-tuteas , faz com que
eh.s, 00 tntcto de cada exer-ctcto, possam estar sujeitas a
duas legislações diferentes uma para as empresas que fecham'
SilUS balanços anualmente (leis editadas até o tntcto do ano
anterior) e outra para as empresas Que pagam seu 1mposto em
balanço seeestr-at , de julhO a dazembro t tets editadas até o
mês de junho do ano anterior)

Entendemos, assim, que no Inter-esse da segurança das
pessoas f'sicas, a.ssim como de empresas com lucro elevado
deva ser acetta a modificação proposta

lPOO372-5 Luis EDUARDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Sobre a matéria, oectcteos por nova e mais s tmct tr tcaoa
redação, que poderá ser oportunalftll!nte emendada. se insatisfa
tória Pela r-efetcâc

1POO373-3 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER "'."' ••••••

A Emenda ccjet tva inserir matéria que, sob pena de atentado
ao pr1nc~pio da autonomia dos ãstaoos-meeoroe há de ser for
çosaeente dtsc tct tnaca no texto das const ttutcões estaduais
Pela reje1ç.!o

--------------------------------------~--------------------------------------~-

lPOO3704-1 PAES LANDIM PFL
•• "''''.'''''' PARECER •• "' .

Conquanto justa a preocupação no Que ccncer-ne ao assunto, não
vence r-azão para o acolhimento da eeenoa. porquanto a autono
mia. do rr-tbunar já está assegurada pelo que dispõem outros di
sccstt tvcs do Projeto

---------- ~--:~~.:._~:~:~.:._~:~~-~~~~~~~~~~:~~~~~~~~-~~~~~---------------------
lPOO375-0 PAES LANDIM PFL
••• "' '" PARECER .

A emenda, não obstante os elevados propósitos do l1ustre au
tor, altera substancialmente o entendimento da maioria dos
constitulntes que examinaram a materia nas fases anteriores à
elaboração do Projeto
Assim, somos pela sua rejeição

----- ---------~--------------------------------------------------------~-- ~----
lPoo376-a PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER ."'•••••••

Pela rejelçlio Conselheiros de TC são julgados pelos
Tr1bunais estaduats, nos cr1l1\es previstos

lPOO377-6 DARCY POZZA POS
•••••• "'•• PARECER •••• "'••••

Com o objetivo de não tornar delllasiadamente extenso o
texto 00 SubStitut'vo da nova C.ilrt.a Magn.a, ju)g.amos oportuno
e11minar do Projeto de Constttuiçlo as normas que mats ade
quadamente devem ser considerad2..s no ámbito da legtsl.,çáo 01"
d1nária Inclut-sl! nessa categoria o d1spositivo a que se re
fere a presente Emenda, rado por que deixamos de acolhê-la

Pela rejeiçio

1POO378-4 DARCY POZZA POS
"'•••••• "'. PARECER •••• "'•• "'"

No nosso entender, o art 493 trata de diferl'!ntes assun
tm que merecIam tratBlM'nto diferenciado Na forma como foi
red1g1dO, este disposltivo nio merece ser aprovado

Em face do exposto, não constderamos caMvel a emenda o
ra apresentada

Pela Rejetçio

lPOO379-2 OARCY POZZA POS
••••••••• PARECER •••••••••

A reformulação tmplementada no artigo 427 e seus pará.gra
fos permltiu ordenar a materta em n'vel de abrang~nc1a que
torna desnecessarta a adlçio proposta pela Emenda

Assim, SOIIlOS pala reJeiçio

lPOO380-6 OSMIR LIMA PMOB
"'•• "'."' ••• PARECER .",.", ... ",,,,..

A propos1ção pretende condicionar o pagamento dos sub!>í
dlos aos IRx-Presidl';'ntes, ex-Governadores e ex-Prefeitos ao
exerclc10 de cargo l"Ia administração pUOllca, poss1bll1tada a
transferêncla dos mesJros li v1õva, filhos menores e f1lhos
solteiros.

A Emenda merece parc1al acolh1mento para conferir aos ex
-Presidentes o direito ao benefIcio, como de resto já nos ma
nifestamos e outros. pareceres sobre a matéria

Pela aprovaçlo parc1al •
---------~-------------------~-,----------------~-----------------------------

lPOOS81-4 • NABOI'i JuNIOR PMDB
.. "' ... .lo••• '" PARECER ••••• "'•••

Matér1a ttptca de lei ordinária Pela rejeição
-----------------------------------------------~--------------- ----------------

lPOO382-2 NABOR JuNIOR PMDB
... "'''' ••••• PARECER ••••••• "'..

A EMenda objetiva elevar o J)@rcentual da receita tr1butária
da União relativa lOS 1mpostos sobrl! a renda e sobre produtos
industrializados i1 ser entr@gue para emprego nas Regiões

Norte e Nordeste
05 percentuais prev1stos no art1go 277, I, do Projeto de
ConstitUição da COmissão de Sistemat1zaçi,:, foram fixados li
v1sta de estudos Que levaram em conta o acréscil110 ae despesa
das unidades fed@radas em decorrência dos lmcargos a lhe se
rem rRpas5ados pela UniAo, bem como as necessidades da Admi-

SUBSTITUTIVO DD RELATOR - PARECER SDBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
---------~~ÕÕ;82:;---------~;~Õ~-~~~~~~- ---------------------------;;;~--------

ntstr-acãc Federal
A sua alteração Implica em romplmento do ecut t ibrio alcançado
e ccnr t t ta com a octruãc expressa pela rsator ta dos ccnst t >

t utntes que examinaram a eat er ta nas fases anteriores de ela
boração do PrOj etc em Questão
Assim, não Obstante a r-etevãncta dos croccsttce Que tnsptr-a
r-am a Emenda, somos ce te sua r-ajetcãc

1p~3ã3=~---------~;8Õ~-j~~~õ~----------------------------;;~ã~-------
~•••••••• PARECER ••• "'.... "'''

A formulação do artigo não exctut os cuidados observa
dos pela emenda

--------------------~~~~-~~~:~:~~-------------------------------------
1POO384-9 NABOR JuNIOR PMOB
•••••• "'•• PARECER ... "'.."'''' ....

Além desta, foram apresentadas várias Emendas com o pro
pósito de suprimir o Hem V do ar-t 264, que veda a cr-tacãc
de privilegio processual para a Fazenda sccr tca. emdetrimen
to do contribuinte

O fundamento da supressão ê o de Que se trata de matér ta
tner-accnst ttuctonat e, além ctssc, para melhor oeeenoar- os
interesses do ar-ar-te Publico convir-te a presença de cr tvtté
ates em favor da Fazenda Publica. cr tvt téatcs esses que o
dtsposi t tvc procura el im1nar

A prlmelra. jl.lst1f'catlll<1 nl!o procede, pois Que se trata,
a toda evtoêncta, de limitar a ccenetêncta reststat tva da U
ntãc, dos Estados ecos Mun1cip1os, o que é próprio dos tex
tos constitucionais

Ja com relação á segunda just tr tcat tva, achamos que ela
realmente pesa txtste , no contencioso fiscal, o tnter-esse
1ndiv1dual do contrlbu1nte contra o interesse oa comunidade,
representada pela untão. pelos Estados ou pelos euntctntcs
Enquanto parecl:! legitimo cr-esumtr- a boa-fé da cceun tcraoe ao
tomar suas eec tsões dentro do or-cceaso fiscal, o mesmo não se
coce dizer em r-etecsc 010 contribuinte, pois que ao lado dos
contr tbutntas rcnestcs , tea ts , extetem também os de ma-fé
prontos a eternizar as questões r tscats para tirarem proveito
pessoal, mediante r-atenção de Quantias Que l!m verdade perten
cem ao Tesouro Nacional, Estadual ou Munictpal Ha necess tca
de, portanto, de criação de éctces às ações crctetatcr-tas dos
maus contrtbu1ntes, a fim de Que o Tesouro DOSSa. contar tam
bem com as contribuições deles, oetxancc de ceess tcna- atnda
mais os cont r tbutntes de boa~fé para compensar a sonegação
dOS recalcitrantes Entre tais óbices, com certeza, estão os
pr tvr téatos processuais em favor da fazenda PÓbl1ca O Proje
to Quer evtt ar tais privilegies, cesauarnecenco. portanto, a
fazenda Puct tca na oerese dos interesses da comunidade A E
eenca ast ã correta, ao propugnar peta manutenção dos privilé
gios, vale otaer-, pela manutenção de 1nstrumentos eficazes
na defesa dos interesses publlCOS

Além do exposto, existe no dispositivo ccnsr ttuctoner em
toco uma presunção contra o esm r t to de justiça do Congresso
Nacional, que e apresentado corno tendente a expedir norma
processual Que tavo"E'ça uma das car-t es em prejutza da. outra
O item V do er-t tço 264 citado ter-ta por objetivo ultimo evi
tar Que o Congresso Nacional viesse a criar norma processual
que desse à Fazenda Púbt tca vantagem nas qu,,"stões fiscais,
ao mesmo tempo em Que traria prejuízo para o contribuinte en
vctvrcc Seria, então, uma declaração de narc tat tcaoe do Con
gresso aactcnar , tnctus tve na sua atual formação

Entendamos, ass te- Que o dispositivo em foco deve ser
r-et tr-ace do sr-cj eto. como pretende a ElOOnda-------------------------------------------------------------------------------

1Poa385-7 NAaOR JuNIOR PMDa
"' PARE:CfR .

Visa a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo na do
Projeto de ccnet ttutcãc

antencencs Que tal supressão v tr-ta deses t tean ar a presta
ção de seevtccs e consumidor final por parte dos eumtctptcs

Com o of spcs tt tvc proposto O mente-oro ar-r-ecaoar-á mais

lPOO3B6-S MANOEL MOREIRA PMDB
•••••••• " PARECER ..

É per-t tnent e
O texto ~ desnecessário, seacnoc r-econneceu o Relator na

ccenssac Coma t tuctona t Que tratou do assunto
Ademais trata-se de matéria infraconstituc10nal,já diS

ciplinada na lei adjetiva penal vigente
Pelo acolhimento

1POO387-3 MANOEL MOREIRA PMDB
"'•• "' PARECER ,.

~ de todo oert lnente
O texto, cuja suproessão se pede, é desnec~sár10, conso

ante reconhecido pelo Relator da rnat~r1a na CO!lllssão Consti
tuctonal

Ademais, trata-se de tema infraconstltuclonal, já dis-
ciplinado na lel adjettva pen21 v1gente

Pelo acolh1mento

lPD03BB-l RICARDO IZAR PfL
•••• "'•• "'. PARECER •••••••••

Em nossa optn1:io a integração na vida e no desenvolvi
mento da emprf!s1l.. decorre, diretamente, da parttc1pação nos
lucros, ja assegurada expressamente na redação que o Projeto
~á ao dlspositivo

lPOO3B9-Q AUREO MELLO PMOB
.......... PARECER ..... "'......

Conquanto louvavel a iniclativa do nobre autor, o con-
teúdo da presente emenda não se coaduna com o entendfmento,
no particular, da maioria dos const1tuintes que examlnaram a
matéria nas fases anteriores ;,i, elaboração do Projeto

Pela rej@ição
----------~------------------------------------------------~~~-----------------

1POO390-3 NILSON GIBSON PMDB
•• ",,,,••• ,,,. PARECER •••••••••

t: necessârlo limitar as empresas nac1ona1$ a exploração
li! aproveit.arnento dos recursos m1nerais No que se refl"!rem as
faixas de fronte1ras e terras 1nd\genas, consideramos 1ll'1Pres
c1ndlvel Pela aprovação parc1al---------------------------------------------------- ~ ~-------------------------

lPOO391-1 NILSON GIBSON PMDB
"' PARECER ••"'••••••

Julgamos impresclndlvel a manutenção do artlgo 425, com
o objetivo de conferir às terras de posse lmemorlal tratamen
to mais aprofunda.do do que o concedldos em outros capitulo do
Projeto de Constitu1ção

Pela rejeição
--------------------------~--------------------------------._----------------_.

lPooa92-0 NILSON GIBSON PMOB
........... PARECE.R •• "'••••••

Por entendermos que as populações i ncHgenas devem ter o
usufruto exclusivo das riQuezas 00 !solo COll'lO condtçiio para a
sua sobrevlvência f~slca e cultural, não foI acatada il suges
tão do autor da êIIlenc!a de supressão das ex.pressões· exclu-
stvo" e" do 5010· Foi aceita a proposta rje suprl"!Ssio dO
termo ~ e do subsolo~ para conferir maior cOerência ao tll'!X-
to constituc1onal

Somos pela aprovação parcIal

1POO393-B NILSON GIBSON Ph!DB
.......... PARECER .... "'''' •• '''.

A emenda fol aprovad2, tendo sido acatada a sugestio
contida na eroonda c.e supressão da expressão " e do
subsolo·, constante da redação or1g1nal, como forma de dar
mais coerénch. 11.0 texto

Sorros peh. aprovação
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lPOO39G-2 NIL.SON GIBSON PMD6
•• "'''' ....... PARECER ."' .... "' .....

A emenda foi aeroveua , tendo stoc acatada a sugestão
contida na emenda de suceessãc da expr-essão " e do
suoscrc'", constante da redação original. como forma de dar
mais coerência ao texto

Somos pe I a aprovação------------~ ----~- ~ -- -----------------------~- -----------~ --------------------

1POO395-4 NILSON GIBSON PMDB
.............. PARECER "'..... 4 ••••

ue fato. o Hem VIII do ar-t 52 relaciona muito clara
mente os bens da untãc e já inclui t a-rto os recursos minerais
do sutiscto Quanto os potenciais de ener-qt a ntucau t tca Por'
essa razão. concordo em que seja conveniente retirar a ex
pressão -c pertencem a untãc-------------~---------------- --------------------------------------------------

lPOD397-1 NILSON GIBSON PMDB
........."' .. PARECER .

A proposta contida na emenda de alteração da redação ori
ginal do ar-t 425 foi rejeitada por considerarmos ser neces
sária a manutenção das especificações Que tornam o dispositi
vo mais claro e preciso

Somos pela rejeição
------------~-~----------------------------------------------------------------

1POQ394-6 NILSON GIBSON PMDB
•• "'•••••• PAltECER ....... "' ........

A proposta ccnt toa na emenda de at ter-acãc da r-edação cr-t
ginal do ar-t 425 tct rejeitada por considerarmos ser neces
sar-ta a manutencãc das especificações que tornam o dispositi
vo mais claro e preciso

Somos pela rejeição------------------------------------------------------------- ------------------
1P00414-1l MOZARILOO CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER .

Pela. rejeição Os te-r t tór-tos são vinculados administra
t tvamente a untao em especial ao Poder Executivo, orientação
esposada nas Constituições anteriores A matar-ta ficara. 0-

-------------~~~:~~~~:~::_~:~~~~~~_:~-~:~_::~:~~:_-----------------------------
lP00415-2 MOZARILOQ CAVALCANTI PFI..
• •••••••• PARECER •••••• "'••

A coss tbt t toaoe de existência. de 'rer-r t tor-tos é previsão
da Lei aatcr- (Projeto. art 119. 20 e 50 • e artigo 70 e
SI'!US paragrafos) A transtcr-eacãc dos atuais rerr trcr-tca do
nmana e Roraima em Estados. ainda r-emanesce no campo das nt
eeeeees Logo. não ~e vislumbra o conflito oe normas. aponta
do pela Emenda

lP00413-6 MOZARII..OO CAVALCANTI PFI..
.............. PARECER ..

Pelo não acolhimento. nos termos da redação adotada no
suost ttut tvc

lPOO42c-9 NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER ..

Os critérios E' detalhamentos para criação de novos mUl1it:i~

ctos deve ser ocf etc de lei esnecre tca, não cabendo, portan
to. eleva-los a categoria de norma cons t t t ucicnat

1P00419-5 'HLSON GIBSON PMDB
•• "''''.''' ••• PARECER "'.

A emenda ac tt tva ao ar-r 253. propô!'! aumentar- a euncêc da Po
i teta Federal. caooc-rne outras atribuições alem das contidas
no Projeto
.ra eor examinada emenda idêntica do mesmo autoa , de
lp05378-1

~--------------------------------~---------------------------------------------

1PQ0416-1 MOZARILOO CAVALCAI,jTI PFL
........... PARECER ..... .;.........

Propõe-se. pela presente Emenda nova r-eoecãc ao art 260'
do Projeto. et tmtnanco-se as referências a Território Federal
e incluindo-se referência a Estados não divididos em MUl1ic'i 
ptos

Considerando que o 20 do er-t 49 declara que "os Ter-
ritóf'ios integram a União~. que o 50 desse mesmo artigo
prevê a criação de território. e que inexistem Estados não
dtvto tdcs em Munic'pios. entendemos deve ser mantida a atual
redação do mencionado ar t 260. porquanto se coaduna com as

-------------~:~~:_~~:~~:~:~::-:~~::~::~:_~~::~~:~::~-~~-~~~~::~-------- -- ----
1P00417-9 'llOZARILDO CAVALCANTI Pl"1..
............... PARECER "' .

A neces s tcaue de tornar menos volumoso e nats ceret tvc
Que o texto do Projeto original, foi dos c-mctctos que norte
aram a elaboração do Substitutivo Dessa forma. conquanto te
nhamos acctntoc com redação diversa. a'9ul'l3.s das no-mas su
ger1das ue txarcs de considerar outras que tratam de e-ater-ta
a ser mais aue apr-t ada-nent e contemplada no ãmct to da legi51a
cão cedtoar-va

-----------------~:~~_:~~~~~~~~-~~~~~~~----------------------------------------
1P00418-7 NELSON AGUIAR PMDB
•••• "'''' PARECER '"

A proposta Que a emenda V€Jll apresentar jd esta atendida
pelo menos em parte. em dispositivos constantes do Projeto de
Const 1tutcãc-------------------------------------------------------------------------------

Já esta oar-ctaieente atendida a emenda

------------------~~~~-~ :!:~=~~------------------------------------------~- ~ ---
11'00412-8 MOZARIL.OO CAVALCANTI PF!..
............... PARECER "' .

A Emenda percute Questão que deve ser exanünaua a luz do
sccsr 1tut tvo Peta apr-ovação

-- ------------------~ ------------------------------------------------ ~-- -------

POT

PMDBNI L.SON GI BSON

lPQD401-2 J MOEMA SÃO THIAGO
............. PARECER .... "''''.''' •••

1POO393-8

lPOO398-9 NILSON GIBSON PMDB
"'."'."'''' ••• PARECER ....."' .......

O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em u
ntcc dispositivo. o qual segue cr tentecão diversa da seguida
no cacut da proposição or tatnat A norma proposta no Substi
tutivo conserva. entretanto, a cr tentacãc do p.H'tl.grafo 10 e
do paragrafo 20

A nosso ver. o conteuco do oar-asr-aec 30 e t tctce matéria
de legislação cr-otnar-ta

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

lPOO399-7 VICENTE BOGO PMOB
.......... '" PARECER "' .

No entendimento do Relator. a mat er ta tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para mctoêncta de contribuições sociais dest tnadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent toaces já consolidados no
campo social

Somente mediante tr-atamento via legislação trrtr acons t tt u
ctcna t poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
oesccceaeentc da màt er-f a , oe modo a que possam ser atendidos
os cnver-scs aspectos envotviccs

Em vtata da relevância do assunte, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent toc. julgamos r e
cceencavs t acolher a emenda sucr-ess tva. remetendo a matéria
a utt er-tc- consideração, ao ensejo do pr-ocesso legislativo
orutnar-to____________ ~ ~-----------------------f--

1POO400-4 MOEMA SÃO THIAGO por
+ PARECER •• "'."' ••••

Já se encontra parctarnent e atendida a emenda
Fel.a rejeição------------------------------------------------------------------------------

rncr-ocsoente e tmoe-t tnente
A redação proposta não melhora. nem enr touece o conteu

do do Projeto
Ademais. não convem deixar à legislação complementar a

tarefa de definir as garantias e as vedações constitucionais
do Ministério Publico ~

Pela rejeição------- --- -------------------------------------------- ---------------------~---
1PQD402-1 MOEMA St:O THIAGO POT
.............. PARECER ..

rnoer-t tnente
O texto pr-opos t o não altera. melhora ou enriquece a re

dação do Projeto
De outra pa- t e , não convem deixar a teatsracãc comple

mentar. como o-arenoe a ccnst ttutnte, a definição das car-an
t tas e vedações ccnst t tuc tuna ts que se referem ao Ministerl0
Publico

------------------~::~-~~~~:~~~----------~-~-----------------------------------
lPQ0403-9 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
•• "''''.''' ••• PARECER .

De acolher-se a pretensão contida na Emenda
Pa1a acecvacãc-------------------------------------------------------------------------------

1POO.l104-7 MOZARIL.OO CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER •• "' ..... "' ....

Rejeitado uma vez Que foi considerado nacessae to eanter- o
território como inteQrante da União------------~----------~--- ------------------------- ~--------------------------

lPOO.l105-5 MOZARILDO CAVALCANTI PfL
........... PARECER ."' .

Prejudicada. tendo em vtst a a cr racãc da Comissão de
neotvtaãc Territorial. que apreciara a matér-ta. nos ter-nos do

-------------~~:_-~~~-~~~-~~~~~:~:~::_~~~~~~~~~~::_----------------------------
1POO406-3 MOZ,A,RILDO CAVALCANTI PFL
........... PARECER •••••••••

Pela epr-ovacãc parcial
Por ser considerado neceasêr tc foram mantidos o Art

70 e seus parágrafos 30 e 40 • ei.cr tmtcos os par-anr-atos 10 e
.20 t"

lPOO407-1 MOZARILDD CAVALCANTI PFL
•• "'••• "''''''' PARECER .

Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário

-------------~~~::~-~:_~~~~~:~~~~:_:~-~~::~~:~:::_~:_~~~~~-------------------
1POO408-0 MOZARILoO CAVALCANTI PFL
.",.",,,, ..,,,... PARECER •• ",,"•• ,,,...

A eatér ta deverá ser acrecvaoa no ~ml:l1to da Comissão de
sedtvtaão Territorial ao Pa'is

-----------------~:~:_~~~:~:~~----------------------------~--------------------
1POO409-8 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
........ "''''''' PARECER ."' .."'......

As numerosas emendas oferecidas <1.0 artigo 97 e seus pa
rágrafos do st-cjetc, confirmam ti. inexistência de consenso ec
or-e o tema ainda amplamente discutido nesta tase da elabora 
Cão legislativa Da méd" das sugestões analisadas. em seus
nvcteos , frutificaram os dispositivOs relacionados em artigo
00 mesmo numl'!ro dO Substltut\vo. que tanto quanto posSlvel
procura responder afirmativamente. em parte e em essência. às
f!nalidtl.des pretendidas na. proposição sob exame Pela. aprova
çao parclal

---------------~---------------------------------------------------------------

1PQ041Q-l MOZARILDO CAVA:-CANTI PFL
............ PARECER ..... " ... "'''' ..

Pela rejeicão. por n50 se ajustar ao consenso da Comis -

.._-----------~~~-~~-~~::~~~:~:~=~~--------------~------------------------------

lP00421~7 tlILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER ..... " ..........

Já está oar-ctatmente atendtoa a emenca

-----------~ ------~: ~~ _::~~ ~?~~----------------------------------------~ -------
\POO422-5 IllLSOH GIBSOH P!WS
............. PARE.CE~ .

A Emenda al t er-a substancialmente a redação do Hem UI le
tra "e" do ar t t qo 12

Alem disso. estabelece o limite de dezoito anos para a roa-
tor-tauace

A primelra parte da Emenda é plenamente acett avet
A maioridade. porem. parece-nos eate- ta de lei ordinária
Pela acr-e....ação parcial. portanto---------~-------~- ---------------------------------------~---- -----------~----

lP00423-3 rlILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER "' .

Sem embar-co do apreço pela tntenção , Dor não aeetccae-se
a outros cr tnc-ptcs ou peta sua impertinêncta core o tema. a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-----~ --- --- ----- --------------------------------------------------------- -----

lPOO421l-1 tJILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER ..

A proposição en questão. pretende supirmir a ar-t 458 do Pro
jeto
A nesse ver eca-se neceseer-ta a fixação do mandato atual do
cr-as toênte da neputat tca , tendo em vista a fase de teenstcac
que atravessa o Pa i s
A data fixada no dispositivo em tela atende as necessidades
de implantação das alterações oct t t tcas e institucionais
Somos. assim. pela eefetcãc da emenda

1POO1l25-0 tlILSDN GIBSON PMOB
..... "'•••• PARECER OI .

A emenda or-ejuctce o car-áter- especializado da justiça
tr-aoa tntat a , que teria de act tcar-, atee do Direito do Traba
lho, O Administrativo Numa época de especialização. que e
'Prê5Suposto da rapidez. não se ceve arn'P1 \ar para outros ea
mos do uteettc. o âmbt t c de atuação de cr-aãoe judiciári05
tr-adtc tona teente adstritos a. aot tcecac da CLT.

Pela rejevcão------------------------------- ------- --- ----------~---------------------------
1P00426-B tlILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER '"

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração seta rejeição

- --- ---- -- -----------------------------------------------------------~-------~-
1P00427-6 nILSDN GIBSON PMDB
"'•••••••• PARECER ; .

Já se encontra par-ctetmente ateno toa a e-eoca
Pela r-efe-cãc--------------------------------------- -------~ --- -----------------------------

lPOO42B-4 NILSON GIBSON PMDB
.. "' PARECER .

Não pode o projeto considerar a hipótese de futura e}(
t tnção de terr s tór-to

Pela rejeição
--------------------------~------------------------~---------,-----------------

lPQ042Q-2 NILSON GIBSON PMOB
..... "' "' PARECER ..

Pela rejelcão. considerando que o novo substitutivo do
relõ1tor deu outra redação ao dispositivo

lPOO1l30-6 NILSON GIBSON PM!JB
.."' PARECER ~

A proposição não concorre para o ólperfeiçoamento do tex
to constitucional @m elaboração Pela rejeição

-- ----- ----- ------ ~-~--------------------------------------------------------~-
1POQ411-0 MOZARILOO CAVALCANTI
............. PARECER ..... " •• "'••

P'L
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da Comissão de Sistematização não deve figurar no texto da
Carta Magna

lPOO431-4 NIL.SON GIBSON PMDS
............. PARECER .

Os objetivos da proposição cont t í t am com as diretrizes
do pr-ojete

lPOO451-g ENOC VIEIRA P'c

1POO432-2 JOSÉ LUIZ MAIA POS
................ PARECER .

A eeenoa em teta pretende r-esauar-oar os direitos aooute t
dos pelos ex-er-es toenees , ex-Governadores e ex-Prefeitos á

oer-caocêc de sueatotcs
A proposição merece parcial acotnteento. po1s entendemos

Que, Quanto aos ex-Presidentes da necubr tca os suoetotcs de
vem cont i nuar- a ser pagos.

As situações dos ex-Governadores e ex-Prefeitos cever-ãc
ser dtscict tnaoas pelas Constituições dos estados e leis per
tinentes

PeJ2 apr-ovação Parcial

lPOO433-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
"' PARECER ..

Acolhida no merlto, tendo em vista Que os artigos 336 e
487, Que dispunham sobre a mater-ta no Projeto da Comissão de
stst eeat tzacãc, foram suprimidos no sucst ttut tvc do Relator
Ver, a. crcccet tc. o teor do parecer dado a emenda numero
1POO2D2-g

TPOO434-9 fNOCêNCIO O!.IVEIRA PFL
................ PARECER ..

A emenda foi aprovada, tendo stoc acataca a sugestão
cont toa na emenda de supressão da expressão - e dO
subsolo", constante da redação original, como forma de dar
mais ccer-êncta ao texto

SOtnDS pela aprovação---------------------~~ ~--------------- -~ --~~---- ~--------- -----~--~----------
iPOO435-7 INocêNCIO OLIVEIRA PFL
............ PARECER .

O artigo 427 e seus parágrafos fQram transformados em
dispositivo untcc Que, com redação diversa, confere il matéria
cr-tentacão idêntica a seguida pela Emenda

Pela aprovação parcial

1PQ0436~5 INOCêNCIO OLIVEIRA PFL
.......... PARECER .

O ar-t igo 427 e seus parágrafos foram transformados em u
ntcc otspos tt tvc. o qual contempla a matéria mats relevante
das ncr-eas anteriores Tal dispositivo guarda cr-tentacãc Que
compat1bi 1tza a exploração de bens minerais e o aproveitamen
to ce recursos energét toes existentes em terras 1nd1genas com
a necessária preservação étnica e cultural dos 'indios

Pela rejeição

1POO437~3 MANOEL MOREIRA PMOB
........... PARECER .

A alteração de redação proposta deve ser acolhida
eof e aperfeiçoa o texto

lf>OO43B~1 OCTÁVIO EL.íSIO PMDB
.......... '" PARECER ..

Pela apr-ovação, nos termos da f uat t f tcat tva da Emenda
-----------~ ~---~----------------~ ~ ~-------------------------------------------

1POO439-0 SIQUEIRA CAMPOS PDC
... "' PARECER "' ..

A Emenda. não obstante a touvavet preocupação do l1ustre au
tor, não se ajusta ao entencteentc da maioria dos constituin
tes que examinaram a matéria nas fas~s anteriores da ej aoor-a
çãc do Projeto

1f>OO440-3 SIQUEIRA CAMPOS POC
............. PARECER "' ..

conquanto 10UV~Vêl a preocupação do nobre constituinte, o
ccntecoc da presente emenda. em essência já se contem no
texto do Projeto
Em assim sendo. somos pela cr-efudtctat toaoe da emenda

tPOO44T-l SIQUEIRA CAMPOS POC
.............. PARECER ..

Conquanto tccvávet a creccucacãc do ilustre Autor, não vemos
razão para o acolhimento da emenda, porquanto a autonomia do
tr teuna t f a esta assegurada em outros etsccs tt tvos do Proje
to
Somos. assim, pela crejuctctat toaoe da eeenca

1POO442-0 SIQUEIRA CAMPOS POC
........... "'.. PARECER .

A Emenda objetiva. tnser te matéria Que. soe pena de atentado
ao cr-tncrptc da autonomia dOS Estados-membros, na de ser for
çosamente disciplinada no texto das Constituições estaduais
Pela r-ej etçãc

lPOO443-8 SIQUEIRA CAMPOS PDC
............ PARECER ...... "'......

J2 se encontra parcialmente atendida a emenda
Pl'!la rejeição

lPOO444-6 SIQUEIRA CAMPOS POC
............ PARECER .

A Emenda objetiva inserir matéria Que, sob pena de atentado
ao or-tnctctc da autonomia dos Estados-membros, há de ser for
coseeenee disciplinada no texto das ccest ttutcões eetaouats
Pela r-ef etcêc

------~----------------------------------------~-------------------------------
lP0Q445-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC
..... "'••••• PARECER "'••

.lo emenda. não obstante os etevaocs propósitos do t tvstr-s Au
tor. altera substanctateente o entennteento da maioria dos
constituintes Que examinaram a matéria nas fases anteriores
à elaboração do Projeto
Assim, somos pela sua rejeição

-~-----------------------------~~----------------------------------------------

lPOO446-2 SIQUEIRA CAMPOS POC
..... " .......... PARECER ......"'•••

A Emenda, não obstante a louvável preocupação do ttustr-e au
tor, não se ajusta ao entendimento da mator-ta dos const tt utnt
es Que exam1naram a eatér-ta nas fases anter-tcr-es à elaboração

do Projeto
Pela rejeição

1PQ0447-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC
................ PARECER .

A emenda, não obstante a louvável m-eccucãc do ilustre autor.
não se ajusta ao entendimento da maioria dos constituintes
Que examinaram a matéria nas fases anteriores li elaboração do
Projeta
Pela rejeição

------------------------------------------~------------------------------------
lPQ044B-9 ENOC VIEIRA PFL
............ PARECER ..

Considerando vâr ida a ar-cumentacão do autor da emenda.

-------------~:~~:~~_:~~~~~~~~:~~:~-~-~~:~~-~:~:._~~:~:~_:::-~-~~~-------------
lPOO449-7 ENOC VIEIRA PI"L.
............ PARECER ..

Considerando vá I ida a argumentação do autor da eeenoa ,

--------~---~::~::~~-~~~:~~~~_:~~:~-~-~~:~~-~~~:_~~~~:~-~~~~:_~~~-------~-----
1POQ450-1 E!IlOC VIEIRA PfL
............. PARECER .

Pela aprovação. tal como propõe o Autor----~- --~ ~- -----------~-~------------------------------------------------------
1POO451~9 ENOC VIEIRA PFL
..........'1 DARECER .

Pela aprovação A matér1a contida no ar-t 477 do Projeto

lPOO452-7 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER .."' ..

A forma imperativa com Que r tcou redigido o preceito do
inciso XXV do artigo 13 do Projeto, entrando em vigência
iria deflagrar grave Questão social Na verdade, não podemos
ignorar a realidade brasileira sabido Que uma med1da dessa
ordem 1ria implicar, abruptamente, no desemprego de centenas
de milhares de tr-acatnaoores , tanto campo como das ctoeoee
Assim. preferimos a adoção da fórmula de deixar a le1 or-dtna
ria o ctsctot tnaeentc ar-acat tvc das exceoctonattoaoes ao pre
ceito. na certeza ele Que a médl0 prazo. deixara de existir
~sse t tpo (J~ conrr-ato de trabalho

lPOO453-S JOSE ULiSSES DE OLIVEIRA PMDB
.............. PARECER ..

Aprovado parcialmente face a orientação dada ao sues
t ttut tvc

1POO454-3 ..JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA PMDB
.............. PARECER ..

a tema objeto da Emenda integra o Proj@to. com o texto
majoritariamente aprovado pela ccmtssãc reeat tca Pela creju
dtcat toaoe

1PD045S-1 FERES NADER POT
................ PARECER ...

A Emenda cr-atence conferir direito aos ex-Pr-es tcentes ,
ex-Governadores e ex-Prefeitos aos sues tetos e demais cenet t
cios

Acolhemos. em parte, a prcccs tcão. para reconhecer tal
direito aos ex-sr-eetoemes da necuct tca face á dignidade da
função

Aos demais chefes de Executivos a eater-ta deverá ser r-e
gulada. nas Constituições estaduais e leg1slação pertinente

----~------------~~~:_-~::~~--~~:~-~~~~~~~~~-~~~:~~~-~~_:~~~~~--------------~-
1POO45G-O FERES NADER PDT
............... PARECER .

O cont euco da ame-roa. em sua essência, já está tnccr-pc 
r-aoc ao Projeto

~POO457-8 FERES NADER PDT
............. PARECER .

A zmenoa propõe a. suc-essão da palavra -cctntcc-, no
caput do ar-t 373 do Projeto

Embora etaoor-aoa de outra. forma, a redação do ar-t 373 no
Substitutivo reveste-se de ccnreuoc idêntico ao da Emenda,
razão pela Qual ccoeeos parcialmente atendida

Pe1a aprovação oar-c I a 1
---------------------------~--~------~-----~---------------------------------~-

11'00458-6 I"ERES NADER POT
.......... PARECER ..

o Relator optou pela redação or1g1n.,,1 por entender

-------------~~:~~:~::~~ ~~-~-~~ ~:~~~:~~~~-~~~:~~~~-----------------------------
lPD0459-4 FERES NADER POT
.. PARECER "...

O sistema de oorses é contrário â tnt ens tt tcacãc do ensi
no publico e eetnor-te da eoccecâo nr-as t t atr-a

Pela rejeição

lPOO46D-B FERES NADER POT
............ PARECER "

O contendo da Emenda, em sua essência f a esta tnccr-ccr-a
do ao Projeto

1POQ461-6 FERES NADER por
........... PARECER .

A acrcnonta e um atributo ntatcr- tcc das cntvers tuaces
não cabendo estendê-lo as tnst ttutcões isoladas

Pela rejeição

lP0Q462-4 FERES NADE.R POT
............... PARECER •••••••••

Ha tnccncat tbrt toaoe entre a concessão de cctaas e
pr tnctctc Que se Quer promover

PeU rejeição

lPDD463~2 PERES NADE.R PDT
............... PARECER ..

seactnoc a tradição do DIreito nacional, a Emenda aqui
examf naua trata de mater ta Infra-constitucional. cabendo
pois, ser coj etc de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo teatatat tvc

-----------------~:!~-~:!:~=~~---------------------~--------~_.:_---------------
1POO464-1 FERES NADER POT
........... '" PARECER .

O Relator optou pela manutenção do texto cr-tctnat por
entender ser oesnecessar-tc o acr-ésctno sugerido

-----------------------------~-----------------------~----~--.,,-----------------

lPOO465-9 rERES NADER POT
.............. PARECER "' .

Tendo em vista Que o ensino our-taatór-rc possui ainda casem
penha deficiente, somos de parecer Que todos os esforços nele
devem ser ccncent r-accs A educação pr-e-escotar , S@lll euvtoa de
grande alcance social. deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

1POO466-7 ALOYSIO CHAVES PFL
......... "' PARECER "' ..

;~gQ~:~~Ooj~~~~h~m~~~gc~~a;~~n~~. i ~~~~:n~~t~ràu~~~c:;;i~ss:
Tribunal f ã está assegurada em outros dispositivos do Proje
to
Somos, assim. pela cr-ejudtctat tcace da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPDD467-S A.L.OYSIO CHAVES PFL.
... "' PARECER "' .

A emenda, não obstante os elevados proposHos do t tustr-e au
toro altera sutl,stanc1almente o entendimento da maioria dos
ccns t t tutntes que examinaram a matéria nas fases anteriores li
elaboração do Projeto
Assim. somos pela sua rejeição

1POO468-3 ALOYSIO CHAVES PFL
............. PARECER .

A Emenda objet1va inserir ma.téria Que. sob pena de atentado
ao pr-tnc f p to da autonomia dos Estados-mambros. ha de ser for
çosamente ctsctcr tnaca no texto das Constituições estaduais
Pela rejeição

---------------------------~-----------------------------~---------------------

1POO469-1 ALOYSIO CHAVES PFL
.............. PARECER "' .

ccncuantc tcuvever a preocupação do nobre constituinte, o
ccnt euco da pr-esente emenda, em essenc ta , jii se contem no
texto do Projeto
Em assim sendo. somos pela or-efuctctat teace da I;lmenda

------------------------ -~-----_._--------------------- ~----~-------------------
1POO470-5 AL.OYSIO CHAVES PFL
............... PARECER •• "' ..

fi. rejeição contida na emenda apresentada pelo ilustre Consti
tuinte. não coetant e a sua reconhecida teccr-têncta. deve fi
gurar nas r-escect tvas Constituições estaduais e na lei orgâ
nica da magistratura estadual. não sendo necessário elevá-la
a cateccr-tn de norma ccnst t t cctcnat--..--------~--------- ----------------------------------------------------------
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Acatada parcialmente, Quanto ao mérito-------------------------------- ---------------------------------------------- -

1POO4QS-5 JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECEI~ .

Parecer idêntico 20 de numero 1P06S61-5
-------- ----------------------------------------- -- ----------------------------

lPOO497-7 JOSÉ MAURiCIO pDT
••••••••• PARECER .

A Inclusão do exame das transferências para a reserva remune
rada, como mnts uma etapa para ser fiscalizada pelo Tribunal,
cumulativamente com os processos de reforma. constituiria
um bis in idem, Que deve ser evttaoc
pela rejeição

P581PQOSOS-' JAMIL HA.ODt.D
...... "'••• PARECER ....... "'•••

lPOO513-2 FRANCISCO DORNELLES PFL
............. PARECER .

A Emend.a propõe a supressão da oatev-a -coct tcc- no
caaut do art. 373 do Projeto

Embora e taecr-aca de outra ec-na, a redação do ar-t 373 no
Substitutivo reveste-se de conteudo tuênt tco ao da Em~nda.

razão pela qual podemos parcialmente atendida

-----------------~~~~-~~~~~~~~~-~~::~~~----------~-----------------------------
lPOO514-t FRANCISCO DORNELLES PFL
•••• "'•••• PARECElt .

Suprimido o dispositivo. na redação substitutiva elo Re

-------------~~~~~:._:_:~:~~:_~~:~-~~:~~~~:~~~----~-------'----------------------
tPOOS1S-g FRANCISCO DORNELLES pFL
••"' PARECElt •••••••••

O cont euco da eeenca , em sua essência já está tncor-po -

..._-----------~:~~_:~-~~~~~:~-------------.,-------------------------------------
lPOO516-7 FRANCISCO DORNELLES PFL
.......... PARECER "' .

O Relator optou pela manutenção do texto r191nal por en-

------------_!~~~~~-~~~-~~~~:::~~~~~~~~-~:~~~:~~_:~~~~~~~---------------------
1POO517-S MAURíCIO PADUA PMDflo.
........ "'•• PARECER .

A autononta é um atributo histórico das untver-atcades ,
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas

1P00506-0 JAMIL HADDAO IJSB
......... "'•• PARECER ••*."'••••

Mataria de cunno uemoc-at t co porém trtf r-accnat t t uc tcna I

-----------------~: ~~- ~:~~~:~~-- ----------------------------------- ----- -- -----
~POOS07-8 JAMIL HADDAD PSB
........ *••••• P~RECE.R "' ..

Sem embargo do apreço ceta intenção, por' não afeiçoar-se
a outros or-tnctctos ou pela sua. impertinência com o tema, a

-------------~ ~~~~::::_~~~_:~::~:~- ~:~:~~~~ ---~~~~ -~~~:~~~~---------------------
1POO50a-e JAMIL HADOAD PSB
............. PARECER .. '!' ...... "'.

A nova redação proposta em nada altera o ccnt euoc origi
nal do Art 354 Que se cr-et enoe ecdtr tcar aoemats , a eater-ta
e de cunho crdtnar-tc

-----------------~~::_~:~: ~:~~-------------- --------- ----- --- ------.-----------
1POOS09-4 JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER "' ..

O i'l.rt1go foi suprimido pois a matéria e pertinente! a lei
ord~nária

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lPOO510-B JAMIl.. HADDAD PSB
.......... PARECER .

A at-er-acãc de redação proposta deve ser acolhida,

-------------~~~:_~~:~~~::~:_~-~:~!':_--------~---------------------------------
lP00511-6 JAMIL HADDAD "56
.......... PARECER •••••••••

Os objetivos perseguidos pela Emenda cont t t t am com a
orientação adotada pelo Substitutivo

---- ----- ------------~:~:_~:~:~~~~----------------------- ----------------------
lPOOS12-4 FRANCISCO DORNELLES PFL
••••••••• PARECElt ..

Os or tncrctcs de 1 i oer-dace , democratização e pluralismo
ceevtstcs no aet 372 do Projeto j ... consagr-acn o dire\to da
eemt t ta na escola da tsnt ttutcão educacional de sua cr-erer-ên
ela

conquanto louvável a preocupação do nobre ccnst ttutnte o con
teudo da presente Emenda. em essêncta ja se contem no texto
do Projeto

-------------~~-~::~~_::~~~:._:~~:_~:~:-~~:!~~~:~~~~~~~:_~:_:~:~~~-------------
1P00494-2 JOSÉ MAURíCIO PDT
.."' PARE.CER .

t.cuvavet a preocupação do ilustre autor. mas o Projeto em na
ca diminui a situação dos atuais Ministros

-------------~::~~:._::~~~:._:~~:-~:~~-~:~:~~~~-~:_:~:~~~------------~----------
1P0049S-1 JOSÉ MAURICIO PDT
..."' PARECER .

Conquanto justa a preocupação do ilustre Autor no Que ccocer-.
ne ao assunto. não vemos razão para o acolhimento da emenda
cor-uuanto a autonomta do rr-tnunat já esta esseaur-aca em ou-
tros dispositivos do Projeto

-------------:~~~-_:~:~~--~~~:_~~~!~~ ~:~ ~ ~ ~~~~:-~:_:~:~~:---------------------
lPOO496-9 JOSt MAURíCIO pDT
........... PARECER ..

A Emenda objettva inserir mataria Que, sob pena de atentado
ao pr-f nc tp to da autonomia dos Estados-membros na de ser for
çosamente di5clp11nada no texto das Constituições estaduais
Pela rejeição

1POO499-3 JAMIL HADDAD P$B
........... PARECER •••••••••

A explicitação e necesaar-ta neste caorturo

----------- ------~~~:_~:~:~~:~- --------------- ---------------------------------
lPOOSOO-l JAMIL HADDAD PSB
.. PARECER ..

A proposta e oerrocr-at tca mas deve ser objeto de legisla
ção cdtr-ar ta

-----------------~:~~-~~~:~~~~-------------------------------------------------
lPOOSOt-9 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER .

aater-ta Importante, ncrem tnrr-accnat ttuctcnat

-----------------~:~:_~:~~~:~~-------------------------------------------------
lP00502-7 JAMIL HADDAD PSB
............ PARECER •••••••••

Se ccss tver a Mataria deverá. constar da legislação do
ensino

----------- ---~--~:~:_~:~:~:~~------------------- ------------------------------
lPOO503-S JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER .

Acatada par-c ta tment e no mérito

-----------------~:~ ~_:~~~~~=~~-~~~ :~~~-- ---~----------------------------------
'POOS04-3 JAMIL HAODAD PSB
........... PARECER "'••

Optou-se por t axto mais enxuto, mantendo-se, no entanto
o mêr-f to

1POO4BS-3 FABIO RAUNI1!::ITTI PTB
.............. PARECER .

A ceooos tcãc não concorre para o aperfeiçoamento do tax-

------------_:~-:~~~:~:~:~~~~~-~~_:~~~~~::~~--~:::_~:~~~~~~--------------------
lPOO4B6-1 FABIO RAUNHEITTI PTB
.............. PARECER .

A Emenda deve ser r-sfettaoa por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

---------~;~;ã;:;---------;Á;Iõ-RÃUNHEITTÍ------------------------~Tã---------

."' PARECER .
Em nosso utrevtc sccvat , a r~llIiSSão de d\vidas para com

-------------~ -~~~~ ~~~~: ~~-~~:~~~_:~~-~~~~-~~!~:~-~:_~:~- ~~~ ~~~~ ~~-------------
lPOO4SS-B PAULO SILVA PMDB
.......... "'''' PARECER .

Entendemos que a aposentadoria aos 25 anos para o professor
seria multo precoce e tevar-ta. seguramente. ou a voltar exer
cer a profissão em escolas particulares ou procurar nova at t
vtcaoe

1POO4B9-6 ALUíZIO CAMPOS PMD8
............... PAREC'E:R ..

reeoc optado por solução muito mais radicalmente lacô
nica para os ar-t s 10 e ae • somos, por coerência, obrigados
a rejeitar a emenda proposta, não obstante r-eccnnecer-vtne os
mer-ttos e a adequação da sua justificação Pela rejeição

---------~~;~~9~=~---------~~~f~;~-~;;~õs----- ~ ~------------------..;;~;--------
.......... PARECER ....."'.....

Emenda de Intenção respeitável. eoecuacaeenre justifi
cada, com o untco defeito de que conr t t t a com a orientação.
que adotamos, de suprimir os artigos em pauta Portanto, não
~ defeito trata-se apenas de opção não tão radical Quanto a

-------------~~::~--~~~~-~~!~~~~~:._~~~_:~:~:~:~~-------------------------------
1POO491-B JOSÉ MAURíCID por
............ PARECER .

Impertinente a eaanca , eis Que observado o paradigma
teoer-at , os Conselheiros dos rr tbuna f s de Contas hão de ter

----------,-_:~~_:~~~-~:_~~!.~~~:~:~-~~-~~~~::~~~~_:~~~~~:~~-~:_~~~:~~~-----
1POO49:;t-6 JOSE. MAURíCIO PDT
••• "'••••• PARECER ." ..

A emenda. não ccstante os etevaoos or-ocóet-oe do ilustre au
tor. altera suostanctateente o entendtment tc da maioria dos
Constituintes Que examinaram a matéria nas fases anteriores a
etacor-acãc do projeto
A5s1m, somos pela sua r-ef etcãc

---------~;;~;~;:~---------jõ5é-MAüRi~jõ------------------------~--põ;:---------

.......... PARECER .."'•••••••

~~~:::~~~:~~-~~-~:':~~~~-_:_-~~~:~:~_:~~~:_~:_:~:~~~:~~~~:::~~~~~:--------------
tPOO471-3 A.LOYSIO CHAVES PFL
.......... PARECER .

• Pela rejeição, considerando Que o assunto foge da coroe
t êncta federal

----~ ------------:_:~~~~~-~:_:~~ ~~:~:~~_:::~~~~ ~ -~~-~~~~~~~:~- -----------------
1POOt\72-1 GERSON MARCONOES Pt.lOB
.... "' PARECER '"

Pela rejeição O tnc tso VI dO artigo 66 do projeto de

-------- -----~~~::~:~ ~:~~-~~ -~~:~~~-~-~:~~~:~:~ ~~-~:_:~:~~~ ~ --- -~--------------
1POO473-0 FA6!O RAUNHEITTI PTB
................ PARECER "'•• "'........

O Relator optou peta manutenção do texto original por en-

------------_!:~~::-~:~-~:~~~::::~:~~-~_::~~::~~~-~~~:~ ~~~---------------------
lPOO474-B FÁBIO RAUNHE!TTI PTS..........*. PARECER .

Seguindo a tradição do Direito nacional. a. Emenda aQui
examf nada trata. de matér ta tntr-aconst ttuctcnat , cabendo.
octs , ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

-----------------~~~:-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lPQ047S-6 FÁBIO RAUNHEITTI PTB
........... PARECER ""I' .... "'."'.

O Relator optou pela manutenção do texto original por

------------_:~::~~:~---~~~-~~:~:::~:~~~~-~-~::~~~~~~~:~-~~~:~~~~-------------
1POO476-4 FÁBIO RAUNHEITTI PTB
............ PARECER .

Pela aprovação, com base nos termos da justificação da
Emenda

--- --------------~~~~- ~~~~~ ~~~~------- ------------------- ----- -----------------
lPOO477-:;t F,IlBIO RAUNHEITTI PTB
........... PARECER .

Tendo em vista Que o ensino cbr tqator tc possui ainda oesem
cennc deficiente, somos de parecer que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação cr-e-escctar-. sem dúvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

tPOO478-1 FÁBIO RAUNHEITTI PTB
.......... PARECER .

O conteuoo da Emenda. em sua essência já está tncor-oc -

-------------~:~~_:~-~~?~::~.--------------------------------------------------
lP0047g-g FABIO RAUNHEITTl PTB
.......... PARECER .

Seguindo a tr-adtcãc do Direito nactcnar , a Emenda aout
examinada trata de matér te tner-eccnst ttuctcnat , cabendo,
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

---------- -------~~~:_~~~: ~:~~ -------------------------------------------------
lPOO4Bo-2 FABIO RAUNHEITTI PTB
... '!' PARECER ..

O conteuoc da Emenda, em sua essência, ja está tncoroor-a-

-------------~~_:':_~~~~::~--------------------,--------------------------------
lPOO4B1-1 FABIO RAUNHEITTI PTB
........... PARECER ."' .

A autonomia é um atributo histórico das universidades.
não cabendo estende-lo as instituições isoladas

-----------------~:~:_~:~:~:~~-------------------------------------------------
lPOO482-9 FABIO RAUNHEITTI PTB
.... "'•••••• PARECER .f ..

A proposta atribui a utilização prioritária das dotações
pub1 tces ao ensino cuct tcc, mas estende a medida à concessão
de bolsas, infril"lgindo a or-tentecãc v tqent e

-----------------~:~:_:~~~~:~~~-~~~:~~~--~--------------------------------.----
lP00483-7 FABIO RAUNHEITTI PTB
........... PARECER ",,,,* ..,,,.,,,.

Improcedente
A eeenoe , uue não menctcoa dispositivos. repete o esta 

turco no ar-t 235 e cer-ãar-arcs do Projeto

------------------~~~~-~~:~~~~~~:~~~~:_----------------------------------------
lPOD484-5 FABIO RAUNHEITTI PTB
.... "'••••• PARECER ."' ..

Os dispositivos que a êmenoa pretende inserir, no texto
00 Projeto de Constituição. a' ja se encontram COm algumas'
variações, nos ar-t 264, t t em I, 265. itens I e 11 e 298
ccnsecuenremente , a Emenda e de ser tida como prej~dlCada

Pela ceejuctctai tcace-------- ----------------------------------- --,--------------------------------
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lPOO517-S MAURicIO PADUA PMDB 1POO53l~1 INOCtNCIO OLIVEIRA P'L

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
1POO51B-3 ORLANDO BEZERRA PFl
........... I!' PARECER •••• u".' ••

Embora Icuvave t no seu propósito, afigura-se-nos ctsoensa
velo acr-esc-eo da a I toea pretendida uma vez que. pelo seu
car-áter- coaaente.as normas const t t uc tonata a todos obriga su
jeitando os tnrr-atcr-es as cominações legais

Nesse caso, caber-a a legislação cr-emar-ta ctsctpt tner o
:;onteuc10 da norma proposta

lPOO519- 1 ORLANDO BEZERRA PFl.•••• "'*••• PARECaR .
A acr-ecteçãc da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à.

conclusão de que ela pode ser acat ta car-ctateeote, porquan
to trata de aspectos que cont r tbuem efet tvament e para o apri
moramento do Projeto Em consecuãncta. estamos ncctr tcanoc o
dlsposltlvo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo tnccr-cc
r-ar- a parte da Emenda que o aperfeiçoe Pela aprovação par
ctat

çân da despedida urot tvaca ou sem justa causa, em termos a
;erem cer tntoos pela legislação or-dt nár ta

lPOO532-9 Luis EOUARDO PFL
................ PARECER ,..

No enteno tmento do Relator, a meter-ta tratada no dtacoat
t tvc que se pretende sucr-tetr f1guraria melhor- em legislação
cr-ctnar ta , eis Que a proposta de exctus tvtoaoe da folha ele
salários para tnctoêncta de cornr tuutcões soctats destinadas
ã senur teaoe possui tecr tcacões bastante s taní e tcat tvas no
f1nanc1amento de programas e ent tceoes já consolidados no
campo scctat

Somente mediante tratamento v ta 1l"!gls1açfio tner-accnst ttu
ctona t poderiam Sl'!r fixadas as crcvtsões tnctscensávets ao
desdobramento da matérla, de modO a que possam ser atendidos
os crveesos aspectos envctvtcce

Em v tat a da r-etevãnc ta do assunto, e considerando-se o
númer-o de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, r-eaetenoo a mater ta
a ulterlor ccns toer-acãc. ao ensejo do processo leglslatlvo
Qt'dfnárfo

lPOO524-B ORLANDO BEZERRA PFf..
........"'''' PARECER .

Face ao parecer dado â emenda no 1pOO840/9, somos pe
la sua rejeição----------------------------------------------------------------~--------------

1POO522~1 ORLANDO BEZERRA PFL
............ PARECER ..

A proposta que a emenda apresenta já está, em parte,
tendida no Projeto de const t t utçãc

Quanto aos demais aspectos, que não figuram no texto, se
rtam metbcr- acr-ectaoce se se tratasse de teatsiacãc cr-ctnar-ta

1POO523-0 ORLANDO BEZERRA PFL
........... PARECER ••••••• "'.

A emenda ccnr t tt a com o entencurentc da maioria dos Const t tu
tntes que examtnar-am a mat er í a nas fases anteriores Que cut
m1naram CDll'l a etaoor-acãc do Projeto
Pela rejeiçlio

1P00525-6 ORl.ANOO BEZERRA PFL
.......... PARECER .* .

A Emenda propõe que se inclua a expr-essão "menor abandona
do· na attnea "h" do item Ui do er-t tço 12 do Projeto

A alteração seca-toa pela Emenda, a nosso ver, devendo a
justar-se ao Substitutivo

Pela aprovação

PMD61POO535-S MATHEUS IENSEN
........... PARECER "' .

Acatada parcialmente no mérito
Pela aprovação cer-cte t

1POO53B-8 MATHEUS IENSEN PMOB
............ PARECER .

Acatada no mérito, quando se faJa no sistema ~puolfco" no
tnctsc III dos cr-tnctctcs

1P00536-1 MATHEUS IENSEN PMDB......,.. "'* PARECER .
Pelo acolhlmento parcial, nos termos do euost ttut tvc
Pej a aprovação parcial

lPOOS40-0 MATHEUS IENSEN PMOB
......"'••• PARECER •••••••••

A srcocs tcãc. embora ctsronna sobre mater1a cons t t tu 
ctcoat , contJ§m ~:;dOOt'àmentos- Que melnor se sHuolm na ãmbl
to a legislação cr-ntnãr ta e complementar

Pela r-ej e tçãc

1POO534-5 MATH:US IENSEN PMOB
••••• "' PARECER .

Alem de contemplados nos art'gos do Projeto que tratam CIo
menor, os objetivos da Emenda estão alcançados nos dtscos tt t
vos tio capitulo dos DIreitos rndtv toua ts do substitutivo,
quando ct-ascr eve Que -esees são iguais perante a lel· e •
tOdOS têm utr-at to à segurança • e a Incolumidade das pes-
soas "

1POO539-6 MATHEUS IENSEN PMOB....... * PARECER .
A emenda apresenta otspcett tvc contrário ao projeto
Pl'!la rejeição

1P00533-7 MATHEUS IENSEN PMDB
.........."'. PARECER '"

Acredita-se que a formula encont r-ana sat tseaca ao mérito
desta emenda

1P00537-Q MATHEUS IENSEN PMDB
........... PARECER "'••••••••

Tendo optado por emenda sucr-esstva do ar-t 60 não temos
como adotar a eeenoa modlftcativa do nobre const ttutnre
Matheut; Iensen Pela rejeição

-~---------------------~----------------------~--------------------------------

PFL1POOS26-4 ORLANDO BEZERRA
........... '" PARECER .

1POOS21-3 ORl.ANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER ..

~ totrtscut tve t que a média de vtoa do nr-as tt etr-o aumentou
cons tceravetmente nas ulttmas décadas Provas de tal ar tr-ma
cão encontramos nos dados sobre o assunto t evantanos pelo
IBGE Diante dessa fato e das diflculdades financeiras enrr-en
tacas pelo sats , ccnorcer-aeos lnjustlf1cavel a d1minulçào do
t arepo de seevrçc r-equer-toe car-a a concessão de aposentadoria

Pela r-eretcãc----------------------------------------------------~---------.----------------

11=100520-5 ORLANDO BEZERRA PFL
•••••• *•• PARECE:R "'*"''''''''''•••

A Emenoa do 1tustre ccnst ttutote, apesar de louvável
preocupação, não se ajusta aos pr-j nc i p ta gerais que ncr-tea -
ram a concepção do Projeto, nem ccmctoe com o conjunto de
pontos de vtsta expressados pela ea tor ta da Comissão, que
externou o cr tt.ér to cccutectonat como forma de r-eeuz tr- as
oeatcuatoacres tnter-r-ectcnats

A peetensãc do autor encontra-se perfettamfmte contem

----_._------~:~~~-~~_!:~!~-~~-~~~~:~?_-----------------------._---------------
1P005:27-2 ORLANDO BEZERRA PFL
* * PARECER "'.

r txar em SO anos oe serviço a aposentadoria votunt ár t a gera
uma precocidade dela A eeota de vida do cr-as tiatr-o vem au
mentando a cada E COJJlO estamos fazendo UImI ccost ttutçãc Que
se quer que dure, devemos eteoceã-tc projetando-a para o tu-

-------------~~~~:._~~~:._!_:::~~:._~~~~~~-~~-~~~:~-~-~~~:~~::_--._---------------
1POOS28-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
............. PARECER .."'•• "'... "'.

No nosso entender o ar t 493 trata de dlferentes assun
tos que merec1am tratamento diferenciado Na forma como fol
redigido, este ctaocs tt tvc não llll"!rece ser aprovado

Em face do exposto, não ccns tcer-ance cactve t a emenda o
ra epr-esent aoa

-----.------------~:~~-~:~:~ :~~------------------------------------------------
1POO529-9 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
........... PARECI:R .

A materia, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de etaocr-acêo da nova car-ta aten
ção muito especial, e acr-ern t aeos que ao tema fol dado o tra
tamento ccndt aent e com a sua tnccr-tãncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da eeenoa ceve ser acolhida pelo Substitutivo

~-----------------~~~~~~~-~~~:_~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~------------------------
TPOO530-Z INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
.............. PARECER *.

Temos a convicção de que a mater1a em foco recebeu

-----._-----_:~~:~~~:~-~~~~~:~~-~~-~~~~~:~--~:~~-~~~~~~~~~~~~~~~:_------------
1P00531-1 INOCt:NCIO Ol.IVEIRA PFL
............. PARECER ..

A esU.billdade, entendida como a garantla de permanénc1a
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre arbHrio
do empregador de despedlr o empregado, tornou-se, artlficio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvldas têm se man1fes~

tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa ao problema
Na verdade, o que quer o emprQgado é ver llmltado aquele

arbHrio e, não, como se propala enganadamente, ter a garan
tia. 1rrestrita de permaneceI" no emprego contra a vont;ade do
empregador Consclente de que é parte 'IHa I e 1nalienável da
próprla atlv1dade empresarlal, sabe que não pode ser tratado
como uma sllnples peça, um lnstrumento ou máquina que, após
usada, e jogada fora como lnserv\vel

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou Insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res cO/ll,OroY~dDS da ba1xa prodJJtivldade A práUca, a exper1
(mcia, o conhecimento tecnico. a Identificação do empregado
com os objetivos malores da empresa, slgnlflcam para ela um
patrlmõnio 1nsubstltu'vel Investe o empresário em recursos
humanos, bUl;cando habilitar e aprlll10rar a qualificação pro
flssional de seus empregados Por tudo 1sso, é elementar Que
seja virtualmente contrár1o ã rotattv1dade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negatlvo para os resultados do em
preendlmento

Posta ó\ questão nestes termos, n5c há porque se trazer
para a relacão empregatlc1a fundada na bl1ateralidade do
contrato, uma condição un1pessoal, paterna11sta e '1mposlt1va.
que, ao longo do tempo, sempre fol Cõ1U5õ1 de torll'lE!nto!ias de

mandas judlciai!>
Asslm, pelo cotejo dE' centenas de Emendas que, em todas

as fases aa elaboração deste Pl"ojeto foram apresentadas, es
tamos of~recenoo f6rmula c.oncll1atória que reflete a tendên
cla m3jorHária dessas propostas, aceita por 11deranças de
categorlas I!!conómicas e profisslonals que d1uturnamente. vêm
se manifestando por todos os ~ios de comunicação é a veda-

1P00541-8 MATHEUS IENSEN PMOB
••• "'••••• PARECER "' "'..

A Emenda contribui, sem duvida, para o aoer-eetccaeente '
do texto do Projeto de üonat í tutçãc As untcaoee da Feder-ação
e os Munlc\pios nas leis que vierem a expedir com relaçâo'
aos seus respectivos tributos, cevar-se observar os r-eout s t rcs
a Que se refere o ar-r 265, item II, ar tnaa "c" do s-cjeto
de const ttutcãc, caoenoc, asatm. a e txacãc desses r-ecuts ttos
â lei complementar, e não a lei ordinária

1p00542-6 MATHEUS IENSEN PMOB
.......... PARECER .

A "justificatlva· just tr tca corretamente o fato de
que tratados, pactos, coeorcensscs tnt ernac tcnats não são r-e
vcsaccs , são -cenunctaccs- Não justifica, entretanto, o por
quê de a oerumcta dever ser por deliberação da Congresso ~a 
ctcnar

Pela rejeição

lP00543-4 MATHEUS IENSEN PMOB
........... PARECER "'••

A emenoa proposta merece ser acolhida, pelo significado
contido na objeção Que encerra

Pela apr-ovação

1POO544-2 MATHEUS IENSEN PMDa
........... PARECER .

A Emenda pretende manter a d1SDOS1Cão da at tnea ·0·, do
tnctsc IV, do ar-t 17, do sr-cjeto. mas alterada de forma a
fazer escapar da eoenntsrr-ecêc tripartite, as ent1dades a11
enumeradas Que forem de caráter eser-r taeenre privado

Mas, conforme manifestamos no parecer, ã E~nc:la

1Pl08B4 - 5, aquelas entidadeS poderão talvez passar oi. adllll
nistração tr1part1te, mas v'a lei ord1nill'h1. e n.lio por norll\a
Constitucional, ve2: Que se trata de escolha a ser hita a luz
aa conjuntura

Somos pela I"ejelçáo

1P00545-1 MATHEUS IENSEN PMDB
•••••••• '" PARECER ."' •••••••

A Emenda propõe ti supressão da redaçã.o {sfc} da a1 i 
nea .j" do item II do artigo 17

Al@m da pouca clareza em sua formulação, a Emenda
não atenta, data. v~n1a, para o alcance do dispos1t1vo cuja su
pl'ess!o preconiza

OpInamos destarte, pe13 sua rejelç!o
---------------------------------------------------._-------------------------~

1POOS46-9 MATHEUS IENSEN PMOB
••• "'."' .... PARECER •••••••• '"

A Emenda prOpÕe a supressão da redaçã.o (.s1c) da a1 I 
nea "1* dO Hem II do artigo 17

O dlspositlvo, com efetto,aflgura-se-no.s dispensável
Pela aprovaç:io

------------~--------------------------------------~----- --------------~-------
lp00547-7 MATHEUS IENSEN PMDB
"'.....*.... PARECER •••••••••

O Projeto dá tratamento 19ualitár1o ao trabalhado" urba
no e rural Asslm, no subst1tut1vo, pretendemos, a!'lsegul"ar,
nesta parte em que se enUfM!ra os seus aireitos, apenas a ga
l"ant1a da aposentadoria, deixando. por boa técnica leg1s1ati
va, que o CapHulo da Sl'!guridade Social espectf1que a.s suas
d1ver$<Is modalidades, excepciona11dddes, proventos, 1tmites
~e 1dade, etc

1POOS48-5 MATHEUS IENSEN PMDB
.......... '" PARECER .

A Emenda propõe a supressão da allnea "d" do item vtJ
00 artigo 12 do Projeto

A idéla básica do dispos1tivo em apreço é resguar(jar
a lmagc;om pessoal e a vida Intlma e familiar, não se confundln
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------------------------------------------------------------ -------------------
lPOO54B-5 MATHEUS IENSEN PMDB lPOO56B-O COSTA FERREIRA PFl

do com O disposto na at tnea "a" do Hem XI
A matéria, at tás está devidamente tratada no subst ttu

t tvc
Pe13 rejeição, portanto-------------------------------------------------------------------------------

lPOO549-3 MATHEUS IENSEN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O direito a sucessão ner-edt t ar-ta deve constar, como tal,
na ccnst ttutcãc As rsater-tas a ele coer-e t at as devem constar
do capitulo próprlo, com outra r-eoacãc-------------------------------------------------------------------------------

lPOO550-7 MATHEUS IENSEN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A eatár ta 13m causa, oec totecs por uma abordagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna trr
viável o aor-cve r t aeento ca referida emenda, sem cr-ef utac do
exame cr-tt tcc da solução ccnsuost anctaoa no Substitutivo Pe
la prejudicialidade

1POO55l-5 MATHEUS IENSEN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

À matéria em causa oectctecs por uma abordagem ccnst ttucto
nal al t er-nat tva , que na presente fase dos trabalhos torna tn
viável o aproveitamento da referida emenda, sem prejulzo do
exame cr í t tcc da solução ccneunst enctaoa no Substitutivo Pe
la cr-efuotctar toace

lPOOS52-3 MATHEUS IENSEN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A teuntoaoe t r-f but ár í a dos templos de Qualquer culto tem
assentada sua acr-enaêncta e seus t tmt tes na ooutr-toa e na f u
r tsoruoêncta A exp l tctt acãc cr-etenctoa na emenda poderá, in
clusive levar a tnter-cr-etacãc mats restrita que a vtçente ,
deixando de ap t tca--ee. por exemplo, a embarcação, vetcutc ou
avião, usaec como templo rn6vel, axctus tvamente para a or-ãttca
do culto, que li doutrina cons toer-a am-enatoos pela tmuntõane ,
com base no texto vigente-------------------------------------------------------------------------------

lPOO553-1 PAES LANDIM PFL.
.......... PARECER •••••••••

Tendo optado o relator por radical supressão do ar-t to.
segundo emenda nesse sentido, a l'!menda em pauta também deve

-------------~~~-~:~:~~~.:_~~~~~:_~:~~~!~~~_:~:~:_-~:~:_:~~~~~:~~---------------
lP00554-0 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda é de ser rejeitada

-----------------~:~:_~:~:!~:~-------------------------------------------------
lP00555-B PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda e de ser rejeitada

-----------------~~:~-~:~~~:~~-------------------------------------------------
lPOO556-6 PAES L.ANDIM PFL.
••••••••• PARECER .

------------------~:~~-~~~~~:~~~-----------------------------------------------
lPOO557-4 SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O conreccc da Emenda, em sua essência, Já esta tncc-co -

-------------~~~~_:~-~~~~~:~---------------------------------------------------
lPOO558-2 SALATIEL. CARVAL.HO PFL.
••••••••• PARECER •••••••••

A proncatcãc em exame, conquanto constitua valioso sub
stctc para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada quando se tratar de legislação ccectemeotar- e or
dinária

Pela r-ejetcãc

lP00559-1 SAlATIEL CARVALHO PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão da palavra -cubr tco-. no
cacct do ar-t 373 do Projeto

Embora elaborada de outra forma, a redação do ar-t 373 no
Substltunvo reveste-se de ContE/UdD fdénttco ao da Emenda,
razão pela Qual podemos car-ctatmente atendtua

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPOO560-4 SAL.ATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O RElator optou pela manutenção do texto origtnal por

---------~---~~::~~:~--::~--~::~:::::~~!:_~-~~~~!:!:~~~_:~~:~!~~----~----------
11'00561-2 SALATIEL. CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A autonomta é um atr-tbuto histórico das untver-stoeces,
não cabendo estendê-lo às instituições isoladas

Pela eef etcãc-------------------------------- ---- ---------- ---------------------------- -- ---
lPOO562-1 SAL.ATIEL. CARVAL.HO PFL.
.......... PARECER .

A proposta Intenta dlsc1pllnar o problema das subvenções

-------- ---------~~~: -~~~~~~~~~ -~:~:~~:_---------------------------------------
lP00563-9 SALATIEL. CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O conteúoo da Emenda, em sua essência. já esta incorpora
do ao sr-of eto

-----------------------~---------------------------------------~---------------

1POO564-7 SAL.ATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O Relator optou pela manutenção do texto or'glnal por en-

------------_:~~~~~_::~~~~:~~:~::~~~~-~-~:~~::~~_:~~:~~~~-------~------------~
11'00565-5 SALATlEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A realidade dos fatos tem demonstrado a tnertcacta do
sistema de bolsas.

Pela rejeição
----------~--------------------~-----------------------------------------------

1POO565-3 SAL.ATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as tradições const tt uctcnats
brasileiras, merece adequada consideração quando for elabora
d1J a legislação complementar e ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOO567-1 COSTA FERREIRA PFL.
••••••••• PARECER •••••••••

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema atnoa amplamente ctacut toc nesta fase da elabora 
cão testsi at tva Da mêdta das sugestões analisadas, em seus
nucteos , er-ut tr tcar-ae os dispositivos eetactonaoos em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, Que tanto Quanto cceatvet
procura responder afirmativamente, em Parte e em essência, às
final toaces pretendidas na cr-cccs tcãc sob exame Pela aprova
ção parcial

lPOO568-0 COSTA FERREIRA PFL.
••••••••• PARECER •••••••••

A ecosentaccr-ta compulsória aos 70 anos e utilizada,
freQuentelrn!!nte, por servidores Que já passaram dos 35 anos de
sl'!rv1ço Por outro lado, de certo modo, tal disposHivo é en
carado por muitos COfllO uma medida punit'va, uma vez que mut
tos gostariam de continuar trabalhando ainda Assim sendo, d1
minu\~la para 65 anos, nenhum bfmef'c10 trará para os intflres
sados

Com relação à aposentadoria aos 30 e 25 anos de servi
co para o homem e para a mulher, respectivamente, somos da
opinião que est ar tanos cr-tanoo uma acosentaocr-ta precoce En
tendemos Que, diante da elevação da idade medta dos cr-as i tet
-os , preconizar tal medtda não seria prudente e até mesmo tn
vtave t

Enfim, não podemos nos escuecer-. tlâ hoje uma grande
ccnactent teacãc no sentido de se evttar- de criar condições
que aumentem atnua mais a marginalização das pessoas com mais
de 60 anos

lPOO569-8 COSTA FERREIRA PFL.
• •••••••• PARECER •••••••••

A teontoaoe t etbut ar te dos templos de coatcuer- cut to tem
assentada sua abr-anqênc í a e seus t tet tes na ocurr tna e na ju
risprudência A excr tcttacão o-erenctoe na emenda occer-a, in
clusive levar a Interpretação mata restrita Que a vtçente,
deixando de aplicar-se, por exe-cre a embarcação. vetcurc ou
avião, usacc como templo móvel, exclusIvamente para a p-àt tca
do culto, Que a ccurr-tna considera abrangidos Dela 1munidade,

-------------:~~-~::~-~~_:~~!~-~~~~~:~-----------------------------------------
lPOO570-l COSTA FERREIRA PFL.
••••••••• PARECeR •••••••••

Paf'ClCI2-nOS perfeitamente aceouaoo e suficientemente

------------_:~~:~~~~:~_:_~~:~~:~!~~~~~:~:~~~---~:~~-~~:~~~~:~~~~~:~~----------
lPOO571-0 COSTA FERREIRA PFL.
• •••••••• PARECER .

A Emenda em Questão visa fixar a duração do mandato dos
membros da mesa das Casas do Congresso Nacional e proibir a
sua reeleição

A proposta. não obstante os elevados eeeees nes Que a In
formam, versa sobre mataria de caráter eminentemente aomtnt s 
tr-at tvo. devendo ser cof etc de disposição constante no Regi
mento Interno das Casas Legislativas

---~-------------~~:~-~:~~!~:~-----------------------------------~-------------
lPOO572-8 80NIFACIO DE ANDRADA POS
• •••••••• PARECER .

A Emenda, não oos tante os elevados crccós ttcs do Autor, alte
ra substancialmente a proposta acolhida pela maioria dos
Constituintes Que examtnar-am a matér-ta. nas fases anteriores
da eraccr-açãc do Projeto de constHulç~o

-------------~::~~:.-:~~:_~~~~-~~:_~:~:~~~~------------------------------------
lPOO573-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
.......... PARECER •••••••••

O cr-oncstc na EmenCfa está em parte considerado no subs 
t ttut tvc Pela aprovação ee-etat

---------~~~5;;:;---------~õ~;;Á~;õ-~~-~~~~;~;--------------------p~5---------

••••••••• PARECER •••••••••
A eeence auto - nomeia-se sucr-esstva, mas na realida

de é mod1ficativa Além disso ccnr t tta com outra do mesmo no
bre Const1tutnte, a de no 1P00577-9 Que propõe para o mesmo

-------------~~:_-~~_.:_~:~~~~~-~!~:~~~::_-~~:~~~~~:~~--~-----------------------
lPOO575-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

sere nãc acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no suoat ttut tvc

lPOO576-1 BONIFACID DE ANDRADA PDS
• •••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento A separação de POderes preconizada no
Projeto, refere-se aos Poderes axecut tvo. legislativo e Judl
ctar tc, e não tnv tatit l1za a aoocão do Pr-es teenctat t seo ou do
Parlamentarismo, desde que preservada a regra inscrita no
ar-t 30

lPQ0577-9 BONIFÀCIO DE ANDRADA PDS
.......... PARECER •••••••••

A emenda diz-se suo-ess tva , mas parece eodtf tcat tva
s tca crefuctcaca POI' não tndtcat tva , sem ambtgu\dade, da in 
t encãc do seu autor De resto refere-se a Anteprojeto, quando

------------_:'_~~:_:~~~_:~-~:~~~-~_:'_~~~~:~~--------------~--------------------
lP0057B-7 BONIfACIO DE ANDRADA PDS
••••• "'••• PARECER •••••••••

A alegação não é procedente As seções a que se refere o
Constttutnte tratam de matér-tas ccnaêner-es , não se just1ft-

------------_:~~~~:._~~~:._~~~-~~:~~:~~-~~-:~~~:~~~:~~~::~~:~:------------------
lP00579-S BONIFACIO DE ANDRADA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

é: procedente e multo pertinente a tntctat tva do ccnst t
tutnte mineiro

O texto cr tatnat do projeto (ar-t 231, par-açr-afo lo )
apr-esenta-se lacunoso no tocante li , nvest tcur-a do Procurador
Geral da Republ tca. sem duvida, a f1gllra mor do M1nister10
Publico Federal

A -euacãc sugerida preenche a lacuna, aprimora o texto e
com,oatiblliza-o com outros ensncs tt tvce ccnsrttuctonats

Pelo acolhimento

1POO5BO-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O sistema t tnancetrc demarca tenér tca pt-úr-f a da ordem e
ccnômtca. de ntt toa oteeeenctacões das finanças publicas que
trata, runoeeentatmente, di'! r-eet taacão da r-ecatt a e da despe
sa do setor publico Assim sendo, não se mostra procedente a
t eansrerêocva dos ctsrcs tt tvos relativos ao sistema s tnancet
r-a para o cecttutc -oas Finanças suet tcas- como cr-etenctcc p

------------_:~~-~~:~~~--~:~~-~~~:~~~~-----------------------------------------
lPOO581-7 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
" •••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento Consideramos aoeuuaca às normas de
técnica teatstat tva a. dtsncs tcãc dada no projeto a seccãc
VIII do capitulo I do t í tutc V-------------------------------------------------------------------------------

lPOO5B2-5 aONIFACIO DE ANDRADA PDS
."••••••• PARECER •••••••••

A transposição de rnsscs tt tvcs pretendida pela Emenda
não se faz necessário no presente momento, sendo ela mats a
propriada na ocas tão da revisão geral ti. ser procedida na oca
sião da am-ovacãc do novo texto constitucional

------------------~::~-~:!:~~~~-~~-~~:~~~--------------------------------------
1POO583-3 MAURíCIO NASSER PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda otóet tva atribuir aos Estados não tncustr tat taeoos
cuja maior atividade seja r-ecr-esentaca pela aar-ocecuar-ta 20%
do valor entregue pela União, na forma do disposto no Hem II
do artigo 277 do Projeto de Constituição da Comissão de Sts 
teeat taacãc. aos Estado~ exportadores
Na htpatese, não cosrame a r-etevãncta dos propósitos Que
inspiram o uonr-e Parlamentar, o percentual constante do dis
positivo Que se creteenoe emendar f01 eesut ecc de estudos Que
levaram em conta a receita do teceste estadual sobre a circu
lação de mercadorias que 05 ês tadce exportadores deixam de au
ferir, em vtr tuce da vedação cont tca r.o ar-t f ço 272, iI,~
tem II, at tnea "a'' do Projeto em exame
Assim, ccnstoe-ancc Que a destinação dos recursos de Que tra
ta o Hem I1 do ar-t tcc 277 car-a f1nal1dadl'! distinta do ali
prBvtsto romper ta o eQu1l\brio que se buscou alcançar, além
de conflltar com a opin1ão expressa pela maloria dos Consti 
tu1ntes Que examinaram a matlor1a em fates anteriores, somos
pela reje1çfLo da ElM!nda
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lPOOS8S-4 FRANCISCO ROSSI PTE!
.......... PARECER •• ,......"'.

Rejeitada, em fase da or tentacãc adotada no suost í tut tvc

TPOO594-9 JOSE RCCHA PMOa
... ,. PARECER "' .

Pelo acotnteentc parcial, nos termos do sucst t tut tvo
~------~-~-------~~------------------------------------------------------------

1POO592-2 FRANCISCO ROSSI PTa
........... P"'REC~R ••••w.••••

caout Ad6m:~~a30é ~~gi~~ej~~~~~21~~~~~1a ser modif1cat1va dO.

lPOO593-1 JOSE RICHA PMOB
.............. PARECER .

Pelo não acolhimento, nOS termos da redação adotada no
SUbstitutivo

PT

PT

lPQQ605-8 LUlZ. INACIO I.ULA OA SlLVA
.......... PARECER .

A Emenda acr-escenta ai tnea ~z- ao item xv do artigo
12, establ"'lecendo regras sobre o sistema tr tnutar to e a tnat t
rutcãc de tr-tcutcs

A mat er ta , a nosso ver, não parece cer-t mente. embora
representa tnesf imável garant ra contra os chamados pacotes
t r-tbut ar tos , mau vezo da ct tacur-a , Que a Nova aecuct tce co-
piou

1POO507-4 LUIZ INÁCIO LULA DA SILYA
........ "'."'. PARECER ..

Aprovada parcialmente face a cr tentacâc dada ao sr-ofe

lPOO61B-O ULOURICO PINTO PMDB
.... "' * PARECER "' ..

A Emendi'!. proposta pelo nobre Constituinte estat1za o sis
tema finanCeiro nacional

Entendemos que deva ser preservada 11 part1c1pação major1-
tál"1a do Estado nesse segmento da eccnom1a, nos limites d1'l.
exper léncia de sistema misto Que conhecemos

Somos Pela reje1çâo da Emenda.
----------------------------~---------------------,..--------------------------~-

1PQOõ19-8 ULDURICO PINTO PMDB
...... "' PARECER .

A emenda confl1ta com as d1retr1t.es adotadas F;lelo proje-

lP0Q604-0 LUIZ INACIO L.ULA DA SIL.VA PT
.....* PARECER .

O objeto da Emenda esta atendido a tnoa Que com 1fge1ra

-------------~~!:~~:~~--~~:~-~~~~~~::~~~~~~~:_----------------------~----------

lPOO50B-2 LUIZ INACIO LUL.A DA SII.VA PT
••••••••• PARECER .

A matér1a constante da presente Emenda é t tcrca da te-

------- ~-----~~~:~~~~- ~ ~:~~:~~~!~:~: ~~~::.: -~~~-~~::~-~~~:::~-:~~ ~~~~ ~~~--------
lPOO609-l LUIZ INÁCIO L.ULA DA SILVA PT
,.,. PARECER .

Permite a emenda o at ts tamento e o voto aos maiores de
oeeesse f s anos de 1dade

Entendemos que a toaoe para o at tataeento deve corres
ponder artuata da responsabilidade civil e penal

Aos oezessets anos de toace. o jovem atnda não adqu tr-f u
a IMturldôlde necessár'a para o exe-ctcto do voto, apesar ae
modernização dos meios de conuncecãc e dos recursos da infor
mação escrita

1POO6 t 3- 9 LUIZ INACto L.ULA OA SILVA PT
• "'•• PARECER "'••

O objetivo da Emenda ja esta cOl"templado no artigo 318

-----~------------~:!:_~~:~~~~:~:~~~:~:_---------------------------------------
lP00614-7 DORETO CAMPANARI PMoB
• "'.. PARECER .,. .

Pretrmde o autor- sucr-tmtr- a allnea "a" do Hem IV do
ar t '27 QUe trata da. prestação de contes de suas at tvtoaces
pelos detentores de mandatos etet tvcs Concordamos com a pro
posta de acor-do com o suost t t ut tvo

------------------~:~~_:~~~~:~~~-~~~:~~:_---------~------~---------------------
1P00615-5 OORElO CAMPANARI PMD8
........... PARECER .

Pretende o autor sue..tm1r a 31 tnea "a'' do item IV do
ar-t 27, QUe trata. da prestação de contas de suas at tvtoaoes
pelos detentores de mandatos etet tvcs ccnccr-canos com a pro
posta de acer-co com o sunsr t t ut í vc

---------~--------~::~-~~~::~~~~~-~~~~~~~-------------------~------------------
1POO616-3 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
• PARECER .

Acredita-se que a tnr encãc est~ji'!. contemplada nos três
1nclsos anter10res

-------------------~~~~-~:~:~~~<:_------------~--------------~--------~---------
1P00617-1 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMOB
.... ,........ PARECER ••,..... ,....

As sugestões, contldas na proposta de Emenda, trazem alguns
desdobramentos que, ni'!. trad1ção jul'1d1C;-.t brasl1elra, melnor
se <J.dapt;lm ao corpo da legislação ordlnar1a e complementar

-----------------------------------------------------------------------~-------

to

lPOO610~4 wIZ INÁCIO UJLA DA SILVA PT
............ f'~RECER ..

aeservou-se ao Congresso Nactcnat e competência para

-------------:~~~~~~~-~:_~~~~-~~_:~~~:~~~~--~::~-~~~~~~=~~-~~~~~~:_------------
lPOO51l-2 L.UIZ INÁCIO L.UL,4, DA SILVA PT
"' PAREC!::R •• ,.•• ,.•••

O Relator entende Que os proventos da aposentadorfa deve
rão receber o mesmo tratamento tr-tbur ar to dfspllnsado aos r-en
dtmentcs , do trabalho assater-taoc No que respeita à tsençêc
de contribUição cr-evtcenctãr ta tr-ata-se de matéria que ja é
objeto de lei cr-emar-ta. desnecessária l;l impertinente sua dts
ctor trta no texto const t t uctcnat

lPOOS12-l LUlZ lWhCIO LUlA. DI. SlLV~ 1"1
••• ,.••••• PARECER ..... ,..,. ....

A opção, Quanto ao ar-t 70, fo1 pela supressão mot lVO
pelo Qual não há como agasalhar a emenda em pauta Pela re-
jeição

-------~---------~.---------------~-------------------~-----------------------~-

É Que o sucat t tut tvo , em boa nora, trata do assunto
no Capitulo Que lhe é crcor to. como manda a bom-senso

---------------------~:~~-~:~:~=~~-----------~-~--'"-------------------~--------
1POQGOü-G lIJU lNAClO LULA. nA S1lVA Pl
........... PARECER .

A maténa, objeto da emenda, mer-eceu dos const t tutnt es
empenhados na presente rase de el accr-ecãc da nova Carta aten
cão muito especHll, e acreditamos Que ao tema rot dado o tra
tamento cono teente com a sua teoor-tâncte

Nesta etapa do pr-ocesse de etaocraçãc coost ttuctcna i
parte da emenda deve ser acotntca pelo suosr t tut tvc

------------------~~~~~~~-~~~:_~::~-~~~~~~~~~~~~~:~~~----------------~-------

PMoBMAURICIO NASSER1P00583-3

lPOO587-6 FRANCISCO ROSSI PTS
................... PARECER .

A seção II trata exclusivamente do servidor publico ct
""1, nâc cecenoo. pois, Qualquer referênc'\a ao mil 'tõ!.r

-----------------------------------~-------------------------------------------

lPOO590-6 FRANCISCO ROSSI PTS
• ,..,. '" PARECER ..

Efet1vam~nte, trata-se de mat ér-ta t tptcanente tner-ente à
leg1s1ação ordinária, razão pela qual acorneecs plenamente a
presente emenda

lPOOS97-3 JOSÉ RICHA PMDS
."' PARECeR .

Acolhemos a supressão dO termo "ainda~

Quanto ao art 190 S8 passar a ser Hem I do a..t 86, somos
da opfnHio que i'!. matêr1a dl'lVil ocupaI" um artigo pr6pr10, devi
do sua importância e extensão

1POO589~2 FRANCISCO ROSSI PTB
"' PARECER .

A Emenaa vtse a eJ lmlnar as -estr tcões fmpostas aos mi
litares Que pretendem se candidatar a cargos etet tvcs

r a ts restrições, ccnsuostenctacas na at tnea f do item II
do ar-f 27. têm por objetivo preser-var os ouar-tets da cot t za
cão e evitar os tnccnvententes da d1sseminação de paixões po
t j t tcas nas t t reu-as mn\tares

Como se trata de ect tvc relevante, somos contr-ar to a
pretendo do autor

lPOO591-4 FRANCISCO ROSSI PTS
............. PARECE.R '"

É inQuestfonável os servtccs prestados as Forças Arma
das à Pct tc tas Mil t t ar-es dos Estados e ao povo por parte dos
graduados Contudo, certas peer-r-oaar tvas são inerentes a de 
terminadas patentes, não podendo, portanto, invertermos a or
dem das cotsas

1POO599-0 JOSÉ RICHA PMDS
............... PARECER ..

Realmente, se no lugar dR "a pollcia civl1 e i'!. pol'c\a m1 
lHar" se colocar -as pollc1as civf 1 e mil itar·, como propõe
o autor da @menda, o texto fica ma1s conciso, sem perder na 
da de seu conteudo e clareta

1P00584-1 MAURícIO NASSER PMDB
............. PARECER •••••••••

Pretende a Emenda esteond~r âOS dS''\to~ em mõ\ter la etet
tor-a t a arrtst ta de que trata o er-t 475 oc Projeto, que nr-e

tE!nde ser at terado
O objetivo da concessão da anistia, entretanto, e o de

reparar 1njust\ças cr-at tcaoas durante o ner-rooc de autor t ta
r tsno no Que ccncer-ne as posições pol tt tcas e toeotcatcas

Não cabe, a nosso ver , a ampliação oara cet stcs etes to
r-ats ou comuns

~ M ~::~ _~:~~~ :~~ _ ~~ _ :~~~~ - __ - __

lPOOS8S-0 MAURIcIO NASSER PMDB
........... PARECER ..

A Emenda objetiva eesccnsact t taar- a União pelos depósitos
ou pelas ap' 'Ci'!.ções nas lnstHu'ções t tnanceu-as , sob o fun
damento de Que, autcr-taanoc o financiamento de tais institui
ções, a União induz o publico .3 neles confiar

Nlio obstante os elevados propósitos do Eminente ccost t
tumte , 2 mate- ta C'onsubstanci3da na presente Emenda cont t t ta
com a sistemática geral adotada pelo Projeto

~s.sim, somos pela sua eejetcãc

lPOO5B6-8 FRANCISCO ROSSI PTB
.................. PARECER ..

O ,õ3rtlgo 90, "'n flne ft consta! - em Que se deu a
aposentadoria ou a reforma" Desse modo, atr-avés do termo -r-a
forllla" fica garantido aos mt l t t ar-as as disposições referente
aos servtoor-ee no Que dtz respeito a05 proventos da tnat tvtoa
oe

1POO595-7 JOSE RICHA PMDB
........... PARECER .

De acordo A supressão sugerida pela emenda harll'\On1za o
texto teatsi at tvc. tornando-o mats conciso evitando-se repe
tição de matéria O texto do substitutivo contempla no eer-t-

--------~-~-_:~-~~~~~::~-~-~~~~~_:~~-~~::_~~~~::~~-~~~:~~:_---------------
1POO596-S JOSÉ RICHA PM!)S
........... PARECfR ..

Acolneroos a attsr-acãc proposta através da presente elllênda
pelas razões expostas nc justH1cação do autor

-----------------_.------~-~-~---~-------------~--~--~~-----~-------------------

1POO59B-l JOSÉ RICHA PMOB
."' PARECER "' ,.

O Que pretende esta E.menda já fo1 entend1do em lJ,arte pela re
vfsão feHa pelo Relator Que no Sf!!U 20 Projeto já exclu1r 05
parágrafos 10 e 20 tendo todavia mantidos 05 incisos t a IV________________________ ~ M ~ ~_~ _

1POO6OO-7 JOSÉ RICHA PMDB
•• "' PARECE:R ."' •• "' .

TeMo feito opção por texto sucinto, desprovido de
normas programáticas e/ou man1festações de objet1vos nac1o~

na1s permanl'!ntes, coerentemente opinamos pe12 rejeição do

------------~~~~~~---~--------------~--------------------------------~-~----
lPOO601-5 JOSÉ CARLOS COLlTINHO PL
••••••••• PARECE:R ....."'••••

Ouestio plenamente resolvida pela legislação já existen-
te O texto do Projeto, que se pretende mod1ficar, não reti-
ra o direito dos magistrados de ultima entrância

------------------~~:~-~~~~:=~~------------------------------------------------
lPOOô02-3 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
........... PAREC~R .

EmbOra salutar e até necessário o dfspos1t1vo contido no art
98 da i'!.tual constituição, o mesmo versa sobre matéria pert1 
nente ao âmbito da lei ordinária

1POO603-1 EDUARDO JORGE PT
.............. PARECER •• "'''.''' •••

" apreC:1aç!o da Emenda do nobre Constftu1nte, em con 
fronto com o do Projeto, levou-nos ã concluslío de Que ela po
de se.r atencHc1a parc1<l.llMntt"., vez. que vem d~ '!f'lCOf'ltf'O aoS

-------------~~~~:~~~~:_~:~~:~-~~:_~~~:~~_:~~~:_~-~~:~~:--------------_ ...~-----

to

lPD062.0~1 ISRAEL. PINHEiRO FILHO PMDB
............... PARECER ..

Supr1m~do o d1spositivO, na redação substitutiva do Rela-

---------~--_:~~:_~-~~~~~_:~:~-~~:~~~~~~~~----------------------------~-------
lPOO62l-0 UL.OURICO PINTO PMOB
."' .."'........ PARECER ... "'••••••

A Emenaa proposta nào se ajusta a nenhum diSpos1tivo do
Projeto

Impõe-se, asslm, a sua prejUdiCialidade
---------------------------------------~-------------------------------~---~~--

lPoo622-8 ULOUiUCO PINTO PMDB
••••••• "'.. PARECER .

A Emenda 'ntraduz no final do d1spo.sit'vo QU~ pretend~ lõ!l
terar, a punição para os casos de abuso de autorldade c;o des
vio de poder

Cremos Que a Emenda tem pertfnênc1a e já esta incorporada
ao Subst 1tut ivo

Pe 1a aprovaçãO

HCI0623-6 LlL.DURICO PINTO PMDB
............. PARECER .

'Tenoo optado por elTlenda supre'Ssi"'~ do ~rt 150 não temos
como apoiar a emenda mod1ficat~va do nobre Constituinte Uldu~

rico Pinto Pela rejeição
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11'00623-6 ULOURICO PINTO PMOB 11'00639-2 NI L.SON Gl BSON PMD6

Pela rejeição
-------------------------~-----------------------------------------------------

lPOO640-6 NILSON Gt8S0"J. PMDB
..."'.... "'''' .....''' PARECER ..*"''''•••'''.

Não obstante os elevados pr-opos t t os do eminente Constituinte.
a mater ta constante da presente emenda cone t t ta com a s-ere
eat tca geral adotada pelo e-ereto de Constituição e f e exa-nt
nado pela maioria dos SI:'S Constituintes

-------------~~~ ~~-_:~~:_~:~~-~:!:~:~~-~~_:~:~~~-------- ----------------------

lP00642-2 "lfLSON GIBSON PMOB
.."'."' "' PARECER ."' ..

.ra está ce-etateeor e atenutoa a emenda

---- --------------~:~~- ~:~: ~~~~--------------------- ~--------------------------
lPOO643-1 NILSON GIBSON PMDB
.", ", PARE.CER '"

A c-ecosreão não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to cor-st t tuc tonat em etaocr-ecãc seta r-efercêo-------------------------~-------------------------------------- -- -- -----------

1f>00644-9 NILSON GI8SDtJ PMDB
..."' PARECER "' "''''''' '''

A unificação do regime f u-tutcc unvcc para os servido
rE!S cucr tecs e uma ant tsa aseteacêc da classe que se maruees
teu axp t tc t t.anent e ao longo dos trabalhos da Constituinte
Por outro lado, a diversidade de regimes vem oeefucrcaocc a
pr-ópr ta aonmt str-acãc Enfim a não untrtcacãc tem provocado

------- -- -- --~:~-~~::~:~~~: _:~ ~~ ~~~ ~: -~~~~:~:_:~:~~-~~::~~~-~_:~:::~~~- ~------
lPOO645-7 'I1ILSON GIBSON PMOB
.......... "'.... " PARECE.R ........ ",,,,,,,.

O direito a s toutcattaacãc e a greve é um direito tne
rente a ccnctcãc de trabalhador São dois instrumentos Que
lhe asseguram +) direito oas tcc de orga"tzaç:3o e de reivindica
cão. não mais t scvecament e mas como uma classe vercacei-a
Não oooeéos encar-ar- a str-ctcet taacão e a greve de maneira PElS
s tmtata ou cesccnr taoa O exer-cicto da democracia exige esses

-------------~~:~~:~~ ~~~:-~ ::_~:~:~-:~ ~~~~-~:~~-~-~:~_:~:~:: ~ ~~~~~~:~----------
PFL

PMOB

11'00646-5 RICARDO FIUZA
"'.".* "'" PARECE.R "' .

Parecer ldÊlnt tcc ao de no 1POGaag-4

lP00641-4 NILSON GIElSON
.......... "'''' .. PARECER ."' ..

Parecer roént tcc ao ce no lP06BS9-4

lP00625-2 GEOVANI BORGES PFL
••••"'."'.'" PARECER ."' ••• "'''''''''

Os objQt1vos da emenda contl:'<l.rlam pl:'lnc\p10 dgfend'\do
pelo projeto---------------------------------------------------------~---------------------

11'00627-9 GEOVANI BORGES PFL
"'•• "'''' ..'''''' ... PARECER "'''''''.''' .... ''''''

Pretende o autor incluir na redação das at tneas "c" e ~d" do
item II do artigo 27 do Projeto, a excr-eesãc a e do Distrito
Federal"
Ree Imerrte , há necessidade de compatibilizar o texto com o ca
r-aqr-afo 10 do ar-t 19o 69 do Projeto, que trata da eleição do
Governador Distrital e do vrce-eover-naoce Distrital
A Emenda não esta conforme o earatutoo nas referidas attneas
porque incluiu o vtce-Pt-es tcente da Republlca
Somos por sua apr-ovaâo nos termos da suoeeanoa que ora apre
sentamos
sucemence a Emenda no 627-9
Artigo 27

II-

11'00626-1 GEOVANI BORGES PFL
...",,,,...,,,.... ,,, PARECER ..... "'..."'... '"

Deve caber a legislação ordinária. na forma do precei
tuado em capitulo c-cer-to do Projeto. criar e ctsctcr tnar- i
senções tr tbut ár tas Quanto as contribuições cr-evtcencter tes
atualmente incidentes sobre o 130 salário. objetivam suprir
recursos para o pagamento de igual gratificação aos aposenta
dos

lP00524-4 GEOVANI BORGES PFL
"'''''''''''"",,''' PARECER "'.... "'''' ....." ...

A Comissão de Organização do Estado f a navte optado por
eaaer- a coincidência da eleição do Governador Distrital. do
vtce-ecvemaeor- e das üeput ados ntst r t t ats com a do Presiden
te da aeocut tca e a nossa cctntãc co toe toe com a dos i lustres

meeoecs daquela comtssãc
Sendo ar-esir ta a Capital da necuor tca e residência do

Presidente coro toda a sua equipe de governo. e considerando
ainda que o governador será eleito e não mais uma pessoa de
confiança nomeada pelo Presidente, somos de parecer que a
coincidência expressa no Projeto t r-as mais vantagens para a
população do DF e maior entrosamento do cneee da N2Ção com o
governador. eleitos s teutt aneamente--------------------------------------------------- ----------------------------

to

lPOOS47-3 RICARDO FIUZA PFL
.... ",,,,••• ,,, PARECER "'" .... *"'....

A Emenda o-et enoe alterar a redação do ar-t 455 do Pr-oje

A nosso Vê" o texto orlg1na1' com pequenas modificações
tnt r-odus tuee no Sutis t í t ut tvo melhor atende aos ele5\gn105 da
eotsr ta pI:'OCE'ôSO esse de a-aooe r-el evánc í a para a implanta
ÇdO da ordem cerrocr at tca estável e sot tcta

Pela aprovação par-c1al da arenoa tendo em vista que par
te dela acha_s~ arn-ovett aca pelo substitutivo

- ---------------------- ~-----------~------------- --------------------- --~------
1P00648-1 JOÃO HERRMANN NETO P/IlDB
"''''.''''''''' ...'''''' PARECER •• "'."''''''''''.

senco a regra para o ingresso na atividade notarial e r-eate
t r-at o concur-se publico de provas e t r tutos - svsteea , ar tas
cer-rer taeente cencc-at tcc, porque ensef a igualdade de oportu
nidade a todos - não t en se-t toc a efetivação de pessoas que
não se submeteram a certame seletivo escec-r rco
Pele rejeição--------------------------- .-------~-------- ------ -~--- -- ---------------------

pMoa11'00658-9 LEOPOLDO PE~ES

"'..."'''' •• '''•• PAR'ECER "'."'."'."''''.

1POO649-0 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
."' .... "'''' •• PARECER ~ ...... ",.... ",...*

A intenção de amot í ar as atividades sindicais e boa, mas
a natér-f a deve ser onreec ele lei o-otnarta

,r -----------------~~~~-~:~~~':~~----- - ---------- --- - - - - - ---------- - ----------- - --

1°00650-3 ,~ECto NEVES PIv'DB
",,,,,,, ,,,,,, ,,, PARECER .

Acol"ida no meet to , tendo em v t s t a Que 05 artigos 336 e
487. cue dispunham sobre a matéria no Projeto da cont.ssão oe
Sistematização foram suprimidos no Substitutiva dO Relator
Ver a o-cccs t to. o teor do parecer caoo a er-enca numer-o
lP00202-a

11'00651-1 rWNAN TITO PMDB
........."'*.."'* Ç>ARECER .."'....."'........

A Emenda da nova redação a at tnea X do t ten XV do ar
tigo 12

Ao at r tbutt- o pagamento do aovcaacc escolhido pelo as
s tst tcc e designado pela OAB a esta enr tceoe. a Emenda não
apenas inova a earer-ta. como pode gerar graves dasrc-cões a.
assistência junteter ta gratulta

--- ------------------~:~:_~:~:~~~~:~~~~:~~:':-----------------------------------
11'00652-0 aONAN TIro PMDS
"'.... "'."'''''' PARECER ~."'''' .." .. ''''''

A aeenoa propõe ressalva aos princípios do direito adqui
rido. da COiS<l julgada e do ato jur\d1co perfeito. se contrá
rios a Constituição

Juridicamente tais tnst tt utos jamais podem ter existência
ouar-ec centrar tem a Carta "'agna

Oa\ .... nosso l1el'". <'t desnecessidade do adendo proposto

----------------~:~~-~:~ ~ ~:~~-- ---------------------------------~ --- -----------
1PQ0653-B LíDICE OA MATA De DO B
.... "'......... PARECER " •• "''''''''''''''

A excessáo felta a05 aposentados segu'1do o dis;:losto no pará
grafo 20 do artigo 87, exclui cargo atraves de concurso pu 
bl 'Ico_no sent idO de evitar uma de51eal concorrªnc1a

--------------------------------------------~----------------------------------

1POO654-6 EDME. TAVAR!;S PFL
"'''' .... '''''' •• ''' PARECER .......... "'.."'".

Consider<l-se i ndispensÁvel assegurar ao Poder Publ icO
a regulamentaçdo execução e controle d3S ações dE> saude. es
pecialmente tendo em vista a sUPreSSdO dos artigos anteriores
J45 346 e 347

-------------------~:~~-~:~:~~~~--------- -------------- ------------ ---- --------
11'00655-4 EDME TAVARES PFL
"'."."''''''''' ... PARECER 1."'.......... '"

PeTa rejeição A solução adotada pelo Projeto de Constitulção

-------------~::~~~-~~~~~~-~-~~::~~~~~~-~:_~~~~~~~-----------------------------
1POO656-2 NILSON GIBSON PMOB
"'"."' ... "''''. PARECER' .",,,,lO."''''''

O SUDStltut1vo. no particular. perfi1f1a criterios que
reputamos mais aconselnaveis para <! comoosição p'enar1a dO
TI' 10unal de contas da União

Ademais. os Auditores em nosso entender SO'lle'lte dev€!'1l
gozar das garantlas da III<lglstratura quando em su!:\stituição
aos Ministros

------------------~:~~-~:!:~~~~----~-------------------------------------- -----
1P00657-1 t-ULSON GIBSON PMD5
"'''''''' ....... PARECER ",... ",,,,•• ,,,,,

Conquanto 'cuvavel a 1n1ci~tiva. do nobr~ Autot'. o COl'\teu
do da p"esente emenda não se coaduna com o pntendlmento, no
particular, da ll"a'lorla dos coi'lstitulntes que examinal'l a mat'ô:!
ria nas fases anteriores a elaboração do Pl:'ojeto

------------- -- ---~::~-~:!:~ ~~~---------- ----- -- ----------- --------------- ----

c r são tr-r-eteatveta o Presidente da neoum tca , os
Governadores e Vice-Governadores de Estado o Governador e o
Vice-Governador, os Prefeitos e vtce-sr erenos , e Quem os
houver sucecroo, durante o mandato,

d) para concorr-er-em li outros cargos, o Presidente da
necunt tca. os Governadores e os Vice-Governadores de Estado.
o Governador e o Vice_Governador do Distrito Federal e os
Pr-et et tos e vtce-sr-erettos devem renunciar 6 {seis' meses an
tes do pleito-------~------------------ ---------- ~------------------------- -----------------

lP00630-9 GEOVANI BORGES PFL.. "",,,,.,,,,,,.* PARECER ..........."'.... '"
A matéria em causa. cecrdurcs por uma abord<lgelll constitucio
nal alternativa, Que na pr-esente fase dos tr-abatncs torna 'In
viável o aproveitamento oa referida emenda. sem o-ef utac do
exame cr-t t tco da SOlução consuust aoc taca no Substitutivo De
1<1 ceefuctcter toaoe------------ ------------------------------------------------------ -------------

11'00631-7 GEOVANI BORGES PFL
.............. PARECER ... ",,,,,,, .......

Os ter-r t tcr-tcs são entes administrativos- aos quais ainda
não S~ coneer tu expressão oot \t1C~ para transformar-se em E!'i~

t aoo Como órgão integrante de untêc-conecr-ee consenso exis
tente uma Comissão de Organização dos Estados - e impertinen
te que tenham, enquanto Subsistirem sob esta forma jurídica.

-------~----_:~:~~~:~~:-~:_:~:~:~ -~:~-~~~:~~~~~~-------------------------------
lP00632-5 GEOVANl BORGES PFL
•• "'."'''' ...... PARECER ......."'..... "''''

A alteração da redação proposta <Ia dispositivo não ca
be neste artigo A pretensão do autor poderia ser examinada
dentro das -utsccs tcões Transitórias" e não aqu t , pois quebra

-------------~-~~~~~~_:-~~~~~~~-~~-~~:~~~------------------------------------
11'00633-3 GEOVA"lI BORGES PFL
."' ....."'....... PARECER .."'......"'••

Parecer idêntico ao de no 1P068B9-4-------------------------------------------------------------------------------

1POO637-6 NILSON GIBSON PMOB
"'••• "'... "'''' PARECER .*••••"' ....

Entendemos ter dado nova e adequada reoacão ã annea em

-------------~~:~--~~~~-~:~~~~~~-------------~-------- -------------------------
lP00638-4 NILSON GIBSON PMDB
."'" .."''''.,,''' PARECER ........ "''''''' ••

Como manifestamos no ·p .... ecer a Emenda 1p01236. somos pe
la remessa d<l regulamentaçáL do alre1to de greve ã lei ordl
nMla

Pe I a aprovação

1P00634-1 MENDES RIBEIRO PMD8
... "'''''''''''''''' ... PARECER ",...... ",,,,•• ,,,

A emenda proposta merece ser acolhida. pelo significado
contido na objecão que encerra

----~-------- -----~:~:_:~~~~:~~~-------------------------------------- ---------
11'00635-0 MENDeS RIBEIRO PMOB
..."''''''' ..... '''. PARECER .."'••• "'''''''. ,(

Acolhemos a 'êlllenda no Que S~ I:'efet'e às sugestÕ'ês rela-
cionadas aos parágrafos 10 e 30 do Artigo 416 Quanto a.o

-------------~~~:~~ ~:~_:~ _:_~~~~:~~-~~~~~~: ~~~ -=~::~~:~ ~-- --------------------
11'00636-8 NILSON GIBSON PMDB
••• "'......... PARECER ..."'••• "'...'"

Entendemos que o texto do ProJIHo de Constituição jã
atende basicamente as pretensões contidas na emenda Diante
disso.. n<io vemos necessidade de alterá-lo

l?Q0539-2 NILSON GIBSON f>MDB
" PARECER lO."'••"''''.''

A eome"lda tem por objetivo alterar a redação do art 12
inciso III letra. "f"

Não oostante os elevados propositos co llustre Constitu 
inte. o conteudo da presente emenda não se ajusta a nosso ver
ao fundamento de igualdade entre todos. que se pretende asse
gurar

11'00628-7 GEOVANI 80RGES Pr:L
"'•• "''''''' ••• PARECER ..."'••• "'" ••

Pretende o autor- alterar a redação da at tnea "b", do HeI'! I.
do ar-t tço 27 do Projeto de Constituição. oa-a tncrutr . anos
a expressão "dezoito anos". a expressão "a data da eleição"
A r eoecão do citado ctspcatt rvc esta tecnicamente per-tei ta.
razão por Que entendemos que deve ser mant tda-------------------------------------------------------------------------------

11'00629-5 GEOVANI BORGES PFL

"''''''''''~"'~:;é~~:E~~Rc:::::"'~:~idiIJ1OS por uma abordagem const t tucto-
nar alternativa. "Que na presente fase dos trabalhos torna. ln
v tave t o aproveitamento ela referida emenda. sem preju\zo do

exame cr-vt tco da solução ccnsunst aoc taua no Substitutivo Pe
la prejudicialidade------------------- ------------------------------------------------------------
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Pela r-efe tcão. na forma do sonst ttut tvc---------~------------------------------------- ~---------------------~---------
lPOO659-7 LEOPOLDO PERES PMDS
........... PARECER .

Conquanto touváve t a tctctat tva do nobre Autor. o ccn-
reucc da presente emenda não se coaduna com o entendtmento.
no car-t tcvtar , da eatcr ta dos ccnst tt utnt es Que examtnar-am a
matéria nas rases anteriores á etaccr-acãc do Projeto

Pela r-efe tcêc

1POO660-l CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
.......... PARECER ....."'''' •••

Pelo acolhimento. 00 eér ttc. nos termos do sucst ttut tvc

lP00661-9 CIO SABÓIA De CARVALHO PMOS
.......... PARECER .

Em Que pese sua r-etevâncta. não se cogtta da apreciação
da eater-ta no âmbtto ccnst ttuctcnat

Pela prejudlct3.ltd<l.de

1POO662-7 ERVIN BONKOSKI PMDB
.......... PARECER .

A$ ateaacões do Constituinte são procedentes zntenoaecs,
porém. Que o ctsros tt tvc ao pro'b1r métodos Que atentem con
tra a seuoe, preferiu Que a Questão do aborto fosse tratada a
ntvet de r~gulament.ação ortUnár1<11, onde j41 é def1n1do como
cr-tee.

Pela r-ejetcãc
----------------~--------------------------------------------------------------

1P00663-5 ERVIN eONKD5KI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Elllenda. pr-opõe seja. alterado o Hem I do arttgo 12
O Hem em apreço não coce ter. data venta, toreutacãc tão

longa como a proposta. sob pena de Quebra da nar-eonta do con
teceo Tal a statemát tca do Sucst t tut tvc

Pela rejetção

1POO66';~3 ERVIN BONKOSII,I PMOS
.......... PARECER •••••••••

A eeenca proposta esta em oesccecasso com a melhor pra
tica de poHt1ca m'grat6rta e de nectcnar tcaoe, dtante da
tnaoenuaçãc parâmetros r-azoâvets de concessão de franquias
aos estr-ncetros , coec de resto se POde auferir do próprio dl
retto do estr-anae tr-c comparado

Pela r-ejercãc

1P00665-1 ERVIN BONK05KI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

À matér ta em causa. dec'd1rnos por uma abordagem ccnst ttucrc
nat alternativa. que na pr-esente fase dos trabalhos torna 1n
vfável o aproveitamento da referida emenda. sem pr-ej uf zo do
exame cr-tt tcc da solução ccnsucetaoctaoa no Substitutivo Pe
la nr-ej cdtctat tcaoe

1POO6G6-Q EI'!.VIN BDNKOSKI PMoe
••••••••• PARECER •••••••••

Parece-nos perfeHamente adequado e suf1c1entemente
:brangente o dtspostt tvo atacado Pela or-ejuutctat toace

1POO667-8 ERVIN BONKOSKI PMOB
........... PARECER .

EmbOra eecconeceocc o profundo s1gnif'CJllDo da EmenDa. ma
nifestamo-nos por sua r-ef etção , tenoc em vista tratar de ma
tér ta pertinente à teatstacãc ordinál'h.

1POO66B-6 ERVIN BONKOSKl PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A matér1a em r sca mereceu dos Constituintes empenhados
na presente fase ele elaboração da nova Carta atenção muito
especial. e acr-ectraecs que ao terna foi dado o tr-atamento
condtzente com a sua irnportânc1a Pela prl:'judicta11dade

1P00669-4 ERVIN BONK05KI PMOB
........... PARECER •••" ......

A er-coostcãc em exame. conquanto constitua va t toso sucei
dto para o pr-ocesse teats tat tvc. merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da legislação cceoteeentae e or
d1nár1a

Pela rejeição

lPOO670-B ÂLVARO VALLE Pl
.......... PARECER ••• " •••••

A e/llI'!nCla em pauta e das eats s tectes , dentre tocas as
que foram apresentadas ao Prelmbulo Além disso invoca a pro
teção de Deus, n50 dando como certo que a Ass~mbléta Nac tona t
corsr ftufnte ~está· sob a proteção de Deus Contém um erro
evidente. que aó pode ter sido de datilografia. e Que por is
so nos abstemos de eerer-t-f o Pela apr-ovacãc

---~-~----------~-----------~---------~------------------~---------------------

1P0067l-6 ÁL.VARO VALLE PL
.......... PARECER •••••••••

Tendo nos manffestado pela aprovação da ellU'!nda ao art
20 .ce autoria do nobre Constituinte Agasst:z: Almelda. somos
por coerência. pela rejetção cesta elllenda

--------~--------------------------------------------~-------------------------

1PD0672-4 ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER " ••••••••

renoc s too favoráveis a aorovaçãc de emenda r-aatcat
II'Iente sucinta AO artigo em pauta. de autort<1l do nobre Consti
tutnte Francisco Rollemberg. somos. coerentell'll1!nte. pela re
jeiçlo desta

1P00673-2 ALVARO VALlE PL
••••••••• PARECER ..

De teor coincidente com emendas dos senhores Consti 
tuintes José Camargo e Francisco Di6genes. Que aprovamos, s6
nos resta propor a aprovação desta-------------------------------------------------------------------------------

1P00614-1 ÁLVARO VAl.LE PL
••••••••• PARECER ..

Idêntica elllenda. do mesl'110 Const1tutnte. foi encami-
nhada. multo provavelmente por defeito de organização A esta.
camo àquela. nossa optnião favorável. pela aprovaçlio

lP00675-9 ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER .

A Questão suscitada peJa douta I::mendil fOf dfrimida por
esta. Comtssão. de conforrnidade com as melhores tradições do
nosso Otretto C1v11 Pela prejudiciaUdade

lP00576-7 ALVARO VALLE Pl.
••••••••• PARE.CER •••••••••

No capHulo das DIreitos Ind1"'duals e na Seção da 5aude
há suf1c1entes garantias Que dispensam o texto atac<l.do Pela
rejeição

--------------------------------------~----------------------------------------

lP00677-5 ALVARO VALLE PL
........... PARECER •••••••••

AInda QtJa o objeto da Emenda esteja atendMo. sem duvIda
Que a redaçlo do dispOs1tlvo atacado pode ser aprimorada Pe
la ;provaçlio parcial

lPOO67B-3 ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER ..

À ll'.ottér1a em causa, dec1dilllOs por uma abOrdagBM constitucio
nal alternatt ....a. Que na presente fas" dos trabalnos torna tn
viável o aprovettalMlnto da referida emenda. !n~m preju~zo ao
exa~l'! cr~t,co da soluçio consubstanclada no Substitutivo Pe
li!. oreÍ"!dic1al1dade
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lPOO679-1 ALVARO VALLE PL
....** PARECER .

A mater ta em causa, oectcteos por urna abOrdagem constitucio
nal alternativa. Que na m-eaente fase dos trabalhos tor-na tn
viável o acr-cvet taeentc da referida eaenoa , sem preju\;:o do
exame cr-tt tcc da solução ccnsunatanctaoa no Subst t tut tvo Pe
la cr-ejuctctattoaoe

lPOO5BO-5 ALVARO VALLE Pt.
••••••••• PARECER •••••••••

As alterações c-cecstas ao texto do projeto constante
nesta emenda oooee ser tratados no âmbito ca teats tecãc cr-er
nar ta

-sooear-a ÁLVARO VALLE Pl.
••••••••• PA"l.ECEIl: •••••••••

O ar-t 300 do Projeto de Constituição já eet rcurcu Que a
ordem econômtca se fundamenta na livre tntctat tva e. dentre
os prlnc'ipios QUê a ncr-tetam. figuram a propriedade nr tvaca e
a 1tvre concorrêncve Torna-se. portanto. Prl;Jsclndh'el Que
"as eapr-esas cr-tvaoae compete explorar as at tvtcaces econõat
cas -. como é proposto na Emenda

O ar-t 303 do Projeto de co-rst ttutçãc define cuats il.!,; sttu
ações em Que o aet aoo deve tnt ervtr- no dom'nto econômtcc de
forma mats concisa e cr-ectsa No ar-t 304 do Projeto. fica
estabelecido Que o Estaoo r-eor-tmtr-ã nuatcuer- forma de abuso
do poder eccnôntcc. abrangendo, aes tm, toca a essêncta da
cr-cccs tcãc

A Emenda apresentada. apesar oa r-et evânc ta , d1mtnu1"" par
t tC1paç§o do Estado no s tet eea econôertco de forma a Quebrar a
harmonia Que de....e haver entre os setores público e cr tvaoc

A eleição absoluta do setor cr tvaoc não pode ser proposta
~ln anstr-ectc-, independentemente dos interesses scctats Que
s tna tam o processo oeeccr-at tcc

Pelil rejeição
-----------------~-------------~~---------------------------------------------~

1POO682-1 ÁLVARO VALLE PL
.......... PARECER .." ..

A orcncs tcãc em exame, conquanto constitua vat toso sub
s'idto para o processo legtslativo. merece ser aoecuaoaeenre
considerar Quando se tratar da legislação COmplementar e or
dinária

----------------~-~~~~-~~!:~~~~------------------------------------~-----------
IPOO683-D ,(lVARO V"'LlE PL
••••••••• PARECER •••••••••

A l1ngua portuguesa, para n6s, é eats Que um instrumento
de coeuntcaçãc fi fator de unidade e s mootc de nacional toa
de

-----------------~~~~-~~!:!~~~------------------------~------------------------
1POO68.1\-B ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER ..

Parte do ctspcs tr tvo na redação substitutiva do Relator.
f01 ej tmtnada, sendo a Emenda acolhida apenas parcialmente

---------~~~ã;:6---------i~~~~Õ-~~l~E----------------------------;l~~-----~--

••••••••• PARECER •••••••• '"
A Proposição. embora disponha sobre eater-ta constitucio

nal, contem desdobramentos Que melhor se situam no imbUo da
legislação ordinária e complementar

Pela rejeição
----- -- ------------------------------------------------------------------------

lPOO585-4 ÁLVARO VALLE PL
• ......"'•• PARECER •••••••••

Pela aprovação. nos termos da juat tt tcacão da Emenda
Pela aprovação

---------------------------~-------------------------------~------------------~

lPOO6E.7-2 ALVARO VALLE PL
.......... PARECER •••••••••

Embora considerando a r-erevante argument<l.çAo oc Autor. SQlftOS
de parecer Que. neste momento histórico. atnea e teocr-tante

mant er a vinculação de recursos para o ens tnc
Pela r-efetcão

1POO68B-1 ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER •••••••••

Embora tccvavet , o o taocs t t t vo cct tce com a necass ttraoe
da educação nacional

Pela r-ejetcãc

11'00689-9 ÁLVARO VALLE PL
• •••••••• PARECER .

O ctanej aeentc e 1nstrumento recomendado para a ct tmtaa
cão cio ensino

Pela reje tcãc
---------~~--------------------------------------------------------------------

lP00690-2 ÁLVARO VALl.E PL
.......... PARECER ••••••••• ~

A er-coostcãc em exame apresenta valiosa ccntr tbutçãc Que o
sucet ttut tvc incorpora em sua essência
Pela aprovação carctai

---~-----,P~~9~:~-------~-Á~~;~õ-v;~LE---------------------------PL----------

.......... PARECER .
A presença do art1QO é necessária a firn de orientar as

Dal t t tcas do setor
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

1POO692-9 ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda trata de quesUo Que deve ser objeto de estudos
aprofundados antes de uma decisão OualQuer elects:i.o poderá
Sl'!r defintda por legislação ordinária A matéria é de nature
:z:a não constHuclonal_________________~~:~_~~!~~::~L ~ _

1POO693-7 ÁLVARO VALLE PL
.......... PARECER .

A Emenda I'!stabelece prazo. a partir da programaçlo da nova
const1tu1~0. para a reilllzaç:ío de eleIções geraIs 00 Pals.

bem como prazo para as respect ivas posses
A proposta. em Que pesea just1f1cativa de moderntzaçilo das

lideranças pOliticas. esbarras no interesse de se implantare",
as reformas e alte;,ações determinadas pela nova ConstitUição
o atual corpo do Pa\s

Somos. portanto, pela rejeição da Emenda
----------------------------------~--------------------------------------------

1POO69.1\~S ROBSON MARINHO PMDB
.......... PARECER •••••••••

Trata-se de emenda IlMJltipla Que altera vártos disposi
tivos do Projeto de ConstitUlção Louve-se. de logo, a jus 
teza de lIluitas das propostas e a louvável preocupaçio do au
tor COlll a melhorla das condições de vida. em toóos os SIlUS
prlnc1pa1s aspectos, da cr1ança e do adolescente bra!il1eiro
Uma parte dessas prOPOStas. no entanto. refere-se a Il'latilrias 1

qut!' silo proprias da 1l!glslação ordinária Entre esta!i, a que
visa constauir organ'smos coletivos para controle fi! execução
da polHica lKIucac1onal, a Que engloba entidadl'!s não governa
Illenta1s na$ polHicas de saúde. a Que trata da 1ntmputab\1i 
dade penal at~ os dezoito anos. a Que ratifica a oeclaraçio 1

da ONU. e outras Há, ajnda., as Que já estio incorpol'adas ao
texto do projeto com outr<l. redação. COll'l il Que garant@ ampla
defesa do Illenor tnfrator No seu aspecto gl'!ral a lIlft@nda
consta com muitos dos seus dt$pos1tivos já tncorporados'
ao texto dO projeto, não acr"sc@ntando normas constittlc1onais
Que possam .ser adiclonadas para efeito de seu aprif1'1Ol"aMento---_.o .__ ~ ~ ~~~!~~~:~~~ _

1POO59S-3 ERALDO TRINDADE PFL
••••••••• PARECER •••• " ••••

A émendôi-j1K) art 252 suostftuf iI l"edação dada 110 Pr01eto na
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1P00705-4 RICARDO IZAR PFL
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parte "atr-avés dos seguintes cr-aãc " - para "at r-avês de or
g§os escactr tcos
O Const t tuf nte não deve ter at mauc para o fato oe que aoos
~ das seguintes órgãos "t exts tem ccts pontos ) e relaciona

~~a~~r~: ~~~:~~Cla. esses cr-aãcs não são espec1fiCMOS, dHi 
cui tanoc, sopr-emanetr-a , seu r-eccnneteentc para a legislação
or-dtnae ta-------------------------------------------------------------------------------

lPOO696-1 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
••••",•• *", PIIRECER ."' •••••••

Suprimido o otsccst t tvc. na redação substitutiva do Re12-

------------_:~: :_:_~~:~~~- :!.:~- ~~:~ ~~ ~:~~~------------------------------------
lP00697-0 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
."••••••• PARECER ....... "''''••

Os ctsnce tt tvos da Emenda embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão flgurar mavs aoecuacameore , de
acordo com a tradição do Direito or-estietr-c, no corpo da le
gislação crctnãr te e ccncteaernar

-------------------------~-----------------------------------------------------

1P00698-8 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMD5
."'''' PARECER ".......... ~

acr-eo tta-se Que essa função esteja subsumida nos tr-ês pr1
metr-os princ\pios

Pela rejeição
------------------------------------~------------------------------------------

lP00699-6 JOVANNI MASINI PMDB
........... PARECER ••"'••••••

üuer- a emenda a supeessãc do 70 do ar t tqo 272 do proje

to Entendemos que deve caber ao Senado Federa 1 a f txecão de

------------_:~~~~~:::_~~_:~~:_-----~------------------------------------------
11'00700-3 JOVANNI MASINI PMDB
........... PARECER .

li emenda visa suprimir o pal"ágrafo 10 do ar-t 276 do
Projeto

Essa noctr tcecãc viria desestimular a prestação de ser 
viços a consumtoor- final por parte do auntcrcto m-coutor--------------------------~----------~------------------------------------------

lPOO701-1 JOVANNI MASINI PMDB
........... PARECER ."' •••"'....

Objetiva a Emenda a suor-essãc da a t \ nea -e- do H(;!m II
do 'rt oc ar-t 212, uma vez a não 1nc'dênc\a do ~mposto a
que se refere tal ctsccs tt tvc cr-ejuctcar-ta os estados orccutc
r-es de petróleo e de energia elétrica, que ser-tem os menos de
seenvo1v idos econom1camente

Apesar da cces tbt 1idade de alguns estados produtores se
rem cr-ejuotcaocs , é de se onser-var- que a não incidência aten
de melhor ao objetivo do " desenvolvimento ecut t tcr-acc entre
as cteer-entes r-eatões dO Pa\sM considerando-se que a matcr ta
dos Estados produtores de petróleo e de energia e têt r tca são
os mais oeserworvtocs eccnômrcamente Assim, a não tnctoêncta
do imposto nas coer-acões interestaduais v ts-a, em ultima anã_
t tse, beneficiar a maioria dos estados consumidores, que sac
os menos desenvolvidos porquanto o imposto. ao ser pago nas
operações suceeouent es as operações tnter-estacuats gerarão'
r-ecet ta para esses estados consumi dores

Portanto, considerando-se 2S oer-oas e beneftc10s oeccr- 
rentes da não tnctoêncta. ver-tr tca-se Que, em termo!'> nacto 
nata haverá maiores naner tctos se ment tda a não incidência,
como prevê a alI nea "b- do Hem IJ do 11 do ar-t 272

------~~----------~------------------------------------------------------------

1POOi02-Q RICtl.RDO IZAR PFL
."' "' PARECER "'.

A jornada de tr-abetnc de 40 horas semanais. como consta
do Projeto, de 44 ou 48 nor-as , como cr-ccostc em nueer-os tsat-
mas Emendas, teve, de cer-to modo, um referencia: comum
A maioria das or-cccstes , mesmo na fase das coatssôes remat t
cas , seja pelas suas justificações. seta pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser- a mat er-aa mais
adequada a legislação ceutnar-ta

De fato, a jornada de tr-acatnc deve refletir uma situa
ção conjuntural que 50 a lei pode atender cuar-enta nor-as
não conviria a um oet ermtnauo momento da vida eccnõmtca do
pats mas, pelo desenvolvimento tecnológico. por motivos de
tnter-esse putll tco ou até por compro ....adas r-azões de ordem os t
ccscctat , podem vil" a ser- a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, Que mesmo no r-eatme atual de 48 horas semanata , va
rias categorias, em decorrência de lei espectr tca ou por for
ça de conquistas elT' acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas r-ern.atoas

Num Quadro inverso, em que a necessidade tecer tesa de
se ey.oantlir 0\.1 1ncremer\tial" os n\ve1$ de orOtlução, ate como
medida de salvação nacional, podera o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnaI" por jornadas mais extensas,
desde que compensatórias a nlvel de remuneraç:'io Esse, aliás,
é o exemplo que nos dá O Japão. onde a intensificação do tra
balno, longe de penal izar o trabalhadOr, e o meio eficaz de
lhe pl"oplciar melhor padrão de vida

AssIm, conslderarJoo Que o Congl"esso Nac\onal, sempre
sens\vel as reinvindicações (l0l> trapalhadol"es e consciente
das I"ealldades CIo Pa'is, poderá. com maior flexibi lidade, dis
c1Pl1nar essa controversa Questão, optamos por manter apenas.
a 11m1tação da duração d1aria do trabalho em 8 horas. no má
,1mo

1POO703-B RICARDO IZAR PFL
... " PARECER -- '"

Pretende o autor retiral" do inciso XVIII do artigo 13 do
Projeto a determinação do pagamento em dobro do per 'iodo de
férias e a palavra "gozo"

No Que se I"efere a renumeração. acolhemos a emenda, por
considerar, Que sua fixação deve ser objeto de legislação or
dind.rla Parece-nos necessário apenas expl icitar ser devida
nesse caso a r"emunel"ação intl1!gral

Somos de parecer contrarl0, contudo, ã retirada do termo
"gozo" Sua 1nch:são no texto obêdecem a intenção de assegu
I"ar efetlvamentE'! o descanso e o lazel" de trabalhador, nã.o
~ermtt1r\i:10 a barganha por dinl'le1ro

lPOD704-6 RICARDO IZAR PFL
."••••••• PARECER .

O dispositivo objeto da presente emenda não veda o tl"aba
lhO temporário, mõ!s a intermediação da mão-de~obl"a Impõe,
portaoto, como regra, o estabQ\ec'mento dI;! v1nculc empregat,l
cio direto entre prestadores e toma.dores de serviços

A aplicação dessa norma, como se pOde ver, não pode alte
rar, de maneira significativa, a oferta de pastos de trabalho
da economia Seria absul"do supor tjus a neces5iClade dos servi
ços hoje atendidos mediante locaçâo, desaoarecesse com a pro i
biÇão da intermediação e:ssa necessidade simplesmente passará
a ser satisfeita mediante estabeleclmento de relações dll"etas
de emprego entre trabalhadores e usuários do sel"viço

Pela I"ejeição da emenda

lP00705-4 RICARDO IZAR PFL
" ..."'••••• '" PARECER ••• "'•••• "

Quanto a proiblção do tl"abalho noturno e insalubl"e aos
menores de la anos. ha um consenso geral dos COrJstituintes
Com I"elação, pOI".em, ao meno" de 14 anos há uma tendência. no
sentido de que sua perm'ssão esteja condic10nada a um tl"aba
lho de aprendiz A solução nos parece viavel e compatibUiza
se com a realidade braslleira

De fato, não podemos correr o risco de detKõlr nl'ls. ruas
milhões de crianças qUE! estar1am impedidos tle trabalhar por

;ausa da pl"oibição de uma norma ccnet ttuctcnat

1P0070G-2 RICARDO IZAR PFL
•••••••• '" PARECER "'''''''•••*...

Consideramos qua II Constituição deva gal"antir apenas a r-e
eone-acãc do trabalhador acidentado ou portador de doença
prct tss tcnat paga com recursos da sr-evtoêncta Social e não
sua cer-eanênc12 no emprego

Na realidade, o fundamental é a existência de uma previ
dência scctat que g1!r2.nt:1l. remunet"il.ção e poss1bi 1 'te ao ases-e
gador a r-eaoactacões Que o nant t tt e a manter o mesmo padrão
de vida, acesar do tnecr-tuntc. ou o r-eact i t te para O traba
lho

convem salientar, ainda Que o empregador acidentado é a
tualmente protegidO por otsccatt tvc legal que aar-ante sua
~ermanéncia no emprego enquanto dur-ar- seu afastamento

lP00707-1 RICARDO IZAR PFL
."' PARECER ."'''' ''' ...

Consideramos Que, objetivamente, não deve o texto cons
titucional assegurar ao trabalhador direito a piso salarial
proporcional á ext ensãc e a complexidade de tr-eoau-c real t aa
do E necessário assegurar o piso salarial de todo traba
lhador o satar-tc mtnteo capas de sat t s taaar- suas necessida
des bas tcas e as de sua fam\ lia

O estabelecimento de pisos salariais diferenciadas e
processo Que obedecera a evolução do mercado de trabalho e ao
andamento da negociação coletiva das diversas categorias, po
~endo cristalizar-SE! eventualmente em lei.

lP00708-9 RICARDO IZAR PFL
"' PARECER "''''•• ''' .

A conceituação proposta. coincide, em parte, com a por
nós adotada no substitutivo pelo que SOlTlOS, pela aprovação
~arcia'

lPOO709-7 RICARDO IZAR PFL
...... "'.."'. PARECER ...

ceree tva a emenda excenctcnar a cr-cvctcãc de serviço ex
tr-accdtnar-tc nos casos de eme-aêncta e força matcr-

ccre-cer-arcs Que a execução de ser-vice extraord1nar10
deve sccorctnar-ese a dois untccs tmper-at tvos const t tuctona ts
r-emcnerecão superior á normal e oectsãc expressa em conven
ção Sem a aoctescêncta dO trabalhador e a garantia da com
oensacão pecuniária, não nos par-ece naver- casos de emergência
~u tor-ce maior Que legitimem tal crat tca

lPOO71O-1 RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER e••• "' ........

aoutr-c ponto. é limitada a jornada maxtma para as ativi
dades oue não exigem tt-aba tno ininterrupto i.cctco portanto,
deva ser r txaca, para as que cemencam tal ritmo, a jornada de
6 ncr-as , como mentoa acautaiarór-ta da exctoeacão, a ntveta
tnsuoor-tevets , da mão-ue-obr-a , A exclusão deste dispositivo
implicaria em Igual procedimento quanto ao outro, o que nos
~arece de toda inconveniência

1P00711-9 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER ,•• "' ...

Objetiva a Emenda a supressão do inciso XIV do artigo
13 do eecjetc que ordena a proporção mlr,ima de nove cectmos
de empregados brasileiros em todas as empresas e seus estabe
lecimentos. ressalvadas as etcroemcr-esas e as de ci.nnc fami
liar

A questão da proteção do trabalhador or-as t t etr-o e da r-e
ser-va de postos de trabalho nas eeoresas que runc tonem no
pata e relevante e deve ser objeto de legislação sutur-a Pa
rece-nos, no entanto, que a quant tr tcacão dessa reserva deve
oneeoecer a fatores conjunturais extremamente eutavets

Por essa razão, somos de par-ecer- contrario ao tratamento
do tema na Constituição e acolhemos a Emenda sob anãt tse

lP00712-7 RICARDO IZAR PFL
."'''''' ••••• PARECER "' .

J: nosso entendimento que o salário de tr-abatno noturno
super-ter- ao dtur-nc é direito do trabalhador que deve constar
do texto ccnst t tuctcnat A acatar-tse as razões que r-ecomencaa

sua regulamentação exclus\va na leg,slação ord\llar\a boa
parte do elenco ae dlreitos dos trabalh<ldores inscrHo no
Projeto deveria ser tambem expurgado

Nosso parecer portanto, e contrario a supressão PI"OOo;,
~a pela emenda

lP00713-S RICARDO IZAR PFL
........ "'.... PARECER ••"'••••••

Realmente, o d~sposttivo é desnecessário uma vez que as
pal"tes, empregadores e empl"E!g<Jdos. podem. mediante acordo co
letivo estabelecer as bases dos reajustes salariais ou, quan
~o este não OCJrrer, submeter a questão ao Judiciária

1P007l4-3 :UCARDQ IZAR PFL
."'" "'•• PARECER "''''.

A estabilidade, entenaida como il garantia de permanência
no emprego e. oortanto. como contraposição ao livre arb\tr10
do empregadol" de despedir o empregado. tornou-se, artificio

samente, uma~entosa e. controversa questã.o, porquanto, '3E!g
mentos expressivos das categorias envolvidas tem se manifes
tado, reiteradamente, por uma SOlução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver 1imitado aquele
arb'itr10 e, não, como se propala enganadamente. ter a garan
tia irrestrlta de permanecer no ç;mprego contra a vontade do
empl"eg.ador Consciente de Que é parte vital e inalienével da
pf"6pf"1~ at1v1dade emp"'esar1<l.1. sabe Que não oode ser tratado
como uma simples peça, um lnstl"umento ou maquina que, apos
usada, é jogada fora como 1nservivel

De sua parte, não 1ntel"essa ao empregadol" 1nsplrar desas
sossego ou insegursnça ao seu empregado. pols esses são fato
res comprovadoo; da baixa produtividade A pl"ática, a experi
êncla. o cOrJhecimento técnico, a 1dentific2çào do empregado
cem os objet\vos ma'ores da empl"esa. s\gnH1cam para ela um
patr"imânio insubSt ltu\vel Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habi litar e aprimorar a qua 1if i cação pl"O
f1ss1onal de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os I"esultados do em
preendimento

Posta a qUl~stão nestes tel"mos, não há porque se trazel"
pal"a a relação empr"egatlcia, fundada na. b1latel"al1dade do
contrato. uma condição uni pessoal , palel"na11sta-e imposit1va,
que. 010 longo do tempo, semore foi causa de tormentosas- de

mandas jud1cia'ls
Assim. ~elo cotejo de centenas de Emendas que, ern todas

as ft\SlZ!õ da elaboração deste Projeto foram apresentadas es
tamos oferecendo fól"mula conci'iat61"1a Que reflete a tendên
cia major i tar1.! dessas propostas. acei ta pOI" 1 ideranç.as de
categol"i2s econômicas e pl"ofiss1ona1s que, diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação e 2 veda
ção da despedida imotivada ou hem justa causa, em termos a
:erem definidos pela legislação ordinaria
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51IB5TITUTIVD DO RELATOR • PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lPOO729-1 RENAiO JOHNSSON PMOB
........... PARECER 10 .

O Relator optou pela manutenção do texto or1g1nal por en
tender ser oesnecessar-tc o acréscimo susse toc

lPOO715-1 RICARDO IZAR PFl
............ PARECER .

A Emanda, não obstante os etevaocs propos1tos ao Autor, alte
ra substanctatnente a proposta accttrtoa pela reator ta dos
Constituintes Que examinaram a materia, nas fases antertor-as
da elaboração do Projeto de const ttutcão
Ass1m, somos pela SU11 rejeição-----~----------~-------- ---------------------------------~--------- ~---------

lPOQ728-3 RENATO JOHNSSON PMOB

lPOO732-l RENATO JOHNSSON PMOB
.............. PARECER .

A eeenoa reduz a amplitude do artigo 52, 20, o Que não é
acet taver Pela rejeição---------------------------- -~----------~------------------- ~----------- ~-.----

'POO738-1 MATHEUS IENSEN PMOB
••••••••• PARECER .

Entende dlferentemente O Relator
Pela rejetção

-------------------~-------------------~~----------._------~-------------------

lPOO736-4 MATHEUS IENSEN PMDB
.......... PARECER .

O artigo f01 suprimido, cota contempla matérta de lei
or-dtnár ta

Pela r-efetcão

1POQ734-B MATHEUS IENSEN PMOB
............. PARECER •• ,., .

A intenção dos três s tateeas e a de derrocr-at tzar- o acesso
aos meios de coeuntcaçãc

Pela rejeição

PMDBlPOO735-6 MA.THEUS IENSEN
......... 10 PARECER ..

A emenda é de ser r-efe ttaoa

1POO737-2 MATHEUS IENSEN PMDB
.............. PARECER .

Realmente c cr-ecettc da at tnea "1" do item IV do ar-t í qo 17
e cesnecessar-tc Se a lmprensa é r tvr-e e os stndtcsrcs são
reconhecidos como ent tcaces legalmente constituídas, claro
esta Que, como qua t snuer- outras pessoas jurldicas, nos termos
da lei, têm elas pleno otr-et to de acesso aos meios de concnt
~ação social sem precisar que a Const1tutção o diga

lPOO731-3 RENAiO JOHNSSON PMOB
........... PARECER .

Objetiva a Emenda a sucr-essão da at tnea -b~ do Hem II
do at-t 272, uma vez a não tnctoãocta do imposto a Que se re
fere tal o tsnos t t tvo crejuctcar-ta os eataocs pr-odutor-es de
oetr-õtec e de energia etêtr-tca que sertam os menos oeseovcr
v tccs eccnõetcssenee

Apesar da ooss tnt t toace de alguns estados crooutores se
rem erejuctcaocs , é de se observar que a n30 tnctoênc te aten
de melhor ao oef et tvc do - oeserwcrvtmento ecutt tbr-aoc entre
as diferentes regiões do Pa\s·, considerando-se Que a mater-ta
dos sateccs produtores de petróleo e de ener-cte elétrica são
os mais oeserrvotvtucs eccnôeucanenre Assim, a não tnc toênc ta
do imposto nas oner-ações mter-es t auua ts v tr-a , em utt tma anã 
t tse. cener tctar- a eatcr-ta dos estados consumidores, que são
os mesmos desenvolvidos, ccr-cuanto o imposto, ao ser pago nas
operações sucsecuentes as operações rnt ar-eat adua ta , geraria 1

rece t ra para esses estados consusrtucr-es
Potanto , considerando-se as perdas e caner tctcs eeccr- 

r-entes da não tnctoêncta , verifica-se nue, em termos nacto 
nats , naver-á maiores beneficios se mant toa a não tnctoêncta,
como prevê a at tnea -b" do t tem 11 do ar-t 272

IPD073':j-O MAtHEUS IENSEN PMOB
............. ;;'ARECER .

A intençã.o dos tr-ês ststemas e cenccr-at taar o acesso aos
me1os de comun1cação

Pela reje1çlo
-----------------._--------~-._------------------------------------------~----

lPOO730-5 RENATO JOHNSSON PMDB
• PARECER .

O texto proposto garante aos oomtc t t teocs no paIs os oener t
cros advindos oas subvenções, tncent tvcs ou outros 1sntr-ueen
tos de promoção da at tvtcace eccoõetca , constantes dos planos
e programas de oesenvctvtmentc nac tona t

No entanto, para Que essas vantaaens sejam r-estr-tt as a or-as t
tatros , a nac tona t tuaoe dos t ttutar-es do controle cever-ã
estar expressa no texto
Pela aprovação parcial, nos termos do sccst ttut tvc

lPOO718-6 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER ..

Não vemos razão para a supressão da garantia do setat-tc
fam1lta do texto const t t uctonat A acatar-se a proposta pra
ticamente a totai toeues dos otr-at tcs etencacce no artlgo 13
oo Projeto, seria também coes t ve l de expurgo

A nosso ver, deve a ccnst ttutcãc garanttr o cnr-ettc e
~eixar sua regulamentação à lei ordinária

lP0Q717-B RICrltRDO IZAR PFL
........... PARECER ..

Acolhemos, em parte, a Emenda, no sent toc de supr1mtr do
ctteccatt tvc os dtver-scs componentes do eatar-tc-eanteo. oet
xanoo para a legislação or-dtnâr ta essa dtscr tsunacão

A Constitufçio cabe, apenas, declarar que o salário rnl
niMO oest tna-se ao atendimento das necesatoaoes oas tcas do
trabalhador e da sua famll la, ressalvando, contudo a neces
~tdade de atuat teacãc constante do seu valor

1POO716-0 RICARDO IZAR PFL
................. PARECER .

As numerosas aeeooee cter-ec tnas ao er-t tsc 97 e seus pa
r-aar-atcs do Projeto, conflrmam a tnaxtet êncte de consenso so
bre o tema ainda amplamente ctscut tdc nesta f:H~e da etaocr-a 
cão teats tat tva D.t1 media das sucestões aoat tsacas , em seus
nucteos frutificaram os c tsccs tt tvos relacionados em artigo
do mesmo numero do svcst ttut-vc, Que tanto Quanto ooss tvet
procura responder ar trmat tvamente. em parte e êm essêncta , as
r tnar toacee nr-etenctces na proposição sob exame pef a apr-ova
Cão parclal

lPOO720-B RICARDO lZAR
........... PARECER .

A ext tncãc, pura e s tnctes , do Fundo de üar-ant ta por
Tempo de servtcc fust tt tcar-ee-á em duas hipóteses estaot t t
cace absoluta no emprego ou extatêncta de sistema de seguro
desemprego que atn-anaesse o trabalhador na totalidade do oe
r-toco de desemprego

Sabemos Que no atual estéatc df< nossa eccncmts a eet abt
1 Idad~ absoluta é tecoss tve t ate mesmo Indesejável Não é
outra a r-azão por Que optamos, no socst ttut tvc, por garantlr
ao t r-abathaocr- proteção contra a ntscensa ar-tit tr-ar-f a Haver-a.
não cabe ouvtoa. no futuro oróxteo, parcelas ponderáveis da
classe trabalhadora Que conhecerão, teeccr-ar-tamente o desem
prego cor- motivo t ecntcc ou econõntcc
Por outro lado, sabemos Que o seguro-desemprego a ser aper
feiçoado no cats 50 ecoe-a. cobr-tr-. oar-ctarnente.c período de
desemprego CJo tr-aoattuocr

Por essas razões, considerando ser certo que parcelas de
trabalhadores enccntrar-vse-ãc ceseacr-ecaoas sem a cobertura
do seguro, a ca-t te de determinado 1n51.1Ote, somos de parecer
favorável a manutenção do Fundo de aar-ant ta por Tempo de Sl"lr
vice no texto const ttuctonar

lPOO721-6 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER .

Não concordamos, caseace tcamente , com a el1mlnaç50 de
qual quer- tutela ccnat t t uctona t para o tr-ana rno domest1co, Bem
sabemos Que não na 1dentidade entre as ativtdades do domést1
CO,Que presta servfço no ámalto do lar e a do trabalhadDr nas
empresas com fins lucratlvos Há, no entanto, certos direitos
'Que além de 10a11enaveis são inerentes a qualquer reHl.cão em
~regat\Ci1l., ou sejam, os enumerados no Projeto

1POO7l9-4 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER .

A sucr-tene-ee o ntr-ef to à grat1flcaçlio natat tna do elen
co do artigo 13 do Projeto, não deveriam sucstst n- todos os
demats O Que se pretende e estabelecer direitos tunnameot a ts
do traoarnaoor- e o 130 salário e um deles Claro esta que a
utscrct toa da mat er ta , como at tãs hoje acontece, ficará par-a
: legislação cr-dtnãr-ta

lPOO722-4 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER .

A emenda tem por finalidade suprtm1r o 1nc1so XIII, do
3rt 13, que garante ao trabalhador o direito a particibação
nos lucros ou nas ações da empresa em Que trabalha

Consiaeramos ser a part1cipaçlio nos lucros dtretto fun 
damental do trabalhador E de elementar justtça o retorno de
~arte da rtqUeza àqueles lnd1spensáve1s Õ! swa çeraçlio

lPOO723-2 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER •••••••••

Acolhemos numerosas ponderaçÕ@s e Emendas, em todas as
fases da elaboraçlio do Projeto, convencemo-nos de Que, real
mente, ser\a necessário atenuar o caráter imPOsitivo do pre
ceito tendo em vista, também, Que mais de BO'X. das empresas
existentes no paIs são de pequeno porte Assim não nos pare
ce ser caso de supressi\"o dO disposHtvo, dada a função social
da empresa, mas, sim, de sua adequação à realtdade brasi1ei
co

Pela rejetção

lP0Q724-1 CHAGAS RODRIGUES PMOB
.............. PARECER .

A expressão "no que couber" e necessária com O objettvo
de resguardar as pecul iaridades de cada eent\dade menor

O parl'!cer é pela rejeiçio

lPOO725-9 CHAGAS RODRIGUES PAtDB
............ PARECER ..

A ressalva é desnecessãr1a Pelo não acolhimento

lPOO739-9 MATHEUS IENSElol PMOB
............. PARECER ..

A Emenda e de ser rejeitada
Pela rejeição

-------------------------------------------------------------------------------
lPOO740-2 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
.......... PARECER .

Quer a emenda alterar dlspos1ttvos constantes do arti!õJCl
272 do projeto

Entendemos Que as alterações propolJtas comprometer:ío os
objetivos v1sados na.quelas normas, descaracterizando o seu
alcance

lPOO741-1 INOC~NCIO OLrVEIRA PFL
............. PARECER .

Propõe a emenda tsentar do imposto sobre óI. proPriedade de
vetculos automotores, os destinados a transporte Urbano

Isenção deve ser objeto de Lei ord1nária
------------------~-------------------~---------------------------------------~

1POO742-9 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
........... PARECER .

O nobre Deputado Inocêncio 011veira propOO alterar a reda
çlo do 3 do art 27D da Projeto de Constituição, no sent1
do de exclutr do Imposto SObre Crédito, CâmlJ10, Seguro e Va
lores Mobi11ártos ao operações de crédito, Quando relatlvas â
circulação de mercador tas Para p@queno agrlcultor, peQuena e
médta empresa e hilbHação popular O Projeto prevê apenas as
operações com consumidor f'tnal

A lIlatéria é mais própria do Códtgo TributáriO ou da lei
COlllj:llementar que definfr a base tributável dO ICM ou do pró
prio tributo sobre crédito A1tás, nova versão do Projeto já
supr\m1 acertadamente menc1on2do paragrafo-------------------------------------------------------------._------------~~-

lP0Q744-S MVRIAN PORiELLA PDS
........... PARECER .

--------------~-~~-~:~~~~--~-~~~~~!~~~-~:~~~~-~-~~~~~~~-~~_::~:~----------~--
1POO745-3 MYRIAN PORTELLA PDS
............ PARECER .

A Emenda sugere acresctlllO ao inciso Mb" do Hem XV dO
artigo 12, p.1!ra explicitar que o direito e o 1ndtvidulll e es~
tender a garantia ao diretto coletivo

A Emenda procede, a nosso ver, pelo ultimo aspecto,
embOra ao termo genérico ~d1reito- possa atribuir uma abran •
gi'nc1a de a/llDOS-----._--------------~~~-~~~~~~=~~:-~~~!~~:~----------------------------._----

lPOO746~1 MYRIAN PORTELLA PDS
.......... PARECER .

Parte ao conteúdo da emenda jã está cOl1templ ...da pelo
art 301, agrega, todavia, uma inovação importante a de exi~

gtr o controle CSe capItal por briIsilefros como cond1cão para
caracterizar empresa nacional

1POO72G-7 CHAGAS RODRIGUES Ph\OB
.............. PARECER ..

A Emenda objet1va 1nserir matéria que, sob pena de atentado
ao prfncipfo da autonomia dos Estllaos-membros, ha de ser for
çosamente dtscipl1nada no texto das ConstitU1ções estaduais

------~------~~~~ ~~~!~!=~~-~--------~------------------------------------------
1POQ727-S RENATO JOHNSSON PMOB
............. PARECER .

Pela aprovação, com base nos termos da justificação da
Emenda

Pela aprovação
----------~---------~---------~--------------~---------------------------------

lPOO72B-3 RENATO JOHNSSON PMDB
............... PARECER .

N!o se just1flca tal proposiçio tendo em vista que o sis
tema de geraç.ão e distr1buiçio de energ1a elétrica constitui
hoje, no pa's, um s1stema integrado, diE! tal sorte que muitos
Estados cedem, às vezes. parte d@ seu t~rr 1t6r 10 para geraçlio
de energia e recebem, por outro lado, energia gerada em ou
tros Estados

Além disso, a lIIJtér1a objeto da Emenda caracteriza-se me
lhor como matér1a de lei infraconstltuclonal, pela peculiari
dades de seu objeto

Pela rejeição

lPOO743-7 INOC~NCIO OLIVEIRA
• PARECER ..

Pela reje1ç3.o
A proposta ê matéri2 de lei ordinária

PFL
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Pela aprovação oarcte t
-------------------------------------------------------------------------------

1POO773-9 JOSÉ MOURA PFL
" .." PARECER ..

Opinamos pela manuteocâc do o-ecei to tal COMO or1g~nal

mente ccos tçnaoo Não ccnst ttut oeeer-ttc para as autor-idades
maxtuas do Governo o dever de solicitarem previa aotcr taacãc
do Congresso par-a se ausentarem do POl's Ao contr-a .... to, não se
contando numerosas razões de ordem titatcr-tce admtnt s t eat rva
e cou t tca que recomendam a cecteãc do sar tame-t o sobre o ce
otoe, é est e oere-êncta necessáe ta que rn-este-r ao povo n-es t-

-------------::~ ~~- -~~~~~- ~:~:_~:~~:~~:- ~=~~:: ~~:~~::: ------------------------
1P00774-7 JOSÉ MOURA PFl.
"." PARECER ..

As numerosas emendas ore-ec ttras ao a-t i90 97 e seus oa
r-açr-aros do Projeto. confirmam a tnextatêncta de consenso SO
or-e o tema atnoa amplamente c tscut tco nesta fase da elabora 
cão legIslativa Da media das sugestões analisadas. I;!M seus
nuctecs , rr-ut lflcaram 05 dtaoos t t tvcs r-etac tonaoos Qlfl ar-t tqo
do mesmo numero do sucst ttut wc. que tanto quanto ccss tvet
procura resccooer- aevrmat tvemeot e em par-te e em esséncta, as
t t-tat tcreces cr-etenotcas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lPOO771-2 JOSÉ MOURA PFL
................ PARECER .... " .. " ......

Temos a convicção de que a e-atér-ta em foco recebeu trata
mento aoeouaco no ar-ejete

Pela prejud1c'alidade

1P00772-, JOSE MOURA PFL
............... F'ARECER ,

A emenda contraria a nteet r-vz ace-sos este Projeto
Pela. rejeição-------------------------------------------------p-----------------------------

Temos a convicção ce que a I"'atéria em. roce recebeu trata
mente adequado no Projeto

Pela cr-ejuorctat toace

lP00767-4 ..JOSÉ MOURA PFL
.. PARECER .""",, .

Temos a convicção de Que a matéria e- fOCO -ececeu trata
mento aoeccaoo no e-ejete

Pe t a o-ejud.ctei rcaoe------------------------------------------------ -------------------------------

1P00769-1 JOS~ '-lOURA PFL
.." PARECER .

-------------------~: ~ ~ -~:~: ~:~~ --~~-~~~~:_~~-~~~::~:~~ ~~~ ----~ ----------------
1P00770-4 JOSt::. MOURA PFl
.... " PARECER ,. .

Temos a ccovtccêc de que a mater ta em "oco recebeu trata
mento adequado no Projeto

Pela prejucl1cial Idade

lPOO76B-2 JOSÉ MOURA PFL
,," PARECER .." ..

Temos a cc-wvccêc de Que a l'latér1a em foco -eceoeu trata
mento adequado no Projeto

Pela o.... ejuojic1a1 Idade---------------------- -- -~-----------------------------------------------------

S~13STlTUTIVO DO RELATOR - PARECER SC'3RE AS EMENDAS APRESENTADAS

POS

PDSMVRiA"l PORTELLAlP00746-1

lPOO750-0 MYRIAN PORTELLA
............... " PARECER ..

é: preciso coneee tr- eatce et tc têncta coe-actcoat e cr-sa
rrtzac tona t ao transporte de cassasetecs , de for-ma a r-eouzt
os custos e dar atendimento sat t sfatór tc ás necessidades da
população, através ca racionalização das t tnnas e garantia de
conr tecti toeoe , segurança, conforto e r-ectoea adequados, pa

ra corresponder as exoect at tves dos csuér tcs
pj::Ila aprovação cer-cte t

lPOO7S1-8 MiRlAt-t PORTELLA PDS
.... " " PARECER "

ccmcr-eenoeecs as razões que justificam a emenda, no en
tanto a redação do texto. objeto da anát tee e mais clar-a e
exp! sc t t a das determinações Que se quer esseüur ar

- ----------------~~~~:~:.:-~~::_-~:~:-~~~:~:~~--------------------------------
lPOO752-6 MYRIAN PORTELLA POS
................ PARECER * *.

cr-etenoe o autor tnc tutr- dentre os tneteatvete relacio
nados na ar tnea h do item II do ar t 27, os responsáveis por
atos de emc-eçutsnc e neoot tsec

A r-eoacãc do r-eter-toe ovsoos tt tvo atinge o pretendido
pelo autor

lPOQ747-0 MVRIAN PORTELLA POS
"' PARECER ..

A emenoa apresenta uma inovação ao texto do Projeto de
Constituição ao remeter a ce r imitação da área de ooamto a
legislação municipal sendo pois, acevtave t

A usucapião das a-eas pJbl tces e porem, tnace tt avet er,l
razão dos interesses e da segurança da própria coletividade

A reserva dessas ár-eas vtsa à instalação ee futuros e
quipamentos ccrsunf t àr tos , é. implantação de pr-ogr-amas habita
cscna-s e de expansão ur-oana e-ectsae. portento, ser manti
das ao amparo da posse individual ou de grupos isolados

------------ ------~~ ~~ -~~~~~~:~~-~~~:~~ ~ --~~:-::~~:_~~-~~~:~~~~:~~~-------- ---
lPOO748-B f,\YRIAN PORrEL...A POS
............. PAR=CER ..

A matér te , onjero da emenda mereceu dos ccns t t tutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo esoectar e acreditamos Que ao tema fOi dado o tra
tamento conat aent e com a sua tmpor-t ânc ta

Nesta etapa do processo de el aocr-acãc ccnst t ructone t ,
parte da emenea deva ser acolhida pelo suua-ttut tvc

------------------~~ ~~~~~: -~~~ ~: -~::~ -~~ ~~~~~~::-~~~~~~~------------------------
lP00749-6 MVRIAN PORTELLA POS
................ P.\RECER "

Compreendemos as razões que j us t t r tcam a emenda, no er-
tanto a redação do texto objeto da aeér tse e mais clara e
exrn tct te das oete-etnecões ave se Quer assegur-ar

Opinamos, cots , pela eef etcãc

EI'l que pese sua r-etevêncte , não se cogita oa aor-ectacâc
da matéria no âmbito constitucional

Pela prejudicialidade

lP00753-4 MYRIAN PORTELLA PDS
...... "" ..,." .. PARECER " ....... ,.......

A eat sr-ta. ccfetc da emenda. mereceu dos Constituintes
eeoeonaocs na cr-eaen-e fase de elaboração da nova car-ta aten
ção muito esnectat e aceect ramcs que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de eteccr-acâc cons t t tuc tona t
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~: ~:_~~:~:_~: ~~-~~:~~~~~~-~~~~ ~~ ~ ---- --------- -----------

lPOO762-3 JOSÉ MOURA PFL
................ PARECER .

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu trata
me(lto adequado no Proj eto

----------------~::~-~~:!~~~:~~~~~~~:------------------------------------------
lP00763-1 JOSÉ MOURA PFL
.................. PARECER ..

Temos a convicção de que a materia em foco recebeu trata
mento adequado no Projeto

----------------~:~:_~~:~~~~~~~~~~~~:------------------------------------------
1POO764-0 JOSE MOURA PFL
.................. PARECER ..

Temos a convicçi,i,o de Que a matéria em foco recebeu trata
mento adequado no Pr-ojeto

----------------~::~-~~:~~~~~~~:~~~~:_-----------------------------------------
1P00765-8 JOSÉ MOURA PFL
................. PARECER "' .

Temos a convicção de Que i'l. matér12 em foco recebeu trata
mento adequado no Projeto

Pela pr/;!jud1clal1dade-------------------------------------------------------------------------------

1P00755-1 JOSE QUEIROZ PFL
.................. PARECER ..

a ar-t igo foi sucr tmtoc. cota contempla eater-te de lei
or-dtnâr ta

-----------------~::~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P00756-9 JOSE QUEIROZ PFL
..........* PARECER ..

Todo ccnteuoo curricular ser-a tratado quando ror- elabor-ado a

----------::~ -~:_~~:::~~~::_: -~::::- ~~-~~~~~~~~-~~: ~ ~;~ ~--------------------
lP00757-7 JOSE MOURA PFL
."'''' ''' PARECER ..,. ..

Os ooj et tvos perseguidos pela Emenda confl~tam com a
orientação Matada pelo Substitutivo

---------------------~::~ _::!:~ :~~- --------------------------------------------
lPOO758-5 JOSÉ MOURA PFL
................ PARECER "''' ..

Pela rejelçno A outorga da competência para dispor
sobre criação e rediv1são dE' Estado fol feita a Comissão espe

-------------~~:~~:__:~~~~~~:~-~-~~~~~::~--------------------------------------
lPQ0759-3 JOsé: MOURA PFL
................ PARECER .

Prejud1c<lda tendo em vista a cr-iação da Com\ssão de redl
visão territorial que apreclara mater1a, ap6s termos do art

-------------~~~- ~~:_~~~~~:~:~::_~~:~:~:~~~ ~~- --- ---- --------------------------
lPOO760-7 JOSE MOURA PFL
.................. PARECER ..* ..

Embora louvável so elevados propósitos do nobre Const1tu
inte, a mater1a desta emenda, confl1ta com a slstematlca ge
ral do P"'ojeto de Constitu1çâo

-----------------~~:~~--~:~~_:~~-~:!:~~:~--------------------------------------
1POO7G1-5 JOSE MOURA PFL
.............. "'.. PARECER " " ..

Temos a convicção de Que a mater1a em foco recebeu trata
mento adequado no Projeto

Pela prejudicialidade

~MOB1POO789-S JOSE OUTRA
.................. PARECER ..

lP00782-8 JOSÉ MOURA PFL
................. PARECE? ..... "'........

Temos a convicção de que a matéria em foco re.::ebeu trata
mento adequado no Projeto

Pela prejudiClalidade
- ~------------------------------------------- ----------------------------------

1P00781-Q JOSÉ MOURA PF'-
................. PARECEF " ..

T~mos a convicção de Que a matér-la em foco recebeu trata
mento adequado no Projeto

Pela prejudicial idade------------------------------------------------------- --------------- ---------

lPOO7SS-7 LEOPOLDO PERES P~OB
................. PARECER * "..

A emenda modIficativa ao 10 do a"t 254, inclusive a 00'1
cia civil no eXo!lrc'cio ostensivo do polic1amento A Pol,cia
Civi 1 como o seu pr-óp"lo nome indtca., é o indiv'iduo sem far
da exercerdo sua ativIdade A forma OSTENSIVA se faz. justa. -

-------------~~:: -~:~~_::~:::~-~~:~~~~ ~~~::_~~ -~~~:~_:~_!~~ ~~---------------_..

--------------------------------------------- ------------------- ---------------

lPOO787-9 LEOPOLDO PERES ?MDB
.................. PARECER ..

O Relator optou pela redação do teltto original por enten
der ser desnecessária a expllcltação sugerida

1PÚ0786-1 LEOPOLDO PERES PMDB
................. PARECE~ ..* ..

A solução adotada no subs';:'!tutivo melhor se ajusta a U''1

texto de constituição Pela ;aprovação oa .... cial------------ ---------------------------------- -~------- ----------------- ------

---------------------------------------------------------------- --------------

1P00780-1 JOS~ MOURA PFL
................ PARECEI< " ...

Temos a ccnvlcçáD de que a 'llateria l<'m foco recebeu trata
mento a:dequado no Projeto

Pela prejudkia11dade-------------------------------------------------------------------------------

lPOO764-4 LeOPOLDO PERES PMOS
....* PARECEH "

O sistema de bolsas tem-se r-evelado nefasto aos interes
se do ensino

-----------------~:::-~~~:~~~~----------- ---------------------------- ----------
lP00785-2 LEOPOLDO PERES PMOB
.. PARECER ..

O RE'lato,~ optou pela redação orlginal por entender ser-
desnecessar\l) o acresci mo sugerido

lP00783-6 MAURO BENEVIDES PMOB
................. PARECER " ..

Pela r-eieiçào. considerando Que o novo substitutIvo do
r-elator deu nova redação ao dispositivo--------------------------------------------- -- -- ~------ -- -- ----- --- -----------

lP00777-l JOSÉ MOURA PFL
....... " ..,. PARECER .."' ..

remes a co-vtccãc oe Que a. mater ta em foco r-ecebeu tr-ata
menta aoscuaoo no Projeto

Pela prejuj~Cialidade---------------------- ---------------------------------------------------------

lPú0776-3 JOSÉ MOURA PFL
............... " PARECER .

Temos a convicção de que 1'\ mat er-t a em foco r-ecebeo trata
mento adequado no Projeto

Pela o-eruc-ctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

'P00775-5 JOSÉ P,IIOURA PFL
................... PARECER ..

Temos a. convicção de que a mat ér-ta êfll foco r-eceaeu trata
mento adequado no Projeto

Pera pr-ejuotctar toece

lPOO779-B JOSÉ MOURA PFL
................ PARECER ...... "'..........

Temos a convtccãc de que a matéria e... foco r-ecebeu tr-ata
mento aceocaoc no Projeto

Pela prejud1c1alidade
-------------------------------------------------------------- -----------------

lP00778-0 JOSE MOURA PFL
.................. PARECER " ..

Temos a convicção de Que a r-ater-ta em foco recebeu tr-ata
menta aoeouacc no Projeto

Pela t\rejudicial1dade

PFL

PFL

lPOO766-6 JOSÉ MOURA
................. PARECER .

1POO75~-2 ,JOSÉ QUEIROZ
................. PARECER .
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:~~:~:~~::~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~:~:~ :~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:~~~~~~~~-- -----------
O ccntsuoo da Emenda em ccner-cotc com o do Projeto e

das demais ern/;lndas atinentes ao mesmo assunto. não obs"'ar"lte
os nobres Pl"opusHos do Autor não se harmoniza. com a s1ste
eat tca que Orienta os cr-tnc rotcs na parte r-atat tva aos Planos
e Orçamentos

---------~;;Õ;9;:~---------~õst-;~~~~------------------- - - - ----- - - - p;~;-- - - - ---

••••• "',. ... PARE.CER lO••··""'••

üoí et tva li emenda suor tmtr o D<1rágrafo 10 do ar t tsc 2/6
co Projeto de constituição

O dispositivo constante oo Projl'!to estimula a o-esteçâc
De servtccs a consumidor r tna t e ceve ser mant toe

-----~---~;~7g~:;---------~Õ5~-õ~;~;---------------~-·-------.----~~~~--------

"' "''''''' PAREC:R "' .
Alt2m desta foram apresentadas var-res Emendas CO'l1 o crepe

s tto de SUPrimir o Hem V do ar t 264, cce veda a criação de
privilegio processLJal par4,l a F,azl;md4,l PúbJ~ca em cetl"imt?'lto
do contriOuinte

O ecnoamentc da Supressão é o de Q<Je se trata de mater-va
tnrr-eccost ttuctcoat e, alem utssc. para melhor defender os in
ter-esses oc ar-ar te PUblico, ccnvtr ta a presença de privilé
gios em favor da Pazenoa suot tca , cr tvtieetos esses Que o
cHspositNo or-ocuea e t tmtrtar-

A pril'lelra just tr tcat tva não procede, pois Que se trata
a toda evidencia, de lill'1tar ti coecetêncta legislativa da uni
50, dos Estados e dos Mun1c\plos, o que é c-oor-te dOS textos
ccnat t t uc tcnats

Já com relação a segunda Iust te tcet tva. acnarros que era
realmente pesa Existe, no ccntenc tosc eiscat , o interesse
tnctvtouat do contribuinte contra o trrtar-ssse da comunidade,
r-eer-esenr aca p~la União, pelos Estados ou pelos Munic~plos

zncuantc parece legitimo cr-esumtr- a !:loa-fé da coeuntcaoe ao
tomar suas dec1SÕl'!S dentro de processo etscat o mesmo não se
pode dizer em relação ao ccnn-tbumte, pois que ao t aco dos
ccnt r tbutntes honestos. leais, existem t amcee os de má-fe
prontos a eterr.izar as cuestões fiscais par-a tirarem proveito
ceeacat . meDiante retenção de cuant tes que em verdade perten
cem ao 'Tesouro nactcnat . Estadual ou Munic~pal Há necess tca
oe. ocr ta-rto, de criação oe cctces às ações cectetatór-tas dos
maus ccotr-tecmtes , fi. ffm de que o resoceo possa contar tam
bém com as contriDuições deles deixando de pressionar ainda
mais os cont r-tnufnt as de eca-ré. para compensar a sonegação
aos r-ecatcrtr-antes Entre tais ootces , com cer-reea , estão os
~rivilegio!; or-ccessuats em favor da Fazenda Publica O Proje
-c Quer evitar tais privilégios, oesauar-iecenno. portanto, a
Fazenda Pul;ll rca na defesa dos interesses da comunidade A E
menda esta correta ao proouçnar- pela manutenção dos "r1vile 
atcs , vale dizer, oeta manutenção de tnrrumentos er tcazes na
defesa dos interesses cubt tccs

A1Bm do elt.posto existe no disposlt tvo constitucional em
foco uma presunção contra o esntr t r c de justiça ao Congresso
nactcnat . que e acr-eeeot aoc como tendente a expedir norma pro
ceeecar Que r avcr-eca uma das partes em prejulzo da outra O
Hem v 00 artigo 26~ ctt acc teria por ccjet vvc u\t,mo evvt ar
Que o Congresso Nacional viesse <!õ criaI' norma processual que
desse A r~zendi'l Puo11ca va,'tagem nas questóes fiscals. ao
Il\E!sma tempo ",m que traria Pl'ejulz0 para o contrfbufnte enVol
vido Ser1.a, então, um)! declaração de parc1alld3Cle do Congres
sa Nacional, inclUSive- na sua atual fO"maç~o

Entende>mos, assim, Que o dispositivo? em foco deve se>r re-

;---._------~! ~ ~~~~-~~-~~~!~:~:-:~-~~~!:~~~-~~~~~~~~------------------------
lPOO79:2-5 JOSt: DUTRA PMDIi
....." PARECER .

Trata-se d€ uma emenda r~.$trit iva a participacão dê e'll
lJresas estrangeiras na explol"ação e aproveitamt'!nto de recu"
sos mlnera1s e dos potenciais d@ ene"g1a r'l1araulica

-------------~:~~_:~~~~~~~~.------~------~------------~---------~--------~-----

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECe.p SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS----- -----------------~-------------------------------------------------------
\POO799<1 I-IUGO NAPOLEÃO PFl....."".*.*~ PAR::':CER "'" ..

O texto 0"lg1nal do Projeto rar t 234) contem orectsão.
cta-eee e t ecntca

A r-edação P"OPOl;ta não ac i ar a nem o aperfeiçoa

----------------- -~~~:.:~~ :~:~~---- ~-.-------------- --------- --------
,eooeoo-o JOÃO NATAL PMOEl
" PAReCER * ..

A unificação do regimE jur tctcc untcc para os servtoo
res cctn tcos e uma o.nt1ga ascu-ecac 03 ctesse QUe se manifes
tou, excr tc ttaeente , ao 10T'1go dos t r-abatncs da Constituinte
Por Ot""O lado a dfvel'sidade de regimes vem prejudicando 2
ceccr-te anmt nt s t r-açêo Enfim, a n50 !.m1f1ca.;ão t€!fõ' o-cvcceco

------ -_.- ---~:~- ~~:::~~~~:_:~:~~ ~~~ :_~~~~:~:-~~:~:-:~~~~:~ -~:_::~~~ ~~~--- ----
lPOOB01-B JOÃO NATAL PMDa
........... '" PAR!:CER •••• "'......

A emenda suprimIndo item III - do ar-t 253 a excr-essãc -e de
mtnas "
~Ja juar tf í caçâc a emeooa o Constituinte afirma ia estar o
c tscostttvc mcer-tcc no Item I do artigo, e. no r tna t , Que
Com a retirada da e.~pr@ssã.o "el1T11\nar.a a poSsiPilidade da
POlicia feder.,,1 se" compelida a oar orcrecãc às jeatoas Que
hoje são exploradas por pessoas Ou empresas par-t tcut ar es de 
atcaoas 3 at tvtoaoe de mmer-acãc "
Essa é justamente a grandê oecess tcace de termos um órgão
~1SC1!l t~al'\do nossas minas A evasão via ccntrananoc etc co
moacontece atualmente, devera se> não acontecer pelo menos
almfnLtfr Quando a Poltela Fedel'al passa a e tscattee- essa 01
r-••

---------~~~ãÕ;:6----~----;~ÕCtN~~Õ-õ~í~~;~~---------------------~~;~--------

................ PARECER .
O objetivo da amenoe em exame e torna" claro Que Banco

centr-a t oc sr-as t t não ecoe-a operar com t stutcs do Tesouro !-la
c tcnat • a não ser com O objetivo oe regu1ar a oferta de moeda
ou a t axa de juros

'" oeeccueecac oo Nobre CQ.f\stitu\"t~ eeta 2. flOSSO vee . $21
t tsret te no texto Que se pretende alterar

Com efeito, outra não rene ser a tetero-etacãc do dlSpoSi
t tvo normente se ccntr-cnt aoc com o paragr.'lfo 10 do mesmo
ar-t tqo 284

~----------------:~::~~~~::._~::!~:_~~:~~~!~~~~~~_:~~~~~--------------------
lPOOa03-4 INOC~t-lCIO OLIVEIRA PFL
.."." .... """ PAR~CfR ""....... "" ..*"

.Ja atenctcc o que pretende a Emenda com a eevtsão feita pelo

-------------~:~~!~~-~~:_~~-::~_:~--~~~~:!~-~~~:~~-~:_~~~~-~~:~~: ~:~~~:_- -----
\POOa04-2 INOCI!.t-lClO OLIVEIRA PFl
... * PAReCER "'.

Busca a Emenda rrodt t tcar- o ar-t t ço 273 ao e-ereto de
Constituição

aeteoceecs Que a r-edação do tM:lnc1onado di'Soo~itho este
tecnicamente bem posta, definindo claramente a conpetência '
trilJutoll"ia 105 Munic\pi05, precisandO seu àmoito de ação

---~--------~-----~:~~~:::~:~:~~---------~._------~---------------~---~---~-----
lPOOB(l5-1 INocêNCIO OLIVEIRA PF!..
............. PAPECER ......... .,... '"

Pretencll" a Emenda, suprHnir os termos ~ressa1vada

a cobrança de talt3S pela U':.1l1Z2Ção de vías conservadas pe10
podl'!r Duolico u do fin.'!.! do art 265 Hem r a ffm de harmo
niza-lo com o art 12 Hem IV, allnea ~b', 'do Projeto de
Constituição

CO'1cordamos plenamente- com os argumentos expOstos
n3 ju.st1ficação do eminente Autor da Emenda A ressalva por-

-_.~----- --_:~~~~:- ~:~:_:~~_:~~~~~~~:_-- ---_._--~ ----------------------.------
WOO79:3-3 JQSE. DU1>:l.k
........ "'. F'ARECER '"

?MD6 U>OO506-9 n<ocE.wc!O OL.!VE!Rl\
... "' PAR.E\..ER .. ~ .." ..

Trata-~e de uma emenda restritiva a participação de em
presas t<>stranf/eiras na eAploraçào ~ aproveitamento de recu"
sos minerais e dos potenciais de energia nidrául1ca Pela a
provação parci~l

---------~;OO79;:~---------~õst-õü~~~~~~-----------w---------------;;õs--------

............ '" PARECER •••••••••
Objet fva a EmeMa seja 1ncTu1da uma G'Kceção à norma do

artigo 269 do p"ojeto de Constituição da COm1SSd.O de Sistl'!ma
tização A reavaliação dos incentivos fiscais não deverl<i o
correr Quando f;'sses bene1''ic10s tiverem sido conCedidos por
prazo certo ê SOO condição

O fundamento i0vOCBdo pelo Autor é o de Que o diSpos1t1
VO, çomo esta, pedera gerar 1ncerteZil na mente dos empresari
os Que pretende'rem efetivar \nv~st1mentos benef1cíados çom
incentivo!; fiscais, poís Que ficarão eles sem saber se 05 1ro~

ce>nt1vos serão ou não m<!õntidos, apas cMa avaliação pelo Po~
der legislativo compete'lte

Acil<uTlOs natural a ressalva SlJgerfCJa,il qual l"esgLarda df
reitos adquiridos e contrioui para a maiol" eficácia da pol\
tica de incentiVOS fiscais

Assim, no!~sa posição e ll. de QIJe a ressalva pretendida

---~---------~:~:~~_:~~-~~~~~~~:~~~--- --------------_.------------------------
lPOO795-Q JLOURrCO PINTO PMOa
..... "'...... PARECER .....*••••

A emenda propõe a extinção da Escola SLppr~or de Guerra,
e, em seu lugar criada a Escola Superior de Defe>sa da Paz, do
Me10 Ambiente e dos Direitos Humanoo;

Acootece ~\Je> a EsctJ.la SuperIor de Guerra, manté-m esse
nOl'l"i! por uma Questão de tradição Na õea11dade é um centre de
altos estudos de POlHica e Estrategia, onde mais d~ c1nCluen
ta por cento (50%) dos Sl"US matriculados são clv1s. indicados

f=~~:m~a~fip~~ve~s:,~e~:~:~~ed: ~~c6~~:~iosl~urna~~s ~:~~d~à
pois a modiffcar, S3 IvO o nOlllf!, o Que é a manuttlnçáo de uma
tradição, hOje já, historica Por ela passaram homBns como
Tancrsdo Neves, Humberto Castel\o Branco, Car10s Lacerda, 1:,-

• • ~~~~~~_~:.:_~_:~~~~: _~~:~~:_~~~~~~s _~~ ~:~:_~:: ~~~~:: __ ~ _

lPOO796-B IJLOURICO PINTO PMOB
."" ........ "".."" PARECER .""""""".......

Pretende o autor tornar privatiVas de bras'lêir05 natos
as candidaturas para diversOs cargos eletWos, alem do Presi
dente da Republ1ca

O Projeto tnclu1u junto com o Chefe ela. N.a.;ão na a1 \nea 6
do Hem I Il, do art 27, somente os Presidl'!ntes da Camar", Fe
deral e do SenadO da Reputll ica. pelo fato de em caso de im
pedimento dO Presidente da Repuol ica, 8uslmc'a do Pais ou de
vacância ser-em chamados ao exerclcl0 do cargo

Qu~nto ao primeiro-Ministro, o paragrafo un1co do art1go
176 diz que "se'rio requisito!! para ser nDl1U'!ado Prime1ro-M1
nfstro a Cond'fcão de lJr-iJstle1ro nato @ ter mais de 35 anos de
id~de"

Acolhemos a parte aue diz respeito ao Presidente da Repu-
___ w ~ ~~~:::_~~_:~~:~~_~:~:~~~_~_~~_::~:~<:_~~_~~~~~~~~~ ~ _

lPOO797-6 EDISON LOBÃO PFL
....."' PARECER "

A Emenda pretende conferir o direHo ao pagamento dos
subs'dios aos ex-Pres'dentes e aos ex-Governadores. excluiTl
do, apenas, os ~x.-Prefe1tos

A nosso ver e ele acordo com Emendas pOr nós jã acolhidas
somente os ex·PreSldentes deverJo pe>rcebgr tais beneficios,

especialmente diante da dignidade da funçlo exercida

-----------------:~::-~~~!~~:~:-~:~~-~~~~~~~:~-~~~:~~~-~:-:~~~:------------~
1POO79B-4 HUGO NAPOLEÃO PFL
......... "'. PARECER "'.

PeTa rejeição da Emenda por se tratar de matÉria tnfracoM 
tituciona1-------------------------------~-----~--...------------_.-------------~---------~

DeSeja o Autor da !:menda a SLtpre,,;são dO artigo 269 áo
Proj~to de ConstitUição da C0missâo de 51ste'l'latização, o aual
obriga 2J aval1aç.ão pelo Legislativo competente das 1~1!> Q'.Ie
concedam isençã.o ou outro oenpf\clO fiscal

O fundamento apresentado e o de que, ja tl"ndo o Poder
Legislativo D2rt1c1pado na e1aooração da lei QlJ~ concedeu o
benefício rão h.! necessidaQe de vir ele propr10 re<!õvaliar o
Que fD' feito

Ora as condlções s6cia-econômicas e a conjuntura variam
ao 10l'\go do tempo AleI!> ojlSSO pod~ naver erro nas prevlsôes
fe1tas DOI" ocas1ão dd elaboração da. lei concessiva de f2.vores
fiscais

Por tLdo i5<;O, nada mais natural do Que reexaminar a lei
dentro de Clete"minados crlterios para novas deci ..ões sQDre
seu cont~udo fac!'" as novas real1dade~ emergentes 60'<lOS

-------------~~~::-:~~:~~:~~:_~-~~~~:::~~-~~-~~:~~~ ~ ~~~~_:~::~~- ------ --~ ~ ----
1POOB07-7 INOCtNCID OLIVEIRA PFL
............. PARECER .

A ampl1cação das imunidades triOlltar12s co"tr~ria ten
dênCia cres::ente Que vem SE n'lrl1fe.stando, entre os Constitu~

intes desde o 1n\c10 dos traOalt'os das SUDcom1ssões e das
Comissões Te>mátlcas al@m de COll'pro'l'leter a meta de se refol'-

------------_:~~:~-~:-~ ~~~ ~~~:_~~~ ~:~~~~ ~-~ -~: ~~~~:~: -----------------
1PooaOa-5 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
• "". PARECER '"

Pretende a EmQnda evHô!:r interpretaçdo errônea sobre o
item I 10 art 264. Que v@dl! "exigir OU aumentar trilJuto sem
lei que o estabe\êça.~ SElU ob1et \Vo. com ef~ito. e o de 12'!. 
clarecElr Que atravl1<s de decreto mesmo Quando este tenha valor
de lei, nos termos do art 122, do projeto, não se oodera •
criar ou aumentar triouto So por lei em sentielo estrHo

Ol'a. os decretos com v""lor de 1(;11 dependem de delEtgaç.:io
previa de Congresso Nacional, segundO o propl'lu artigo 122 ,
cHado Alem dlsSD, conforme dispõe o pa,l'agrMo 20 desse ar
tigo, eles perderão efic<flcla desde sua ed1.;ão se não forem
;~~~:~ibd""S em lei, no ora~o de 30 dias. ~ partir de Sc.r3 pu-

Face ao exposto, torna-se ev1dente qUI!! 8 força dO decre
to provel'l, na Verdade, do Poder Legislativo se não hOUVer a
pulJ11caçào de leI a I'€spelto da. matel'fa. nele tratada, no pra
zo máx1mo dé 30 dias o decreto n:io tera nenhum valor Ele
funciona, assim, como se fosse mero instrumento de in1clatl 
va das leis pouco ou Quase nad2. interferindo com os princ\
pios de legalidade ~ anua11dade dos tributos--------- ---~------ ~ ~ ------------~---------- ------------------ ~--- -------------

lPOOB09-3 INOC~NC!O OLlVE.!RA PFL.* PARaCER .
A emenda merece ser acolhida e a objeção Que encerra e de to~
do cabivel, devendo ser tomada e!m conta

---------------------~~---------------------------------------------~-

lPOQB10-7 INOC~NCIO OLIVEIRA PFí.
.............. PARECER .

A deSpeito de toda uma leglslaçâo voltaCla para a preven
ção do acidente do traba1ho, das Comissões Intl!!rnas dl" Pre
venção de Acidentes - CIF'AS de fiscal ização do Mlniste"io do
Traoalho e tantas outras mediaM de igual 5f1nt1do, e t"agtea
" estatistlca lJri!ls1Jelra, ('om(larJ:d~ com a de outros países
Cobrindo o seguro todas as indentzações acidentais e m<l1s o
amparo previdenc1arl0 do trabalhador afastado t~mporàrio 0..1
def1n1t ivamente do serviço, reluta a maioria dos empregadores
em adotar ou atl'!nder aos d1tames ll"gais de proteção contra o
r1sco de acidentes Assim, O dispositivo em te'a tem elevadO
alr:ance social, pois, o...sca punir o émorêgador pé1a sua deSl
dia A nosso ver, por issO deve ser mantido jUf'tame>nte com
;eus paragrafos

1POO8P-5 INOCêNCiO OLIVEIRA PfL
... IO PARE:CER * ..

A emenda merece ser acolhiCla e B oojl!!ção que encerra e de to-
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1POOSll-5 INaC~"lCIO OLIVEIRA 1POOBJ~-8 l~OCt!t<;CIO OUVi:IRIl, p"

do csctvet de ...e-oc ser tomada em ...ont a

1POOB12-3 INOceNCID OLIVEIRA PFL
.................. PARECER ..

tcnccr-oesos com a amenoa. Dois, de fato o ca-aç-aro unt-'

co e r-etiunõante e oesneceeaar-tc

lPOO813-1 !NOC~NC!O OLIVEIRA PFL
....... ,......... PARECER ......." ...... "'..

A emenda tem por objetivo a supressão da at mea g co
item U do ar-r 27, Que trata de tnetectnttioaoe por car-en
tosco

O instituto da 1nelegibilida.de representa um instrumento
de autodefesa da oemocr acra

O citado otecosit rvc que deve ser mant .oo. pretende
evitar a criação ce oligarquias e i'llpedir que c'ieees de exe
cvt tvcs exerçam trrt l uênc t a cot vt tca capaz de çar-ant tr a el e t>

------------_:~~-~:_~:~: -~~~:~:~~::------------------ ----------------~---------
lPOOB14-0 It-lDCe.NCIO OLIVEIRA PFL
...... "''''..... PARECER ........ "'.........

A proposição não concorre para o ap Qrfeiçoa'1llill'lto dO tex-
_____________!::_c~~: !~:~~~::~~~_~~_:~~~::~~~:::__~~ ~~_~:!: ~=~:: _

lP00815-B INaC~~CIO OLIVEIRA PI"L
...... "'•• "',.'" PARE.CER * ..

A autoncrat a concedida ao Distrito seoer-at não enctcca o Pode"
audtctar-to e a Defensoria euot tca Pela -etetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lPOOB16-õ INOCe.NClO OLIVEII:tA PFL
•• ,. PARECER ..

Entendemos que a POl teta federal é de àent to nacional e ce ...e
ser orga.I"zada 'leSSe ntve t lambem -ãc e ace stave t a olganl
eacãc dd sot tcte Mil1tar g Corpo de Bombeiros pelo Distrito
eecer-at já que esta não r-eceneu , no t axtc constitucional es
te t toc de autcncerte Pela -ejetcso-------------------------------------------------------------------------------

1POOB17-4 lNOC~NCIO OLIVEIPA PFL
............. PARECER ....., ......

Pelo mer t to parcial, preferindo-se deslocar a 'Ilater1a oara o
amOito da leglslaç~o concorrente da União e (lOS Estados-------------------------------------------------------------------------------

1P00818-2 I~OC~NCIO OLIVEIRA PFL
.............. PARECER "' .

Pel<l rejeição A solução adotada p",lo Projeto de Cont;t\-

-------------~~~~~~~~:~~~~-~:~~~~-~-~::::~~~~~-~~-~~:~~:~----------------------
lPIJOB19-1 lNOCe.NCIO OLIVEIRA f'FL
................ PARECER ,..

A êxpressão ~suplpmentar a 1l"g151ação federal em assun
tos de seu Inte"es~E'" não compromete a autonomia da união ou
o prlnc\p10 de reserva Justifica-se por U'n3 questão dt> li
berdade e harmonia f'0 âmbito dos Estados E necessário r-es
saltar que histor,camente no Brasil algumas Const1toiçBes es
taduais avançaram e'll relaçd.o a de outros Estados, dando-Uh;>S
Maior N!levânc1a do que a prapria Constituiçâo (la Reoub1'ca----------- ------------------------------ -------------------- -----------------

1POOB20-4 [NOC~NCIO OLIVEIRA PFL
.... "'...... "'. PARECER "'.."'..,......

A seriedade é requisito de tod:ls os atos praticados, pela
administração e não apenas dos atoz discricionarlos

Pela rejeição
-- ----------------------------------------------------- ------ ------ ----- --- ---

lPOOB21-2 INOC~NCIO O_IVEIRA PFL
.....,. PARECER .."' ..

O Relator optou p~la manutenção do texto or ginal por '

- ------ -- --~~~~:~~~:~~-~~~:_~~~~~~:~:~ --- --------------- -------------- -- ------
1?00822-1 IP"OC~NCIO OLIVEIRA PFL
."' ........ "'.. PARECER ....... "'... ,.,.

A eme'lda proposta mElr'ece s~r parcialmente acolhida pelo
.significado cont ,do na objeção que e'lcerra

lPOQB23-9 INOC!::NCI'IJ OLIVEIRA PFl
""lO"'."''''''. PARECER "' .

Pela reJl"'ção EI'mina o prlnClpio da indicação
I2stabelec1do pe'o projeto

----------------------------------------------------------- --- ~ ----------------
lP00824-7 INOCêNCIO aLIVEI~A DF!..
..,..."' ,. PARECER ~ ..

Pelo acolhImento, e" face da arqumentaçd.D Aprovad~ lil'll
partI0!

1POO82S-S INOCe.NCIJ OLIvEIRA P""L
......... "'."' PARECER .

A intervençào federal cria momentos de intrar"Cjullidade, ini
bindo ou exacerbando a atuação no Congresso Nacio'"lal dos Mem
õ:lros da representação dos estados at ingidos pela medida. CJX
trema Convém que, enquanto oerdure essa situação ~mergen

c1al fiquem intocavE'ls os pr,",ceHos constitucionais

lPOOB26-3 INOCf:NCJD OLIVE;RA PFL
""."."""" PAREC!:.R ...... ,.,. .... ,...

Revendo cautelosamente a maté .. ia contida na al'nol'a "e",
do item IV, do art 17, do Projeto onde vem definida a compe
tência ou a finalidade da assoclaçiío sindical, verifiCamos
que é redundante a dlSpos1çâo

l: óbvio Que incumbe a tõnt1dade associativa a defesa doS
direitos e Interesses da categoria oor "lla representada, sob
todas as formas legais

A E.menda visa a subtrair a referência aos interessas e
d1reitos individuais, o qlle significa ate mesmo uma restr'jção
a propr'ia razão de ser da associação

Pela rejeição

1P00827-l Luís E.DUAROO PFL
.... "'......... PARECE.R "."' .... "''''.....

A mod1f\cação proposta na Efnenda e ociosa, em nada alte
rando o conteudo do dispositivo

lPOOB28-0 Luís EDUARDO PFL
.............. '" PARECER "'...

O direito à saude deve constar do texto constituciona.l
Pela rejeiçiio

iPOOB29-8 Luís EDUARDO PFL
"' PARECER "'lO ..

A apllcação dos recursos setor'1a.is, escassos por defini
ção, exige prov1c:1énc1as que rpsQua"dem resultados consetâneos
com OS objetivos do sistema unico nacional unico de sõlude

Pela rejeição---------- ----- ----------------------------------------------------------------
1P00830-l lNDCI:NCIO OLIVEIRA PFL
............... PARECER "'•• ,."'''' .... '''

A redação do anteprojeto parece-nos mais adequada tiS asplra
ÇÕl;lS dos municlpi ~ e objetiva, principalmente, diminuir as
imprecisões decaI" I l;Intes da fórmula. gl'!ra1 contida na exoressão
~pecu11ar interesse municipal ~-------------------------------------------------------------------------------

lP00831-0 INOCf:NCIO OLIVEIRA PFL
"'''' PARECER ..

Pelo acolh1mento Qu.mto a supressão do 10 e pela
manutenção no texto ao Projeto de Constituição do dispOSiti
vo que estabel ece as condições de elegibil1dade dos Vereado 
res Peh. aprovaçdo parcial

1POOB32-8 INOCt.NCIO OLIVEIRA PFL
"'."' PARECER ."' ...

ElI'enda acolhida na forma e no mérito integralmente

1POOB33-6 I1-l0Ct'.CIO OLIV:IRA Pfl..
.......' ...... PARECER "'''' ..... " ....

A estam t tcaoe eoteoctca C0"110 a ga"al'lt1a de osr-maoencta
no eno-eco e, cor- tanto COIl'O ccot eaccs vcãc ao livrl;: aent tr-to

do empregador de despedir o emo-eeaco tor-nou-se ar-r t t tc so
sament e uma reomer-tcsa e ccnt ..cve-sa questão oor-ouanto scü
mentes exneens tvos das categorias envolvidas têe 5Q eant ees
t ado -etter aoemarve DOr L'n3. SOlução nae-ontosa co cr-ente-a

"la verdaoe o Que quer o emo-eaeoo e ver 1rot taoo aceete
ar at tr to e não, como SC! m-ccata eoaanaca-ente, ter a garal"'
t va Irrestrita de cert-anecer 1"0 s-er-esc contra a vor-taoe do
ercr-eceocr- consc teote de oue e per-te ,.lta1 e tna t tenave t da
cr-ccr-te at tvtcaoa emc-esa-ra r sace que não pod~ SUl' tratado
corro U'n8 sr-otes ceca UI'1 tns t r-ueento OU r-aqutnn Que ecos
us.aoa e jogada fora como in<;er vív<,?1

De sua parte, não interessa ao ollMpregaàor tnac't r-ar desas
sossego 0U -osenu-aoca ao seu empregado, POis esses são eato
-es conaeovadcs da ca rxa or-ouvt tv tcaoe A pratica a excer-t
êoc ta o cor-ncc tmootc tecovcc a identificação oc emc-ecacc
c-Jrr os ccj et rvos maiores da eecr-ese , sign1f1cam para eta u-e
pnt r tmónf u tosuost ttctver Jn ...este o e-nnr-es.arto em recursos
nos-anos buscando ttaut t sr ar- e aae tmor ar ti QlIalif1CaCdIJ or-e-
f" ss i ona 1 de SEUS emc-ecaocs Por tudo j sso e e 1;:j"'a'l'- ar que
seja vtr tuat nent a conr r ar-to a r-ota-f v tuaoe da 5!.1~ "';;;0-d\,,
-oc-a fator absctutawente oeqat tvo para o," -esvi taoce do ~,,-
pt-eenc tmentc •

Posta a Questão nes ras te-ecn n30 na ocr-que se trazer
par-a <I -er acêc eec-eaat icta fundada na cttater-attoece do
cc-r-ate. urra condição uo toessoa t cater-na t t st a e tmcos rt tve ,

nue , ao lor<go do tempo seec-e fOi causa do tor-r-entosas oe
ma-toas ruatc ta ts

As<'im pelo coteje de centenas de ~rrend3S qLe err todas
as, fases 03. otecoeacãc oeste Pr'oj"to ro, ali' ao-eseot aoas es
tamos ot e-ecenoo eo-euta cor-c t t vatór-te Que reflete a tencen
cta maíc-t te r- ia dessas propostas acoita por 1 tce-aoces de
cateac-vas econômicas e a-cr t ss tcr-avs que d1uturn.:l'll:!rtp, v~m

se manvres t annc P'''!r tocos 05 '1'0105 1<2 COIl"J'llC:õlçà0 e a -eoe
CãO ela ceeoecroe r-ot rvaoe ou ~em tust a causa , cn trrmos )
eerem cer tntoos oete lqgi!>laçào O"dl'1~r'ia

lPOQB34-4 INCCe.NCIO OLTVEIRA PFL
."' ... "'..... PAqE;CER "'....... "'......

" Cars+ltufçiiQ dê! 91 lruito OlJSSlv.?lll1ente soo irlS,Ji"<1
ç10 do CC'ns('ldeiro Ruy Ba"bo!õa If'S+'t'JiU uma F",d"' ..açâo de
Estados (as antigds PrOVlnClasJ ~ p<>tabelElceu Ull' Distrito Fe
dtlral CO ant '90 MU'liCiOIO Neu.-rol De la oarl cá a Fed"'r2ç;ã.I~

dé' l?st.s.do.s se foi tr'ans"o"mando numa Fede ..,açâo ce Est.ado",
D'lstrlto Fl2dE.r;J.l Terr\tOr'loS, Il<l....e'ldo propostas para CIIJ-? ~'=

irlClllól"l ate os MUnic'pi0s Retoman10 o Que 110: par<'c('! um +io
~e ide1as cla"as temos que conv~n e<jtab,El~c~r' a F~1",raC0~' .;I'"
E.stados F>@la r'<?j€ição

----------------------~--------------------------- -----------------------------
1'1008:'5-: I~lJct=.M:Ia OLIv~IRA P,"_.... * PARECtR ,.,..

T~ndo sldo fa oravei::; a apro...aCJo d@ em<:nda radlcdl-
mente suci'"lta ao artigo -="1 pauta, de auto.. i;] ;:/0 n0bl'c CCl'istl
]~~~16 ~~~~~ISCO ROl 'e'nbe~g somos, coerentml't1l\tC', CI'?,a r'@-

11>00B36-1 TP"OCf:l<:CIO OLIV='JRA prl
,. .. ~,.u' ...... PARECER .... ",,,.,.,...

Emenda dCI llles"lO teo" de e'llend.a5 do'" Constitulnt'?'> ..0-

_____________::_~a:~~~? __ ~ ~ ~~:~ ::~_~~~~:~::~_:_~~~~~~_~:~~:_~:~ :_~~:~:~:~~ ~

1:'00837-9 I[o.,ClC~"'CIO úLIVi:IllA P;:'_
...... "'..,,"'•• PARE,CEq ..

Emonda suprcss1va do art 50 CQ""U as dos C':Jnstituin-
tl?S Jose C<lr1ldrgO Francisco Diogef'qs e Alvaro Valle Bflm ju~

tificad.1 "'ela aorovaç30
---- - -------- --~ -- --._-------------------- ----~------ ----------------------- ---

lPOOB.:I8-7 INCC!:f...CIC OdVEIPA pr_
•• ,. "..."'. PAliEC:::R ,.. "'..

Concordanoo COM el"'enOa, d.? m~<ll'o s~ntldo ",upres~1\oo d-3
noo"e Constituinte Alvaro Valle ~Dr via dE' cons@qu~nc'<'
opina'll05 Dela aprovação dO! e'llerd:l em oauta

lPOOBJ9-5 I"OC~t<;CIlJ OLIVEIRA PFL
.......... ,,"' PARECER "'..

Na estei ..a de outr'as €!llen1as de :;ua lutaria çrcpôc '=' n,:;
brl:! CO'lst1tu1nte lnocê'lclo Oliveira, jlJ<;tif1cad.3r'lr.!ntc .J SJ
pr~"são do art tO do D..ojeto Pela .sua t1i=:"Ov1çào

11'00840-9 It-.OC!:t..CIO OLIV::IRA P~t
"'.,.. PARECER "' ..

RealMente o texto e 1n€X:Jressivo e deve s<:r ~'JPr'iml

do razão oela qual acolhemos d. pre5iEmte emenda

lPOOB./I1-7 INOC$NCIO OUVEIRA PFL
....... "" PAqECER " ,..

Pelo não acolhimento O pr'ojeto da constltu\ÇdO <l.t~nd(1

melhor a cllsc{pl1na da mi'lteria

1Pooa 12-5 TNOCLNCIO OLIVEIRA PFL
... ,............ ,. PAREC~R ... ,.•••• "'..

Ootou-se pela supr'essão do oispo::::itiviJ PC!la prejudic1a
dade

1ÇlOOB'13-3 INOCt.NCIO D!.IVEIRA prl
...........",. .... PARECER ...... "'•• "'••

Objetiva a emenda retirar do inciso XVIII do artigo 13
que d1Spõl'l do direito às férIas, o mardam~nto da re"lune .1çãrj
em dobro no decorrer dessl? oer\odo

Efetivamerote tal dispositlvo constitui llk1t~ri<l oroo,..ia
~/> legIslação ordlnár1a ~nte5i que do texto constitucional

lP00844-1 INOcêNCIO OLIVEIRA PFL
..,. , I>ARECEf? ,. ..

Temos a convicção de que a Il'aterla êm fúco recebeu trata
mp'lto adeQua.do no Pr'ojeto Pela prejudicial idade

lPOO845-0 INQCI:NCIQ OLIVEIQA P,-L
",...... " ...... ÇlARECER ...... ,...... ,..

Visa o autor a exrepcionar da p"olbição de serviço e~

traordlr;:l.I'iO os casos de e'lle"rgênc1a força maior e aql.leles
que resulte'fl de nl;!goc1ação i'ldividual entre empregador e €rl
prega::lo

Considera'TIos que a pratica do ser'viço extrao"di'lar10 de
VI? subordInar-se d aQuiescênc1a do t"a~alhador e a garant la
dl~ COl'\orensação pecuniaria, 001" m!'io de re'llureraçáo poste
rIor Ê nossa opln1ão cont<.ldo Q'.I8 tal aQulesc~ncia asslm
CC'IIO a negoctação entre as car'te deva dar-se de mane1..u CQh..
t lva eXpl'essa em conv~ncão----- --------------------------------------------------------------------------

1POOB46-B INQCEt-oC!Q OLIVeIRA ÇlI'L
...... '" ~.,.'" PARECER ..,. ..

Cons1deramos de er o texto const-\tuc10nal garant1r ape-
n'1S o d1r~1to õl participação n05 1uCr'O!>, desvinculaja aa 1"':"
muneração normal do tr'abalhador As formas poss'ive\s Cle dlS
tr\bu1ção desse l\Jcro, se media.ntt:! o;ubscf'\ç.lio de ações ou
quotas soc1a1s ou não, devem ser obJeto de legislatIvo (lrdi
~ari0 ou convenção coletiva de trabalho

lP00847-6 lNOetNC:O OLIV:;:IRA PFL
................. PAR!:CER .... ,....,...,.....

No l!!ntel'id1mento do Relator salvo a inst1tu1ção da Defe'-csor'ia
- di) Povo, o Hem IX ser'ã suprj'"lldo Pela pl'ejudlc1al idade
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1POO847-6 INOC~NCIO oi IVEIRA PFL ecataca no rner t t o ccancc se> fala do sistema ~publ tcc"
no inciso III aos or-tnctntcs

lPOOB51-4 DARCY POZZA POS
................. PARECER ..

Par-ece-nos oer-revteeeote anequaoo e suficientemente
abrangente o dispositivo atacado Pela prejudicialidade______________ ~_~ ~ w _

1POOB55-7 DARCY POZZA PDS
............. PAHECER .

O Relator optou pela manutenção do texto original paI" en
tender ser ces-recessar-tc o acréscimo sucer-toc_______________ ~~ w ~ ~ ~ __

1POO859-0 DARCY POZZA POS
........... PARECER .

O ccnteuoc da Empnd), em sua essêncta. j a esta u-cor-oc 
r-aoc ao Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP0084B-4 1NDC~NCID O!.IVEIRA PFl
............... PARECER .

A etter-acãc oe r-eoacão proposta deve ser- acolhida
pois aperfeiçoa o texto_____________ __ _ _ _ _ _ ~ __~ ~ _ ~ w ~ _

1POO876-0 MAURO BENEVIDES PMOB
................. PARECER .

A emenda denota a ceeccccacãc do seu ilustre autor com O
cerceamento da esfera de atuação das ent toaces de previdência
pr tvaca de cá-ater complementar Cabe, entretanto. ressaltar
que O suosr t n.t tvc do Relator. escor-a adote a perspectiva de
universal teacãc da ccoer rure dos r tsccs nas tcos no âmbito da
secur toacs Social, não 'Impõe Qualquer restrição a extst encta
de entidades privadas no campo crevtoencrar-to. car-a atendi
mente <I namanca do segmento de renda não atendido pela cober
tura caetca do sistema or tcte t ccostder-aeos , pois ecetntea
parc'almeonte a presente emenda porque atendida no mer-ttc.
sua finalidade

1POOB72-7 ENDC VIE.IRA PfL
............ PARECER .

A materfa em ceuse, declclfmos par uma abordagem cons r t ruc tc
na t alternativa, que na presente fase, CIos tr-aoa tnos torna in
viável o aproveitamento da referida emenda som prejuízo do
exame cr-vt tcc da solução consunst aoc taca no Substitutivo Pe
la prejudicialidade

lPOOB6B-9 ENOC VIEIRA PFL
............. PARECER .

Entendemos que foi dada redação adequada ao Inciso
_____________~~:~__~~~~w~~~!~~~:~~~!~~~: ~_~ _

1p00869-7 ENOC VIEIRA PFL
.. PARECER •••••••••

A matéria em causa, decidimos por uma abordagem constitucio
nal alternativa, que na cresente fase aos trabalhos torna in
viável o acr-ovett eeentc da referida emenda, sem preju'zo do
exame cr-tt tcc da solução ccnsuostenciaoa no Substitutivo Pl;'
la prejudicial idade

1POO871-9 ENOC VIEIRA PFL
••••••••• PARECER ..

A eater ta em causa, decidimos por uma abordagem const t t ucto
nat .. t t ernat tva que na presente esse dos trabalhos torna In
viável o aproveitamento da referida emenda, eern cr-efutzc do
exame crítico da solução ccnsueet anc t atra no sunst t t ut tvc Pe
la cr-efuotctet toaoe

1POO87S~' ENOC VIEIRA PfL
.............. PARECER ...... "'•••

Dada a opção que adotamos de acatar emenda sucr-ess tva do
60 estamos, cceeentemenrs , pel a r-efetcãc da emenda em pau
ta, conquanto eespet taver

11'00873-5 ENOC VIEIRA PfL
......"'••• PARECER .

A emenda tem igual teor e igual justificativa á CIo nobre
neouteoo eetneus Iensen Damo,,-lhe o Mesmo parecer A -jus
t tr tcava" just trica corretamente o fato de que t-ateccs , pac-
tos, corrcroatssos não são revogados, são -cenonc taoca- Não
justifica, entretanto, o porquê de a denuncia dever ser por

-------------~~ ~ ~~~~~~~~-~~-~~~~~:::~-~~:~~~~ ~--~:~:_~:~:~:~~-------------~ ~---
lPOOB74-3 ENOC VIE.IRA PrL
............... PARECER ..

A Propo'>1ção, embora d1spcmha sotlrê etatet-ta ccns t t tucrc
na l contem cesocor-amentos Que melhor se s t tuae- no âmbito da
legislação ord1nárttl e complementar

Pela rejeição----------~--~--------------------------------------~--------------------------

lPOOB7ú-1 ENOC VIEIRA PFL
............... PARECER .

A 'Imunidade tributaria dos templos de Qualquer culto tem
assent aoa sua abrangêncta e seus limites na doutrina e na ju
r1sprudéncla A expllcHaçâo pN!tendfda na emenda poderá, In
clusive levar a tnter-c-etacãc mais restrita Que li vigente,
cetxancc de aplicar-se por exemplo. a embarcação, vercctc ou
avião, usado como templo eover • exclusivamente para a pratica
do culto que a coutr-tna cons tuer-a abrangidos pela Imunidade,
com case no texto vtqorne_______________________ w ~ _

1POOB77-B MAURO BENEVIDES PMOB
.............. PARtCER ..... " ........

O conteucc da er-coostcsc atendida pelo Projeto da Comissão
de s tateraar t aação , traz desdobramentos que, segundo a praxe
do d tr-e t t c cr-as t teu-o melhor se coadunam com a legislação

-------------~~~~~~~~~_:_:~~~~:~:~:~:_------------------------~-~--------------
lPOO87B-6 MAURO SENE:VIDES PMDB
........... PARECER .

A Emenda em exame e de grande importância para o cres-
cimento do ensino tecnológico mas segu~do a tradição '
ccnst i ructcnat or-as t leira, merece adequada consideração

-------------~~~~~~-_:~~_:~~~~~:~~-~-~:~:~~~~~~-:~~~~~~:~ ~- -~ -~~~~~~~~~------
1P00879-4 MAURO BENE;VTOES PMDB
............. PARECER .

A ampliação das teuntoaoes tr10ut<l.ri!l.S contraria tendên
cia cr-escanta Que vem se eanteestanoo. entre os consr t tutn
t es , desde o inicio dos tranaj nos das Subcomissões e das Co
mtssões Temâticas, além de comprometer a meta de s~ reforça~

-------------~~~-~~_:~~~~=~:_~~~~:~~:~~-~-~~:~~~:~~----------------------------
1POO880-B 'I'IAURO BENeVIDES PMDB
.......... "'•• PARECER .

Acolh\da no merito, tendo em vista Que os arttgos 336 e
487, que dispunham sopr@ a matérta no Projeto da Comissão de
Sfsternath:ação, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
~~~2~t~OPÓS1to. o teor do parecer dado a emenda numero

------------------------------------------------------------------------------....
lPOO8S1-6 MAURO BENeVIDES PMOB
••"' "'.. PARECER '"

------------------~: ~ ~ -~:!:~:~~--~-:~:~~:-~~~~-~~~:~~~~~:~-~::~~!~~------~----
lPOO8B2-4 ANTONIO CARLOS FRANCO PItIDE/
.............. PARECER .

Embora muitos aspectos da emenda já t'stejam contemplaClos
no Proje'\::Q de Constituição, ela agrega um dado fundall\l'!nta,l 
o de exiglr Que o controle deciSóriO e de capital est l;'j a em
ma5s de br<!slleiros para que uma empresa possa ser considera
da nacional

Pela aprovaç:ío parcial
---------~;~;;;:;---------;~;;;~;~-c;;~õs-;~;~êõ-------------------~;~;--------

.. PARECER "' .
A Emenda, s~m especHicar o dispositivo do Projeto a

Que se refere, garante o direito de propriedade e a sucessão
hered1tár1a

No Projeto, esses institutos jundicos vêm consigna 
dos nos ihns XIII e XIV do Artigo lS

Justificando sua E.menda. diz o Autol' que o Projeto
~não fez 1nser1r dlspos1nvo taxattvo quanto li garantI;! BO Dl
reito Individual de proprtedade. inser1ndo, naQuele capHulo,
disposittvos Que 1imitam esses d1reitos"

A obS'ervaçio não procede, a 'lOSSO ver. se atentarmos
para o caput do art1go 12, em combinação com o previsto nos
itens XIII e XIV, assim

~Art 12 - São direitos e liberdades inviolàveis

XI J I - Ã PROPRIEDADE PRIVAJA, ASSEGURADA E PROTEGIDA
PELO ESTADO

XIV - A SUCESS~O HE.REDITARIA-
PFLlPOO8G7-1 ENOC VIEIRA

............. PARECER .

1POO863-8 ENOC VIEIRA pFL
................. PARECER .."'•••• "'••

A Emenda pretende manter a dispOSiÇão da allne'l -o", do
inciso IV, do art 17, do Projeto. mas alterada de forma a
fazer escapar da administração tripartite. as entidades 31'
~numenradas Que forem de caráter estritaml'!nte privado

Mas, conforme rnanlfestafN)!i no parecer. a Emenda
1Pl0S84 - 5, aQuelas enttdades poderão talvez passar a admi
nistração tripartite mas via lei ordinarta ~ não paI' norma
constltuc10nal, Vl'!Z Que se trata de escolha a ser felta a luz
da conjuntura

Somos pl'!la rejeição

'POOB56-5 DARCv POZZA POS
............. PARECER ......... ,.•••

A Emenda propõe ecdtr tcacãc na forma, não a t terandc o
cont euco do ctaooe tt tvc

Aprovação parcial
--------------------~----------------------------------------------------------

lPOO854-9 DARCY POZZA POS
............. PARECER ..

Seguindo a tradição do Direito nacional. a Emenda aqui
examinada trata de mataria mrr-accnst t tuctonat , caccncc.
pois. ser objeto de Cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo tectsi at IvO

Pela r-ef etcãc--- --- -------------- ~ -----------------------------~--- ------------- -- -- ------

1POO853~1 DARCY POZZA PDS
"' PARECER .lo .

A real idade dos fatos tem oerrcns trano a tnee tcãcte do
sistema de bolsas

Pela rejeição
--------------------~-----------------------~----------------------------------

lPOO864-G ENOC I/lEIRA PFL
................ PARECER ..

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tra-

~ ~----------_::~~~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~:-~~~~~~~~~~~ ~~~~: -----~----------
lPOO8G5-4 ENOC VIEIRA PFL
••••• "'••• PARECER •••• "'......

O Projeto dá tratamento 19ualitarto ao tr<l.balhador urba
no e rUral Assim, no substitutivo, pretendemos, assegurar.
nesta parte I!m Que se enumera os seus dIreitos, aoenas ti. ga
rantia da aposentadoria, deixando, por boa técn1ca 1@g1s1at1
va., Qwe o CapHulo da Seguridade Social espec1fique as suas
diversas modalidades, @xcepc10na11dades, proventos, 1imites
~e tdade, etc

1POO852-2 DARCY POZZA POS
................ PARECER .

seactnoc a t r-antçâo do Direito nacional, a Emende. aqui
examinada trata de matéria Infra-constitucional, cabendo
pois, ser Objeto de cuidadosa consideração em et ..pa posterior
do processo ieatstat Ivo

Pela rejeição
----------------------------------------~---------------------~----------------

lPOO849-2 INOCl!NCIO OLIVEIRA "OS
............... PARECER .

A emenda tem tot a t cecceoãncta "E! propriedade Tal como propõe
o ilustre Constituinte deve ser acolhida, vez que cr tscc na
forma proposta, o Conselho de üuv toor-es vtr-é concorr-e- COM a
Câmara de vet-eaoor-es e COm o Tribunal ou Conselho de contes
dOS auntcmtos , do que r esut tara lnquest10nável ar ea de atri
to,

lPú0850-6 DARCY POZZA POS
............. PARECER ..

A concessão de coesas de estudo é tocceoat tvet com O oi s
clpl j"a~nto que o momento e" 19.,

Pela apr-ovação parcial----- ------------~ -~~------------ ---------------------------------------------

1POOB57-J DARCY POZZA PD$
.............. PARECER .

O RElator optou pela manutenção do texto Original por '

-------------:~: ~~~:~--::~--~::~~::~~~ ~ ~~-~-:~~ :~:~:.:~~-~~~:~!~~---------------
1POO8S8-1 DARCY POZZA F'DS
.......... PARECER .

A autonomia é um at r tbuto ntstór tcc das untve-s toeoes ,
não cabendo estendê-la às tnst ttutçôes isoladas

Pela rejeição
----------------~--------------------~-----------------------------------------

'POOB60-3 CHRISTQVAM CHIARADIA PfL
............ '" PARECER .

P€la. reje1ç:io, por não se ajustar ao consenso da ccmts -

--------- ----~~~-~~_:~::~~~:!:~~~~-------------- --- ~----------------------- ---"
11"00861-1 ENOC VIEIRA pFL
.............. PARECER .... "'.........

Pretende o autor toenar privativas de or-est l etr-cs natos
as canctoatur-as para diversos cargos elet tvos , além do sr-est
dente da ReplJbl f ca

O Projeto incluiu Junto com o Cnefe da Nação, na ar teea B
dO item UI, do ar-t 27 somente os sr-estoentes da Câma"<l Fe
cer-e t e ao Senado da aecõct tce pelo fato de, em caso de tm
pecteentc do Presidente da neocm tca , ausêncta dO Pais ou de
vacância, serem chamados ao exer-ctctc do cargo

üuanto <1.0 Prtmeiro-M1nlstro, o par:fl.grafo untcc do artigo
176 diz Que "serão requisitos para aer- noeeaco Prlmetro-Mi
nistro a condição de or-ast tatr-o nato e ter mais de 35 anos de
idade-

Acolhemos a parte Que dIz r-escettc ao PresIdente da Repu-

--- --~-------~~~:~: -~: -:~~~~~-~:~: ~~ ~-:-~~_::~~~~-~:_~:~~~~~:~-----------------
1POO862-0 ENOC VIEIRA PfL
............ PARECER ..... "'......

A materil! em causa, decidimos por umA ~bordagem constitucio
nal alterna"iva, Que na presente fase dos trabalnos torna 1n
viav/;!l o aproveitamento da referida ~me:nda, .sem prejuízo do
exame critico da solução consubstanciada no 5uOst1tutivo Pe
la prejudicialidade

--------~----------------------------------------------------------------------

1P00866-2 ENOC VIEIRA PFL
•• "' PARECER ..

A emenda apresenta disposittvo contrário ao projeto
Pel,!l rejeição-------------------------------------- ~----------------------------------------
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Como se vê, a proposta e redundante, jo1 se contem no
Projeto

ANTÓtUO CARLOS FRANCO

A emer-ca aSSllll ca-ece-nos o-ejuctcaca

PMD8 lPoo901-4 HELIO ROSAS PMOB
.....** ..**. PARECER *..~ ..*....**

E tncuesr tc-ravet os serviços prestados as ro-ces Arma
das a eot rctas Mll1tar~s dos Estados e ao povo oor parte dos
graduados Contudo, certas o-er-eccat tvas são inerentes a de 
terminadas carentes não podendo cor-tente. tr-ver-ter-ecs a 0"
cee das co" 53S

Em que pese SUd r-etevê-reta. não se cogita da apreciação
ela mater t a no ênotto ccnst rtucronat

Pela cr-efuotctai idade

lPOOB96-4 SIQUEIRA CAMPOS POC
..**.......*.. PARECER *...**........

Temos a convicção de Que a matéria. em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudlcia1ielade

lPOOB95-6 SIQUEIRA CAMPOS POC
.*"''''..*....* PAltECER **01< ..*..*..*

R@almente o preceito da al~nea ~l· elo Hem IV do artigo 17
é desnecessÍl,r\o Se <:\ 1mpr{!flsa ~ \\vre e os s\nd\catos são
reconhecidos como ent1elades legalmente constltuidas claro
está Que, como quaisquer outras pessoas jurld1cas, nos termos
da le1, têm elas pleno direHo de acesso aos meios. de comuni
;ação social sem precisar que a Constituição o diga

1POOB87-S FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB
*...*...,.*.. PAREtER .."'*..*........ '"

As alegações ccnt tcas na justificação da Emenda são pro
cedentes neatnente a seuoe ocupacional ceve ser cbej tc de
rl'lgulamentacão especifica em tet or-utnar-va

--------------~--~::~-~~~~~~~:~--~------ -------------------------------~ -------
1P008BS-3 Jot~AS PINHEIRO PFL
."'*"'.... *** PARECrR ***** ..... **

A r-eoacãc acr-esentaoa na c..esente emenda responde com
mais cter-eaa <IaS ccj et tvos dos c-tnctptcs a11 alocados (314)
É. 'uC1d<l e apt-a ..gente, confor-me demanda a le\ ma\Cr

Pela aprovação-------------------------------------------~-------------------------------- ---

1Pco902-2 NILSON Gt8SCN PMD6
.."'* "' PARECER *..*

A elevação do percentual de eetc para cinco por cento
coro propõe a eeenoa. prejudica os pequenos partidos

E a de ..Im car-a três Dor cento temce-n e cs-ejucvctat às oe
quer-as agremiações pae t roer-tas

1POO9P-1 DARCY POZZA POS
..*.... "'*"'~' .. PARi::CER *****"' ........

40nzoante ja asslnalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
pósito, é irrelevante para OS objet1vos a Que se propõe o con
trole externo a realização de auditoria mer2mente contabil
Ademais, a auditor1a contá.bl1 já está. implicitamentE'. conten
pla~a no texto. eis que somente atraves dela é poss1vel a reh
1izaçào das várias moda.1 ielac:les ele auditoria previstas no dis
positivo que o l1ustre_Autor intenta emendar
Pel~ prejudic1a11dade

1P00903-1 NILSO'J GIBSON PMDB
.................. '" PARECER .."'*............ *

AS. sugestões, ccot toas na proposta oe e-eeca. trazem alt;UflS
de.sootiraeantos que, na tradição íur-tctce o-as tien-a. melhor
se adaptam ao corpo da leg1sla<;d.o cr-ctnérra e co-mter-ervt ar

1POO904-9 OARCY POZZA PDS
..........* ~ ..* PARECER .........*"'..**

conm.anto iouvàvet a o-eocucacãc do nobr-e ccnst ttuvnte o
conteudo da pr-esente emenda, em essência. Ie se contém no
texto do Projeto
Em assim sendo, somos pela m-ejuctcts t idade da emenda.

1~~~;e~:1 PARECER ~e~~~ ...~~;ZA PpS
A eeenoe pretendo! suprimir O ar t 360 que tmoõe t tmt taçãc ti

ca-t tcroacãc das ent tcaoee e emcresas estatais na manutenção
financeira de p13110S de previdência complementar para seus
ser vtoc-cs Entendemos ccns t-stent e o argum~nto de que se tra
ta oe r-ater-ta mais crccr ta de legislação or-ntnar-ta , pois o
ass mtc j a é objeto de trataeantc esoecvr tcc em dois decretos
exe cut cvos , O que ce-nonstr-a a c-eocucacãc dO wccee Publico
com 2. questão aessat t e-se. a-nca que o cont r-cte e a e tscat t
aacjc dOS "fundos de censãc'' e competência de uma Secretaria
esooctr tca do M1nisterio da Previdência e Assistência Social.
a q.rat tncu-nbe o aconcannanentc da observância das noeeas le
gai; e regulamentares pertinentes

lPOO905-7 DARCY POZZA PDS
..... *** ..'.** PARECl::R ..**..*..... *..

No entenotmento do Relator, a r-ate-ta tratada no otsoos t
t tvc cue se pretende suprimir flguraria melhor em legislação
cr-dtnár í a eis cus a proposta de exctus tv tdaoe da folha de
se-eetcs car-a tnctoêncta de ccotr-voutcees sociais oest tnacas
à Seguridade possui 'lI'plical;5es bast<l.l'ote sign1f":ativas nn
etnanctanentc de programas e ent tdanes ja consot toaoce no
ca'nco ecctat

Somente mediante tratamento via legislação tner-aconst ttu
ctonat poderia," ser fixadas as c-cvvaões indispensáveis ao
oecoonr-amentc oa earér-ta. de !fIOdO a que possam ser erendtoce
os erver-scs aecectcs envolvidos

Emvista da relevância do assunto, e considerando-se o
nue'er-c de emendas ac-esentaoas no mesrc sentido, ju1901TJlOS r-e
comendave t accrns- a emence sucr-ess-va, remetendo a mate-te
a ulterior consideração. ao ensejo do processo teatstat tvc
cr-ctnar-to

lP00910-3 NILSON GIBSON PMDa
* ",.~* •• PARCC!:R "' '"

No enterdimento do Relator-, a IlIJltElria tratada no disposi
tivo Que se p"etenCle suprimir figurar1a melhor em leg1slação
ordInária. e1s que a proposta de exclusividade da folha de
s<l.l.1r1os pilra incidência de contr1buições soc1<l1s dest1n<ldas
a Seguridade possui implicações bi'lstante signif1cat ivas no
financia'mmto de progra'llas e entidades ja consolidados no
campo social

Soml'!nte med1ante tratamento v1a leg's1ação infraconstHu
cional poderiam ser fixadas as prov'sões 1ndispensãveis ao
elesdobramento da matéria, ele mOdo a que possam ser atendidos
os d\'Jersos aspectos envol'J1dos

Em v1l;ta da relevânc1a do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo senUelo. julgamos re
comendave1 acolher a emenda supl'ess1va. remetendo a matéria
a u'ter1or cons1deração, ao ensejo do processo leg'slat1vo
ord"nario

lP00909-0 HARLAN GADELHA PMDB
*......*....... * PARE.C!::R ...*....**"'..*

A mater1a de que trata <l emend). deverá ser objeto de lei
ord1nãria

Pela rejetçao

1POOQ06-S DAR.CV POZZA PDS
**.***....* PAR~CER ....*•• 01< ..**

'" alteração de redação proposta deve ser acctntda
po1<; aperfeiçoa o texto

1P00907-3 O~RCV POZZA PDS
..** ..... *.... '" PARECER *... *.... "'''' ..*

A redação elo artigo 93 e wats restritiva e o texto e
eats enxuto Por outro iaoc, a si.aeetãc cont1da (105 incisos
II e IV da emenda contem alguns ascectos cone t ttantes O ve
reador não exerce seu mandato apenas durante as sessões na Cá
mar:a ele é um r toer- comunt tar to e seu trabalho eleve ser
ser o tutur-oo Enf'm o snctec IV não deve constar no texto
constitucional pois pode ser muito bem -esutaeentaoc at r-aves
ela legislação or-otnar ta

----------------------- --------------------------------- --------------- ----- ---

PFL

pos1POO894-B DARCY POZZA
..........* ..... PARECER ..*...*.."'...

A Em!"'nda é de ser rejeitada
Pela rejeição

1POOB91-3 JONAS PINHEIRO
..*... **...... PARrCER .....*..*......*

lPOOS92-1 BONIFÁCIO Dê ANDRADA POS
..*** .... *... PARECER "'**"'***"*

A tnter-vencêc e cesacroor-tacsc são medidas técnicas e ju
l''id1cas plauslve1s e necessarias a implementação do sistema
na!. lona I tJn'co de saude, que evel"tualmente podera ut i 1i za-las

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------~---------~~------------------------
lPOOag3-0 FERNANDO BEZERRA COELHO PM08
**.* ....*"'.. PARECER "'.... *........

A matp.ria, obj~to da emenda, mereceu dos Const Huintes
emplmhados na pr(:sente fase de e1<l.boração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento cond1zente cal!' a sua importância

Nesta !"'tapa dO processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser aco'hida pelo Substitut\vo

Opinamos pois, pela apf'ovação parc1~1

-------------------------------------------~---------~--------~----------------

lPOOS89-1 JONAS PINHEIRO PFL
** PARECER * *"'* **

O esotr t tc do ar t JOl do Projeto de constituição e o de
qat-ant í r- a sooer-ãnta nacional sobre a eccncnte or-ast t etr-a e,
em cae t rcciar- assegurar as bases legais para que utre-entes
formas ce tr-atamemto preferencial pelo Estado sejam canaliza
das apenas par-a as empresas nacionais parece correto que se
jam consideradas como nacionais acenas as empresas cujo con
trole oecteõr-tc e de cant ta t esteja em r-ãos ele beas t t e í r-os------------------~: ~~- ~~~~~=~~------------------------------------------------

lPOOB90-5 JONAS PINHEiRO PFI.
***..**.** PARECER *..."'.....*..

A Emenda it de ser rej e 1t soa

-----------------~:~:-~:~:~:~~-------------~-----------------------------------

lPOOB8..-1 A,HONIO CARLOS FRANCO PMOB
.."' PARECER .."' "'''' ..

O tr-ateeeotc diferenciado e favorecido às eeceesas de pequeno
porte esreceteceocc tncrus rve taenções e tmcntcaoea tributa
r las, j e esta previsto no texto do projeto cene , ainda, ex
ot tctt a- essa diferenciação a ntve t dos or tnctctcs da ordem
econõmtca.ce ec-ma 11 assegurar-lhes tratamento favorecido

____ ~ ~ __~: ~~_':~~~~~:~~_~:~~ ~ ~2 _
WOOSBS-::l 'It>lTÓtnC CARLC~S FRMICO PMOB
.........."''''*. PARECER ....... *"' ..*..

Pela rejeição

----~-------- .--~~: ~~ ~:_~:_::~~::~:~~-~~~~~~~ ~~-------------------- ------------
1POOBS6-7 FERNAt~PO B:ZERIlA COELHD PMDB
~."'''''''''''. PARECER ",* ...... ,. .. ,.'"

E objeto do Inciso XX do artigo 13 do Projeto assegurar
ao trabalhador o direito de não ter sua sauce ating1da no de
correr do penado de trabalho A oueetão abrange não apenas o
direito ao emnte-rte salubre de t r-snatnc ou a segurança dos e
cuvpseeotcs mantoutecos mas tamoem entre outros aspectos, o
direito a ritmo O€ trabalho comaat tve t com sua. potencialidade
e ts tca

A nosso ver o termo saudê expressa melhor a abral"lgênc1a
dese-jada No entanto. higiene e segurança r-er tete'n facetas
ecncaeenrats da questão, ccnsac-aoas ha muito, com justiça
fI'0 termll;\0109ia da med1c1m.. ce trabalhe

üctaecs , por conseguinte, por- explicitar no texto do
substitutivo o dtr-e t tc a. sauoe , higiene e segurança no tr-ena-

'"0

1POOB91-2 NILSON GIBSON PMDB
**... *..."'... PAG:ECER ....*** ......

A Emenela ora oferl'!cida visa á. supressão do art 429 do
projeto, o qual autoriza sejam os atos praticaelos pelo coman
do dos gover(los autor1tar1os desde 1964 suscetiveis de apre
c\~ção pelo PoCler Jud'ch.rio

Essa sempre +oi uma elas grandes asp'rações daQueles que
se viram injustiçados pelos atos em Cluestão, não poelendo a
nova Constituição deixar de atender os anse'os em questão,
especlalmente numa fase ele transição para a consolidação do
reg1me democrático

Pela rejeição da EfI\enda

1Pooa98-1 GERSON PERES PDS
*....**"'.... * PARECER *..... "'............

A eventual part1cipaçdo de representantes do poder con
cedente ou permitente ela empresa concessionária ou perml.s
sionárla. doS ust..ar10$ e aos empregados, em com1ssão destina
da a pf'omover fiscalização e planejamento. e matéria para a
lei ordlnaria

Somos pela ~provilção

------_. -------~------ ---~-------- ~---------~------- ------------ ---------------.
1POOB99-9- HELIO ROSAS PUDe
..*"'."'**** PARECE f" *"'.*.*** ...

Rejeltaoa, em fase da ortentação adotada no Substitutivo

lPOO900-6 HELIO ROSAS PMDB
***** ....*.. PARECER *.* ..**"'.*

Aprovaela nos tef'lJIOs do Substitutivo---------------------------------- ~ --------------------------------------------

1P00912 -O OARCY POZZA PDS
.* .... *....** PARECER .."'........**.

Consoante jã ass1nalamos em parecer a Emenda com O mesmo pro
posito. e irrel(wante para os objetivos a Que se propõe o con
trale externo a rea1ização de fisca1izaç1io meramente contá
b\1 Interessa, 'sto sim o eKame da gestão dl;l cada brgã.o da
admin'stração publica sob os aspectos f1nanceiro, orçamenta
1"10. operacional e patrimonial, como prevê o Projeto
Pela rejeição

1POO913-8 DARCY POZZA PDS
*.$,,**.** PARECER .......*..*..**

ConSO<lnte já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
pos1to, e irrelevante para os objetivos ;li Que se propõe o con
trle ext~rno a realizaç~o de fiscalização mera!'1ente contábil
O que interessa, na verdade, e o exame d<l gestão de cadi!
órgão da 2.Clministf'ação pllbl1ca sob os aspectos financeiro,
orcamentaria Operacional e patr1monia1, a que fa.: referência
o dispositivo

Pela rejElição

lP009l4-G DARCY POZZA POS
.* ..<l<.. *...... PARECER ......*.* •••

O ilustre Constituinte Darcy Pozza pretende nova redllçJo ao
art 145 do Projeto, para inserir em seu texto a palavra
·contiibeis· _

S6b~:g~s~~i~~~ot ~~n;~t:n~~~~ i ~e~e~~~~:~tgU~Ke~6~~~,~~tt~~t:.
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lPOO9l4-6 DARCY POZZA POS 1P00934-1 CLAlJl.l10 ÁVILA

enumeração dos conhecl"f1entos e.dglaos par2 o cargo de Mjnis
tI'O da r. tucnat de Contas, ao exemplo do Engenht/iro oener-ats e

co-it aocees , que í a foram nomeados
Portanto preferimos manter a tr-aotçãc no partido, razão oe
ta Qual nOSSD parecer e pela c-ejudtcf at idade ele emeooa. uma

---------'"~--~::_~~~-~~~:-~~-~~::~:~::_~~_::_:~~!:~-~~-~~~~~!~-----------~-----
lP00Q1S-4 DARCV POZZA PDS
........ "' PARECER .

consoante salientamos em parecer a Emenda toêru tca. a audito
ria contaut t já se encontra, l'llpllcHam!!nte. contemplada no
texto eis qUE! somente atr-avés oete se torna possível a r-ea-
1t aaçãc das auditorias f t nancef r-as , cr-caeeorar tas , coer-acto
n.. ts e patnmor'i2ils pr-ev t s t as no dt socs t t tvo que o ilustre
Autor '\ntent a emendar
Pela c-ej octc ter tcace----------------------._------------------------------------------------------

lP0091õ-2 DARCY PDZZA PDS
..... * "'. PARECER .

Parecer toênt tcc ao de numero lPOB561-5

lP00911-1 DARCY POZZA PDS
............. PARECEC1 .

A emenda E> see r-erett a--- ---_.--------_.----- __ -------------------- -~------------ --- ----------------
1POO91B-9 DARCY POZZ6, PDS
............. PARECER ••• "'•••••

O ccnteuoc da Emenda em sua essêncta. ja está tnect po -

------------~~~~_:~-~~~~::~~---------------------------_.----------------------
lPOOO19-7 DARCY POZZA PDS
.......... PARECER •••••••••

antenoaeos qlJe todos os cteat tos do tr-anatbadcr que não
S!! relacionem com a c-estação de serviço a encreaaocr- que
exerça at tvtoace eccnôntca. devem ser esrertcrccs ao empregado
~amé5t ice

lPD092D-l LEOPOLDO PERES PAIOS
............ PARECER ..*•••••••

Em parte a proposta e-conn-a atbeecue nas disposições

-------_._--_:~:~~~:~~~~--~~~~-~~~~~~=~~-~~~~~~~------------------------------
1P00921-g ARNALDO PRIETO pCL
"' PARECER ••••••• "'*

A autonomia é um atributo histórico das universidades,
não caoeooo estendê-lo as instituições Isoladas

Pela -ejetcao
--------._--------------------------------------------------------~------------

lP00922-7 ~RNALDO PRIETO PFL
.......... "'. PARECER .

A cr-etensão ser-a atenutca no sucsr ttut Ivo
---------------~-------------~-------------------------------------------------

1POO923-5 ARNALDO PRIETO PFL
.......... PAR\:.CER .

O cont euao da Emenda em sua essenc te , já esta tnccrccre-

-------------~~~~~-~~~!~:~--------------------- ---~---- ----------- -------_. ---
1P00924-3 ARNALDO PRIE.TO
............ PARECER .....*..,.....

A proposta é 1 tctta e oosarvet , mas j a esta cr-evtsta no
Projeto de Constituição

---------------._~~~~-~~~~~~~:~~:~~~~:_----------------------------------------
1P0092S-1 ARNALDO PRIETO pCL
.......... PARECER ...

Segundo a tradição do ütr-vt to o-es ttet-o. a êee-ioa em
causa trata de mater-te tntr-accnst ttuctcnat , me-ecencc ser
ccnsrceeaca ocancc se tr-atr-ar ele teatstacac complementar e
ordinária

------------ ------~:~~_:~~:~:~~-------------------~-- ----- ----------------- -
1?OO926-0 ARNALOO PRIETO pFL
...........* PARECER .

A eanutencãc do s tatema de bolsas contraria o or tncvotc
manifesto

------_._--------~::~-~~~~~~::~-~~~:~~~------~----~----------------------------
lP00927-8 ARNALDO PRIETO PFL
•• *•••••• PARECER .

A ar-oocs tczc em exarre , ccnquant o constitua valioso sub
svuto para o processo tectstat tvc. merece ser adequadamente
cons toer-aoa quantia se tratar d@ teatsiecac complementar e 01'
dtnar ta

-----~-~--------~--~?~:-~:~~~~~~-----------~-----------------------------------
11='00928-6 ARNALDO PRIETO PFL
........... PARECER .

O Relator oPtou pe1.a manutenção do texto or191na1 por en
tender S~r desnecessari0 o <lcréscimo sugerido-------------------------------------------------------------------------------

lP00929-4 ARN.A.LDO PRIETO PfL
........... PARECER "' "'..

O Relator oPtou peh. manutenção do texto orlg1nal por en-

------------_:~~~:~ -~~~-~~:~~~::~~~~~-~-~~~~ ~~:~~~~~-~~~:~:~~------------------
lPQ09JO-S ",RNALDO PRIETO PFL
••••• "'••• P ~ECER ..

A Emenda prooõe a supressão da palavra ~puJ:)l1co~, no
caput do art 373 dI) Projeto

Emoora elaborada de outra forma, a reaaç~D do art 373 no
SubstitutIvo I"eveste-se de conteudo 1dênt1co ao da Emenda,
razão pela Qual padeiros parCialrne'1te atl!mdida

--------------~--~~ ~~.~~~~~~:~?-~~~~:~~----------------------------------------
lP00931-6 ARNM.DO PRIETO PFL
............. PARECER .

A proposir;âa em exame, conquoanto l,onstitua val ioso sub
s'dio p;]ra o processo legislat1vo, mQrece ser adequadamentl'"
consi:::lerada QLlando se tratar de leglslação complementar e or
dlnaria

---------~---------~:::_~:~~~=~~-----------------------------------------------
lP00932-4 LUIZ SOY1::R PMOB
.* PARECER ••••*"'''' ••

~ lógico Que o disposto na Const1tulr;ãO deve ser obedeci
do, n150 havendo necessidade de espec1ficar a n~cess1dade des
sa obediência da forma como fl!stolrá previsto no ;) do arti
go 440 Oa\ .aco f tlermos os t ermos da ElM!nda

~----------------~: ~~-~~~~~~~~~ ------~------~----------------------------------
tP00933-2 LUIZ SOYER PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A e'l >nda apesar de reduz'r O texto. não lnova, isto é
nio lhe adiciona qualquer novo benef\cio Há apenas uma. re-
formulação na Ordem das palaVras contidas nos d\ferentes pa
rágrafos do art 424

Em nossa opinião, del/em Sêr conservados o ncaput· e os
10 e 20 do art 424 e SUPrimida o seu :30 A polHica

1nd\genista ja possui um Orgia executivo fe(1eral A cridção
de um Conse1ho del1berativo composto de 1ndl05, representante
tes da União e da sociedade seria por demais embart1çosa e de
complexo funcionamento Tal fato justifica a supressão do re-
fel'1do 30 do art 424

Por tals condiçoes, deixõ1l11Os de acolher a proposta

-----------------~~~:_~~~:~=~~-------------------------------------------._----
1P00934-1 CLAUDIO ÁVILA PFL
.....* PARECER *.

Considerando as razões apresentadas na justificação e

entenoteer-tc de c-a-oe numero de: Constituintes eot enoeecs ser
vár too a inclusão de vtncu.ecãc oe receita esoectr tceeent e ca
r-a a educação ass tm consideramos a Emenda como ecrcvace em
parte, na forma oo sunst t t ut tvc

P~la acr-ovacãc parcial

lP00935-9 CLAUDIO AVILA PrL
.............. PARECER .>>lo•••••••

O relator ooctou pela manctencêc do texto orlg1nal por
entender ser era eats acr-anaent e que a eeenoa proposta

1P00936-7 CLAUDJ() AVILA PFL
.* PA~!!.CE? "' ...

A emer>.:1a pretende sw:rrimlr o ar r 360 Que impõe lfmitação;:í
participação das entidades e empresas estat at« na manutenção
f tna-tce tr-a de plllnos de ort?v'tdênc1a complementar para seus
ser-vioor-es Entendemos cons t ste-rt a o argument1;'l oe Que se tra
ta de eater ta mais ~rÓ.orl., de legislação or-atnarta, poIs o
assunto ja e objeto de tratamento esoecit tcc @m ccts oec-etce
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Puut tco
com a questão aeasat te-ee, ainda, que o controle e a r tscat t
eecão dos -eunocs de pensão" e competência de urna Secretaria
esoectr tca do Min1ster1a da Previdência e ass tst êncta Social,
a qua' incumbe o acompanhamento da ccse-vêncte das normas le
gais e r-eautament aees ner-t tnent es

---------------~---------------------------------------------------------------

lPOC937-5 CLÁiJOro AvrLA PFL
••• *••••• PARECER •••••••••

Acolhidll '10 ee-f tc t enoo em vista que os ar t tacs 336 e
487, Que dispunham sec-a a mate--ta no Projeto da Comissão dê
stseeeae teecão. fara'1l SlJprlmfdos no Substltutf ....o do Relator'
Ver, a pr-coos tto. o teor- do parecer cada a eme-ioa numero
1POO202-B

lPDl.193B-3 CLAUDID ÁVILA PFL
........... PARECER .

Pela r-efetcãc ccoatoer-aroc que o nova substitutivo do

-~-----------~:~~:~~ -~~~~~~-~ -~~~~::~~~~-~~-~~:~~~~! ~~~-~~-~~~~~-~~ ~~~~~ ~------
1P00939-1 ANTONIO Dl:. JESUS PMDB
• PARECER .

A Emenda est acetece t tmt t e , a ser fixada em lei, para o
numera de dtssctucões da socteceee conjugal

Sem embargo de contrariar as t eocênctas doutrinárIas mo
dernas, a Emenda não esta contemplada no Substitutivo

Pela r-ej etcão

?F00940-5 VrL~aN SOUZA PMOB...........*. PARECER •••••••••
A matér ta constante da presente emenua , encontra-se í n

ser-roa no texto oc Substitutivo acr-esentacc
Assim, somos pelo acottuee-ttc desta ~mend3

1P00941-3 CARLOS SANT'ANNA PMDB
.......... PARErER ", .

Pela aprovação, tendo em vtsta a aprovação da supres-_____________~~~_~~_:~d~ _~_:~:__~:~_~~_:~~:~_~~_~~~~ ~:~_~:_~~~~:~:~~:~~ _
1PC0942-1 R013E'HQ SA!..ESTRA I'DC
•••••••• " PARECER ..... * ..........

O ctscos tt tvo coreto da ccesent e emenda não veda o tr-ena
P10 te-socr-ãr-tc mas a intermediação da mão-es-cor-a Impõe,
portanto, como regra. o estabelecimento de vtncuto eecr-eaat t
cte direto entre prestadores e tomadores oe serviços

A act tcacêc dessa norma, CO/110 se pode ver> não coce alte
rar, de maneira significatil/a. a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necesstcaoe dos servi
ços hoje atenntcos mediante locação, oesacar-ecesse com a cr-ot
b1ção da fntermedjaçáo assa necessidade s'mplesmente passará
a ser sat ts tat ta mediante eatabetectmentc de relações di! atas
de emprego entr-e tr-anatnacor-es e usuá-tcs da serviço

Pela rejeição da ener-ca

lP00943-0 ROBE.RTO BALESTRA ?OC
... *.* ••••• PARECER ... .,.."'......

En cue pese sua relevância, não SE' cogita da ecesctacãc
oa matéria no âmbito cons t t t uctcna t

Pela pr(;ljudicia' idade
-------._----------------------------------------------~-._-----------------~-.

\P00944-8 ROBERTO BAl.ESTRA PDC
.........*.... PARE.CER •••••••••

A aposentadoria ccecctsõr ta aos 70 anos é utilizada
er-ecuenteeente por ser-vtoor-ee que ja passaram das 35 anos de
serviço Por outro lado de cer-ro I1lC,ldO, tal dispositivo é en
carado por muftas como uma medida ovntt tva. uma vez que muI
tos gostariam de contlnuar trabalhando a'lnda Aso;1m sendo dl
minu'-13 para 65 anos, nennum benef'icio trtlra para os inter(;lS
sados

Co.n relação à aposentadOrfa aos 30 e 25 anos ae ser-If
ço para o homem e para a mulher, respect ivamente, somos da
opinião Que estar'amo'J crlando uma aposentador1a precoce En
tendemos Que, diante da el(;ll/acão da 1dade media dos brasllei~

ros, precon'l2ar t.al llled1da não serta prudente e .até mesmo in
v1ãvel

Enfim n~o poderllOs nos tasquecer, ha hOJe uma grande
conscientização no sentldo de se evitar de criar condições
que aumentem ainda mais a marginal izoação das pessoas com mais
De 60 anos-------------------------------------------------._----------------------------

iP00945-6 ROBERTO B...l.ESTRA PDC
* PAR.ECER .

QlJ1et1va d emenda retirar do inciso XVIII do artigo 13,
que d1spõe do dlrelto as férias, o mandamento da r~muneracão

em dooro no decorrer desse pef'lodo
Efetivamente. tal dispositivo rOl1stitui mater1a própria

~e legislação ordfnárla. antes que do tt!xto constitucIonal

lPD0946-4 ROBERTD BALESTRA POC
"' PARECER "-••••••••

Emenda aprovada parcialmente. tendo sido acatada .. suges
Uio de ret irada da expressão "e do subsolo· A proposta reda
c1"nal do autor da emenda nlio foi ",ceita, por entendermos ser
a redação original ma'ls clara e precisa

Somes pela aprovação parcial
------._------------------------~---------._-----------------------~-------~---

lP00947-2 PAULO RAMOS PMOB
............. PARECER .

Rejeitada, em fase da orientação adotad;;" no SUDstitut\vo~ ~ ~ ~ w ._

lP0094B-1 CLAUDIO AVIU PFL
••••••••• PARECER *•

A Emenda I'!m exame vfsa a conTer 1r aos substItutos das
servent1as de foro judicial, o direito à efetivação no C<l.rgo
de titular no caso de vacinc\a

Ora, o Projl'!to d1spõe Sobrl'" a estatizaç~o das referldas
serveM las. dell'lOnstl ando sensivel .;avanço nessa área e rePOn
do, no lugar adequado, as Çunções contdir1as, como verdad@iro
encargo estatal

Pretende-se, assim, extinguir os privilegios até então
conferldos aos tltulares de serventias Que, por delElgação do
Estado prestam serviços notorlais, a nosso ver 1nclalegáveis

O disposto no art 455 do Projeto, por sua I/ez. ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
dlreitos aos substitutos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaziar a regl'a estatiz.2dora, a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter 05 prlvilegios que se pretende extin
gulr

Somos pela rejelç~o da Emenda
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~--------~~õõ9~ã:~- ------ -C~~~~;~-i~; L~--------- ----" ----------- -~;L ---------
lPOO966-9 vILSON SOUZA Pl,lD9

WOO9GG-Q VILSON SOUZ.A I'MtlB
.............. PARECER ..

A finalidade da pl"esente Eme'lda esta contemplada no Suos
titut1vo

Ass1ll' pela sua apro....ação

lPOO9S7-(l VILSON SOUZA PMDB
................ PARECER .......... "'.... '"

A finalidade da Emenda e!Otã contemplada no Substitutivo

----------------~~:~~.:_~~~~~ ~:~-~~~:~~ ~:~:~---------- --------------------------
1P009SB-B VILSON SOUZA PMOB
............. "'. PARECER '"

A mat er-ta deve se" objeto de apreciação pela const r -

---------~--_!~~:~~-~~!~~:~~-:_~:~ ~-:: ~ -~: ~~~ ~:~-~~-~:~~:! ~~ :~~~-::!~~~~~------

A emenda modif'cativa apresentada ao ar-t 247 li! Sé'IlS pal"agra
ros pretende Que as Forças Armadas somente atuem na defesa (la
Patrla contl"a agressõ~s exter'las e à garantia da cOf'stitui 
ção :::l lei maior
Spus membros pr~stem 1unl.m~nto de defesa da Pátria l:' da Cons
tituição, cabendo ao Pres'dente da Rcpuollca <! direç:io da po
,\t ica. de defesa e la escolha dos Coma.ndantes Chefes
Na forma como se encontra no Projeto d~ Constituição, em pou
cas palaVras, esta a destinaçio das Forças Armadas de forma
clara e insofismavel

11'00949-9 PAULO ::lAMOS PMDB
.."' " PARECER .." ..,,, .

Não onst ar-t e deve-se reconhecer a touvave l o-eoc.rcacãc
do i lustre Al)tor em dtactcr inar mtnunc toaament e OS eeettos
praticas e legais da arrtst ra não nos par-ece de oca tecntca
estabelecer detalhes acer-ca ela implementação no texto ccnst t
tuc tona i

A r-eoacão do ar-t 475 do projeto, de resto aproveitado
com w,\nimas at-ee acões no Subat t t ut tvc deste aetetc- 1 egu1a
de forma completar a concessão de bener rc to , de t xando para
a legislação tner-accos t t tuc tona t a regência dos aspectos espe
et etcos da anr st t«

Ressalte-se que en-aooe parcela dos c-ecettcs sugeridos
act.am-se no SubstHllthlQ, pelo Q.Ja' cotoaecs pel"2l apr-c .... ação

------ -------~~::~~:-~~-~~:~~~----------------- --~---------------------- --- ----
lP00950-~ PAULO PIMENTEL F'FL
................ '" PARECEr:!. .......... .,......

Ppla -ejetcêc, na forma do consenso r t-maoo na toetssãc
de ststemat vaacão-------------------------~-------- --------------------- ---------------- ~ -----

11"00975-B v 1LSON SOUZA PMOB
"'......* ........ I>ARECER ..... "'........

A Emerd,;! visa atribuir. às comissões das casas teatstat tvas
competência para oeter-otcar- a sust acâo temoor ar ta OI) oer t
ntt tva. de -oer rber-acões decisões ou ato do GOJt!"no~, arí I"€'!
eer-enccm do cona-esso Nacional
fi. E,nerda, não onstante 05 etevaocs propositas do Autor alte
ra sutstancialmente a proposta acolhida pela rraioria dos
Constituintes aue examinaram li matériA, nas fase:;; anterlores
da elaboração do ProjElto de Constituição
Assim somos pela relelção

11'00974-0 VILSON SOUZA PMoa
........ "' PARECER ."'''' .

As r tnat tdaces da Emenda estão em parte, oofltemp\aaas no
Substitutivo

Asslm, pela sua aprovação

11'00973-1 VILSON SOUZA PMDB
"'''' .. ''''''...... ''' PARECER .... "'....... "'..

j\ rnatee t a , objeto da emende mereceu dos ccrtst í tutntes
eaoennaccs na pr-esente fase de ereoor-acãc da nova Carta aten
ção muito especial. e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a. sua tnccr-têncta

l.esta etaca do processo de elaboração Constitucional,
par-te da emenda oeve ser acolhida pelo Substitutivo

üotr-eeos pois, pela apr-ovação parcial

1P0097G-6 VIl SOI-!SOUZA PMDB
.."'''' PAI'l.EC!:R "' "' "' ..

Pelo Ilão acolhimento O instltuto do veto. nas duas form<ls
preconizadas no Projeto. :lá constitul tr-adição do Direito
Constitucional brasileiro com I"s5uttados satisfat6r-ios CU'll
Pl"e ao COl"gr-esso Nacional exercitar" plenamente a5 SU<l.S pr"er
rogativas, nos termos dos p<lragrafcs 50 e 60 do ll'€smo arti
go
Pela prejudlcialidade

lP00912-3 VILSON SOUZA PMOa
........... "'.. PARECER ....... "'''' ......

Permite a emenda o at ts t arsanto e o voto aos maiores de
oeeessevs anos de toaoe

:'nt~mdemos Que a idade cat-a o atvetaeerao ceve corres
oonce- aquela da r-eaccnsaatt toace civil e cenat

1.05 oeaeeeets anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a rsatur tuane neceasér ta car-a o exer-ctctc do voto, apesar- da
mooero tsacãc dos meios dH co-mmcação e dOS r-ecu-ses da il"lfor
macêc esc t t a

lP00970-7 V1LSO"l SOUZA PMD8
.... * PARECER "' ..

Dela ac-cvacêo, oca te-ecs do Substitutivo

1P00967-j' I/ILSO"l SOUZA PM08
......... "'.... PAREC~~ ....... "'........

A Emenda sunr-ess tva proposta pelo t tustr-e Constituinte
não contr-vcut para o .7lpri'J!Orameroto do Projeto de ecos-v-
tutceo

Os cacetes na comiSS80 V que tratou da pa,çotic1pdÇâo do
capital estrangeiro no setor financeiro levaram a conclusão
de Que a lei do S.F N es tatiet ecer-a as condições da referida
participação aesaatva oesoe logo que as concrções coser-var-ão
os tr-eer-esses nacionais, os acordos tnte-nec tonats e o cri te
.. to de -ectcr-ccvcece

A ocr-ma proposta no o-of eto permite Que a sociedade de
cida. at ..av es do C N sobre a ccnventêncta ou não da ria ..ti
ctcacêc es t r-anqe tr-a no setor, se-r alterar o texto conat ttu

Pela. rejeição

DrOCUr<; responde" ar trtrat tvar-ente ~I'l ca-te e em essência, às
fina'ldades cr-ete-otoas na. c-cccs tcãc sob exa-na Pela aprova
ção parcial

lP00968-S VILSON SOUZA PMD9
......... "' PARECER .

A sucast ãc deve ser acatada POis o par-aqr-afc untco do ar-t
317 contem mater-ta especifica de lei o-otnar ta
Pela aprovação da Enenda.---------------------- .----------------------------- ----------------~--- -------

1P009S9-3 VILSON SOUZA PMD8
....* "' PARECEq .

Pela rejeição. na. forma da orientação adotada na Comissão
de s tsteeat raecãc---------------------- ------------------------------------------ ----~--- -------

1POO971-S VILSON SOUZA PMDB
"'''' ..'''''' ... '''''' PAqECER ... "'....."'..

Pela aprovação parcial, nos te-r-es do substitutivo----;--------------~ ------------------------- ----------------~---- ._-------- .--

PMD13lP009S9-6 I/ILSON SOUZA
............. "' PARECER .."' ..

lP009S1-1 PAULO PIMENTEL PFL
............... PARECER ..

------------------~::~-~~:~~::~~--~~:~::-~~-~~:! ~: ~:~~~~-----------------------
11'00952-9 PALlLO PIMENTEL PFL.
................ 01< PARECER ... "'...... ~ ..'"

A emenda tem total o-eceoéncte Tal como propõe o ilustr-e
Constituinte também não nos parece conveniente cr tar- fora

-------------~~ ~~;::~~~~::~::~~-~::::~!~~-:-~:~~~~~:~~---------------------~----
lP00953-7 PAUL.O pIME"lTEl PFL
.................. PARFCER .

------------------~:~~-~~:~~::~~--~!~~~:_~: -~~~!~~~:::~~------------------_. --
lPOO9S4-S PAULO PIMENTEL PFL
.............. PARECER ....... "'.....

l>el", ..ejevcêo, pce nl'o se ajust.,,1;' ao ccosensc da Comi!> -

------------_:~~-~:_~~:~~~:~~:::~~---------------~-----------------------------
1P009S5-g PAULO PIMENTEl.. PFL
"' "' PARECE:R ..

Jã se encontra parc~almente atendida d eeecoa

------------------~::~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lPOO956-1 VILSm, SOUZA PMDB
................. PARECER "' .

cuvoa a lémenda os estender também aos conscr- ttca. o atista
mente etef tcr-a t
O projeto permite o at tstanentc de todos os ett tt ar-es , com
exceção dos que estão no serviço inicial
A exctusãc oce ccnccr t tos ceve-se ao fato de Que os mesmos.
curante o per-lodo etei tc-at cuanoo as se-cas Armadas são
-eoata-tecas pela Justiça aiettcr-at para a eanut eoção da or
dem, são mobilizados oa-a cumprir essa missão
Esses eü r tt ar-es não devem, portanto, car-t tc tcar do cte tto

---------~--- ---~----------------~---------------------- ------------ -- -------

1P0096l-8 VILSON SOUZA PMOB
.............. PAGECER "' .

Não oostante a pl"~ocupação do no!:lre constituinte, a pre
sente emenda conflita com o entendimento predominante na Co
missão de S\stematiza.ção

Asslm, pela rejeIção da emenda
------------------~--~----------------------------~----------------------------

,POOge:2-6 VILSON SOUZA PMDB
... "' PARECER * ..

O esp~rHo do art 301 do Projeto de Constituição é o de
gar<:ntil" a soberania nacional sobre a economia brasl1eira e.
em particulal" assegurar as bases legais para Que difel"entes
formas de tratamemto preferenclal pelo Estado sejam canaliza
das apenas para as empresas nacionais Parece correto que se
jam conslderadas c'?mo nacionais apenas as emoresas cujO con
trole declsor-i0 e dI;' caplta.l esteja ~n'1 mãos de br-asileiros

fica. evidenclada, pois a import~ncla de se c.Jef"illir em
preSê nacional a nivel da Constituição

f E':1a rejeição.------------------------------------------------------------------------------
lP00963-4 VILSON SOUZA PMDB
.."' " PARECER "' ..

Pelo não acolhimento O model"no "Welfare State- não pode
pl'e<;c'nD'l' de instrumentos legais I'~p'dos e Gficazes, em ca
sos de re\evãnc1a e de urgé"cia sujeitos, evidentemente, <l
revisão cr1!l'!r-iasa do Poder Legislativo

-------------------------------------------~-- ---------------------------------
lP00964-2 VILSON SOUZA PMDB
................ PARECER ..*......*......

O dispositivo swger1do. não obstante a sua 1negavel im
portãnc1a, conduz ao excessivo detalhaml"'nto do texto COnstitu
c10nal e co'ide com a SOlução adotada pelo Projeto de Consti
tuição relativamente à dlsc1p1 ina da matérla

- -~------------------------------------- -------------------------------------- -
H'00965-1 VILSON SOUZA PMDB
........ "' PARECER .

O esplr-1to do ar-t 301 do Projeto de Constituição 11! o de
garantir- a soberania nacional sobre a E'!conomia brasileira e,
em partIcular, assegurar as bME'S lega\s para que dlferl'mtes
formas de tr-a+amemto preferencial pelo Estado sejam canaliza
elas apenas para as empresas nacionais Parece correto Que se
jam consideradas como nacional!:l aQenas as empresas cujo con
tl"ole declsório e de capital el'iteja em mãos de brasileiros

Por- outro lado fica clar-o que a conceHo de ~nacionals

não deve ser estendido a questõ~s de domicilio legal
Somos, pois, pela rejeição da emenda

1P009S6-9 VILSON SOUZA PMDB
................ PARECI:R ......... *"''''..

As numerosas emendas ofel"ecidas ao artigo 97 e seus pa
ragrafos do Projeto, confirmam <I lnex1st@ncia de consenso so
bre o tema ainda ampli3mel1te discutido nesta fase da el~bora 
CÃo leg\51~tiva O... medta das soge!>tães anil.Hsadas, em seus
núcleos. fr-ut1flcaram os dispositivos relac1onôl.dos em artigo
do mesmo numero do Substitutivo que tanto quanto poss'ivel

11'00977-4 N!!.SON GIBSON PMDB
• PARECER "'''' ..''' '''..

Dela rejeição, considel"ando que o novo substitutivo do
Re\ator ootou p@lA manutenção do disposH\vo na sua fOl'ma oçol
ginal

1POO97B-2 AÉCIO DE BORBA PDS
."' * 'ARECER * "'''' '''

O I';)rojeto refere-se a educação 1"s'ca e desportiva como
parte da educação lntegrdl

Pela prejUdiClal idade

1P00979-1 AÉCIO Df: BORBA PDS
... * PARECER " ,,"*

Com as alterações feHas nos artigos 391, 392 e 393 do
Substitutivo, fica parcialmente atendida a sugestão afere 
c1da com a reSsalva de Que o conteudo do Hem IV da Emen
da se adapta melh,?r em lei complementar

Pêla aprovação parcial
---------- -----------~------------------------~ -------------------------------~

1Poo98Q-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
.."' .......... "'''' PA~ECER ...... *.."'''' ...

Entendemos que foi dada redao;iío abrangente e adequ<lda ao
dispos1t1vo em causa Pela pr-ejud1cl.alld<!de

1P009S1-2 FRANcrsco ROl..LEMBEI'l.G PM08
..... "'........ PARECER .... "'......."'*

No cilpltulo dos Direitos Indtv1duais e na. Se1;ão da Saude
ha suf~c1entes gar-ant1as que dlspellsam o texto atacado Pela
rejetçJo

11'00982-1 FRANCISCO ROLLEMBCRG PMOB
................ I;>M'ECe.R ."' ...

No capItulo dos Direitos Individuais e na Seção da Saude
l1a suficientes garant las que dispensam o t'3Kto atacado Pela
T'eje'çlo

lP00983-9 RENATO JOHNSSON PM03
......... "'..... J:ARECER "' ....."'''' ........

Compartilhamos da preocupação do em1nentp autor de Emenda,
pela 1rpor-tâncla do assunto Elltretanto, entendemos Que o
assunto deva ser- objeto de lel complementar conforme redar;âo

_____________~~_~~~~ _:~~:~_:~::~:~::~~~~ ~e:..~~~~~~:~~_~:~~_:~~~~~~~ _
1P00984-7 RENATO JOHNSSON PMDEI
••• * PARECER .* ..

A emenda pretende supr1fl1ir o art 360 Que impõe limltaç50 a
pal"t'icipação das entIdades e empresas estatals na manutenção
• inanceira de planos de previdência cOmp1ement<l1" para seus
ser-vidores Entendemos cons1stente o argumel"lto de que se tra
ta de matéria mals p;,op ..ie de legislação ord1nária. pois o
assunto ja e Objeto de tratame'lto espec\f"iCO em eloi!; decretos
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lP00984-7 RENATO JOHNSSON PMOEl lP01003-9 AROLDE Dl: OLIVE.IRA "C

1P01010-1 JOSÉ. LUIZ MAIA PDS
••• "'10 •••• PARECER ."' ....... "'••

Ambos são ser-vtocr-es ouor tcos e recebem dOS mesmos cofres cu
ut tccs e consacuent emente , cevem ter tratamento igual

-----~---------------_._----~----------~----------~----------------------------

1P1)1Q09-a JOSÉ LUIZ MA!A PDS
....."'...... .,. P!.RECER "'.,•• "'••••

A emenda visa a dar nova redação ao artigo 250 do proje-
to, que dispõe Sobre a eteatbtt toaoe do mtt t tar-es A matéria
ficou susctnre no artigo 9S do sccst ttut tvc PeJa rejeição

iP01007-1 ANTONIO CÂMARA PMDB
.......... PARECER ••"'....... '"

Devido as diferenças entre as cuas categorias, o servidor pu
br tcc civil não tee otr-ettc a certas vantagens do servidor
cum tcc mtl t t ar e este, ccnseqcentemente , não oeve ter às
or-ócr-tas e inerentes do primeiro

lP010Q8-0 ANTONIO CÂMARA PMDE!
......."'••• PARECER ....."'.... '"

A pr-esente emenda ccnrr tt a com a s tsteeet tce geral
adotada pela cceussêc de Sistematização e nio se ajusta ao
ent endtme-rtc p-eoomtnante da maioria dos 51'S ccnsr tt ctr-t es

Assim, pela sua rejeição
~---------------------------~-----~~----~----------~~-----~--------------~-~---

pos

pos

t t tut tvo

fP010T1-0 JOSé corz MAiA
................ P"RECER '"

A matéria E! de t e t cr-otnae ta

1PQ1Q12·8 JOSE LUIZ MAIA
......... "'.'" PARECE::R ....."'• .,"''''

A meter-te e de ve t or-utnar-t a

1PD1005-S ARO!..DE DE OLlVEt~,/l, ~FL
•• "'..... "'. PARECER ..... "''''........

O cont r-ote de capital não assegura, de ncoc automat tco o
controle decisório em uma empresa O dom\nio sobre var tuvars
estr-atectcas como tecnologia, acesse a mercados, etc pode as
segurar controle oact so- to independentemente do controle de
cao túa t

t aeoem não se yust tr tca a seo-sssêc do car-ac-eec 20 co
Art 301, ccts a cr-ererêncta no fornecimento de cens e servi
ços ao Poder PublIco, r-erer tca nesse pa,.ar.;lfo, nJo se confun
de com a proteção temporária i! empresas oactcnare , deflnlaa
no ca-aar-atc 10 do mesmo artigo

Pela rejeição

lPD'OOA~7 ARDLDE DE Ol..1VEIRA PFl
....... "''''.. PARECER *.

O cooer conferido ao sr es í oente para o veto, p-cnana da
autor tuaoa da própria lei se ficar grHado no texto conet 1
tuc tonat a nâo permissão para o veto de palavras ou exc-es
sões tscteoaeenre , não se estara deformando a mensagem da
lei e autceat tcaeenre se fortalecera o ponto de vista semã-v
t tco no texto desta lei, o que rne uar-a um signif~caáo jUr'i~

dtco-nt stor tcc-cut tur-at i ncor-rundtver
Pelo acolhimento da presente emenda.

lP01006-3 AROLDE DE OLIV!::IR,/l, PFL
"''''..... '''... PARECER "'."' .."''''''' ...

Quando o Estado presta, diretamente, os servfços pub! f-
cos , não na que se d1sciplloar uma atitude ética em r-etacac
ao consumidor, porque esta ética este tecr tc tta na natureza
oo Estado Apenatt el'l momentos oct H tcos absolutamente distor
cidos, pode-se aomH\r o cnvôr-ctc entre o Estado e a. Naç.5o,
mas esta não é uma conjuntura que se possa prever como t tptca
numa norma conat t t uc tcnat

ass tm. somos pela -ef etcãc da eeenoe
-~------------------~-------------.-~---~-~--~---~-~---~-----------~~----~----~

lP00990-1 VIRGILDASIO OE SENNA PMOB
",,,,.,,,,,,.,,, •• PARECER "'''''''.'''''' •••

Está parcialmente atenctoa a emenda
Pela rejelção

--------~----------~----------~-----~---------------~---------------~----~----~

lP0099l-0 VIRGILDÀStO DE SENNA PMDB
"'•••"''''••• PARECER ••"'••"''''••

Os objetivos da emenda jil estão alcançados na ar-t 2ô5, tnct
so 11, letra "a"______ ~ ~ .~~ ~ w ~ ~ ~_

1P00992-a EDIVALDO MOTTA PMOB
......... "' ••• PARECER •• "'••••••

A Emenda pretende tnser tr- um parágrafo no a-t 29 garan
tindo ao provo o direito de resistir contra a suover-são da
ordem O nosso parecer é r-entr-ar-te porque a sugestão consagra
verdadeiro ccntr-asenso se todos as çar-ant tas constitucionais
não forem ser te tentes para assegurar a ordem de que adianta
dizer no texto ccnst ttuctonat o ccvto. ou seja, Que o povo
~derã resistir

1POOQ93-6 EDIVAl.DO MOTTA r:'MúB
"'."' ..... "'•• PARECER .."'•••• "'.....

A matéria Dejeto da emenda, em que pese aos etevacce propósi
tos oc ilustre autor, não se amolda ac projeto de texto cone
t ttuctcnat O vertiginoso or-oçreaso dos meios de> Comunlt;ação
Social tnctca a necessidade de Se deixar para a tet o"gSnMSa
a regulação dos pr-azos de entrada em vigor das nor-mas jurí~

dicas Quando elas mesmas não dispuserem a -escetrc
---~-------~--~---------------~----------------~---------------~---------~-----

lP00986-3 VIRC;ILDÂSIO DE SENI·",/l, PMDB
"'•• "' PARECER .

A suc-essão do ar-t 53 aperfeiçoa o ororeto ccnst í tuctcnat
Pe1a aprovação

-----~-----~-----~----~----~~-._-~------------------~-----------------~--------

1P00985-5 VIRGILD,/l,SlO DE SENNA PMDB
."' ...... "'. P.\RECER •• "''''''''''''' ••

st-etence o autor- acrescentar parágrafo ao 1hlm IV do
ar-r n, QUE! trata do mandato

Achamos oasoecessàe tc o novo parágrafo, tendo em vista
que a mater1a dtsc1pllnada d1spensa aualQI.Ié'r complementação

---------------~~----~----~--------------~~-----~--------------------~---------

1P0098B-O VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB
........... p,/l,ReCER ."'''' ••••••

As competências relativas a fiscalização t tr-encetr-a e orca
mentiria dos municlpios, tanto no que tange aos sistemas de
controle externo como 1nterno, estão oet tntoos clara e satis
fatoriamente no cacur do ar-r 61 e nos seus parágrafos não
havendo como acolher a SUgl;lSUO de r-eccnnectoa importância
apr-esenraoa pelo ilustre const tt otnte , vez qU1'l as oectsões
sobre contas nia têm natureza judSc1Bl

lPOO9B9~a VIRGIl.tlÂSIO DE SENN~ PMDB
••• "'••••• PARECER "'."' ..." .......

A proposta confl t ta com a sistemática geral adotada na
elaboração do sunst t t ut tvc

Pela rejeição______ • __ ~__ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ _

lP00981-1 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMOB
.."'''' PARECER ",.",.", •• ",,,,

O artigo 80 trata de matéria que cceer-a figuraI" no ãmbttc
da Jegislaç.5o ordinária

-----~-----~--------------------~-------------~-----------------~------~-------

execut tvcs , O que oeecnst ra a cr-eocucacão do Poder punt tco
com a quest ão Ressalte-se, amoa que o controle e a. fiscall
aacãc coe ~fundos de censêc" é cOfIloet??ncla de uma Secretar la
especifica do Mln'stérlo da Pr-ev tõõncta e Assistência Sacia',
oi qual incumbe o accncsrmanentc da ocser-vãncta das nor-mas t e
9ais e regulamentares pertinentes

--~-~----~----~--------------~----------~--------------~---~-~----~---------~--

1P00994~4 EDIVAl.DO MOTTA PMOB
••••••• "'''' PARECER ... "''''•• "•••

A elm!nOa em suas t rntras gerais e idêntica a do cons t t t utn
te Sotero Cunha Acontece Que muitos dos cr-tnctctos que ela
visa resguardar ja evtãc ecnt rocs em diversos outros artigos,
inclusive, o referente ao sl.lfragio Por eate motivo em que
pesare seus mer tros manifestamo-nos contr-ar tamsrtre

1POOQ9S-2 eJnVALOO MOTTA PMOE!
.......... "'.'" PAR~CER "' .

A Emenda ei ter-e a redação da at tnea "a" do Hem XV do ar
t 190 12 acrescent anoc isenção de pena em casos que a prova ~

a confissão
Abre a Emenda, em matéria processual, duvidosa oportunida

de a interpretação nouco aeet ta aos cánones jur totcos , com
prejuízos para 11. segurança em geral e gaudl0 dos oet tncueo
te.

P~la rejeição

lP00996-1 EDIVALOO MOTTA PMDB
••• "'......... PARECER "'...... "'••• '"

Somos de parecer que tal adição ao utsocs tt tvc sobre as
finillidades da educação nacion21 não é a a.lternativa. mais ade
auada

lPQ11J13-G JOSE SANTANA P"l.
~ ...... ",,,,.... PARECER .... "'."' •• '"

A Emenda da r-ova redação â at tnea a oo r tee 1 do ar-t 17
do Projeto, QUI' trata do direito de -euo tãc

A matéria Vêm tratada eoeouaoamente no a ..t 12, 45 do
suoat t tut tvc

Pela Or'ejudic1a1 tuaue

1P01014-J) !NXS-NCID O/..IVEIRA f>F...
...... "'••• PARECER ..... "'.....~.

A matar-ta de que trata a emeeoa ceve-é ser dtscost a no
rrtuto oecrcaoc a organização I:!O Estado

Pela crefuctctat toane

11='01015-2 INOC~~C!O Ol..IV!:IRA OFl.:
"'" •• "'..... PAReCER ....... "'."''''

A proposta esta or-aj udtcaoa porque a rraterla de que tra
ta esta otspceta no r tturc dedicado a crçentaecãc do Estado

1P01D1G-i lNOaNCIO OI,.IVEIRA PFL
......... '" PARECER ••"'.""'''' ••

A Emenda dj;lve s@r rejeitaM, por nâo ajustar~se ao entel1
dimento predom1nante na Comissão dI" $istemat1zação

1POO997-9 EDIVALDO MOTTA PMDB
",,,,.,,,.,,,••• PARECER ••••••• "''''

Pelo não acolhimento A tradição do Direito Const Hucional
Brasileiro e, sem dLlvida, confiar a elaboração e aprovação
das Emendas â Constituição ao POder LegIslativo (Câmara e Se
nado), prescrevendo apenas u"' pl"ocedimento esp~c1al para a
tramitação dos projetos ,/l, lnser-ção dO"- legislativos dos
Estados-rnembr-os, nesse processa, só iria, a nosso ver, tumul
tuar e dlffcu'tar a tr.am1tação das propostas

----~-----~-------~~-----------~----------~------_._---------------~-----~-----

1P00998-7 EDIVAl.DO MOTTA PMD6
."'•• "''''•• '' PARECER ."''''''' ••• '''.

A Emenda proposta, não oostante eleva,;los propósitos do Autor,
versa sobre matéria de caráter nitidamente regulament<ll.r Pe

la rejeição

1~00999-5 EDIVALDO MOTTA PMDB
",,,•• ,,,.,,,,,,. PARECER .."'."' ......

Acolhemos a emenda no merlto. A Inclusão, no Substitu-
t1\1o, de norma que afirma a igualdade de direitos e qLllll tfi~

car;5es dM filhos, 1ndepeMentemente da cona1ção de nascimen
to, contempla o esplr'ttO da presente emenda

Pela aprovação

1P01000-4 EDIVALOO MOiTA PMDB
..... "' PARECER .

Apesar de louvável mérito, a emenda ao estabelecer que a emi
ssiío de moeda deverâ ser autorIzada ouvido o Congresso Nacio
nal "qLla.,do a 1nflação ascender aos 5"t mensals", leva o as
sunto pai a a área da legislação ord1nár1a, suscet\vel de mu
tações no tempo e na!> conjunturas econômicas------~-----~--~-~---~------------------~---- ~----- ~---- ~ ---------~---- --------

1PQ1Q17-9 INOC~NCIO OLlvEIR,/l, PFL
............ PA~ECER ""' .

A Emenda deve SQr rejeitada, por não ajustar-se ao enten~

dlmento predomlnant~ na Comissao de Siste-rnatizaçào

1PQ101B-7 MANOEL MOREIR,/l, PMOB
",.",,,, ,,,..,,, PARECER •• "' ..

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comfssão de Sistemat fzaç;io____________ ~ ~~_~ w __ ~~~ ~ ~_~ ~ ~ _

1P01019-5 CHRISTQVAM CHIARADIA PFL
• ••••••• '" PARECER "'•••••• "' ..

Pela aprovação parcial, nos terfllOS da justificação da
~menda Todavia, para reduç~o ela dimensão onglnal do dispo
sitivo deve o mesmo ser incorporado itO "caput" dO art 427

--------------------~-----------~-----------~----~-----~----~-----------~----~~

1P01020-9 CHRISTOVAM CHIARADIA. PFL
."'."''''''' ••• PARECER "'••••• "' ••

Aprovada parcialmente confortne orIentação dad~ ao Pro
jeto

lPOW2J-7 CHRISTQVAM CI11ARADIA PFl
•• "'..... "'. PARECER "'••••••• ,

Pêlo não acolhimento nos termos da redação adotada no
slJostitu+ivo

1P0102:!-5 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.."' PARECER ~ ••••••••

A materi,a de Que trata d propost2 é pert'lnente ao Titu
lo do projl"to que Oispóe sobre as competências legislativas

Pela prejudicialidade

TPQ1001-2 EOIVALOO MOrrA PMOB
... "'••••• '" PARECER ••"'."' .....

Aprovado parcialmente uma veot Que C) l1mite estabelecido pe-
la Convenção Internacional de proprIedade do Mar e maIs
abrangente

1P01D02-1 EDIVALDO J«lTTA PMDB
....... "'''''''. PARECER "'''' .

A emenda visa a dar nova redação ao parágrafo ú{ltco do
art1go 247 Ao ana11sarmos a matéria, procedemos a fusão do
artfgo 247 com o artigo 246 Pela rejaição

1P01003-9 AROLDE DE OLIVEI!1:A PFL
."' ... "'."''''''' PARECER ..... "'''''''•• '''

Pela. rejeição, tendo em v1.!ita a ortentaçio dada ao SUOs-

lP01023-3 CHRISTOVAM CHI,/l,R,/l,DIA P'FL
"'•••• ,,"' P.8.RECER .

A Emenda propõe a supressão da allnea B do item VIII do
ac-tfgo 17 do Projeto

O dispositivo, Que M pretende excluir do tex.to, tem a
sua razào de Sf!rr e consta do Substitutivo

Op1namos, assim, pe1a reje1çáo Ca Emenda•

1P010;?4-1 CHRI$TOVAM CHIARADIA PFL
"' '" PARECER •••••••••

A presente Emenda prop5e alteração na 011 lnea ~g" do Hem
I do art 12 do Projeto ele Constituição

Embora louvável a preocupaçlo CO autor, entendelf'lDs que
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lP01024-1 CHRISTOVAM CHIARADIA 1P01043-8 WILSON MARTINS PMDS

a. matéria rr-ataca neste dtacce tt tvo deve ser objeto de legis-

-------------~~~~~_::~~~~~~~:_--------------------------------------------------
lP01025-0 CHRI5TOVAM CHIMADIA PFl.
............... PARECER .

A supressão feita pela emel'lda. afeta a essêocte do otscc
si t i vo, enr raocscencc-o

-.---------------_:::~-~:~: ~~~~----- -------------------------------------------
'P01026-8 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
........... PARECER .

---------------~~~~~~~~-~~~~ ~ ~~~:~~:-:~~~~~~:-~~~:~:~~~~-~~~~-~~-~~~!::~.------
lPQ1027-6 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.......... PARECER .

Opta-se pela manut ençâc da redaçâo do pr-ojete em virtude da.
existência de energia elétrica sob o gerenciamento dos aet a
dos

1P01028-<1 ULDlJRICO PINTO PMDB
............ PARECER ..

A presente Emenda propõe alteração na at toea "s" do Hem
I do ar-t 12 do projeto de ccnst t t utçãc

Embora louvável a preocupação do autor. entendemos Que
a mater ta tratada neste ctsccst t tvc deve ser objeto de legi5--.-----------~~=~~-~~~~~~~~ ~-----------------------------_.--------------------

1P01029-2 Ct-IRISTOVAM CHIARADIA PFL
................ PARECER ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe t unttacãc a
participação das ent toaces e empresas estatais na manut ençâo
financeira de planos de previdência complementar para seus
ser-vtcc-es Entendemos consistente o argume'lto de Que se tra
ta de eatér ta eiats crcor-ta de legislação or-dtná- ta pois o
assunte já e objeto de tratamento especifico em dois decretos
execut tvos , o Que demonstra a preocupação do Poder Pub11cO
com a. Questão Ressalte-se. ainda. Que o controle e a fiscal i
aacãc dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da srevtcêocte e aes tstêocte Social
a qua l tnccnoe o acompanhamento da ccservêncta das normas te-

-------------~::~:-=-~:~~ ~:~~~: ~~:~-~~~:~~:~ ~ ~~---------------------------------
lP01030-6 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.............. PARECER ..

A marér ta de Que tr-at a e emenda devera ser desloca-
da para o 'r stutc Que dispõe sccr-e organização do Estado-------------------------------------------------------------------------------

lP01031-4 CHRlSTOVAMCHIARADIA PFL
............. PARECER ..

Pela rejeição. tendo em vista a cetentecãc dada ao sues
t ttut tvc

------------~~:~=~~-~~:~:._-----------------------------------------------------
l 1J0 1044- 6 WILSON MARTINS PrJlDB
............ ,•• PAREC!:R .

A emenda vem ao er-con-r-o da necess tuaoe de enj(ugar-~e o
texto Pela ac-ovacêc-------------~-----------------------------.------------------------- ----------

lP01045~4 WIl.SON P.lARTINS PM08
........... "'.. PARECER ..

A emenda vem ao encontro da oecess tcaoe ue enxuqar-rse o
texto Pela ac-ovecãc

.-------~----------------------------------~-----------------------------------

1P01046-2 WILSON MARTINS PMD5
............ "'. PARECER ......... ~ .....

A emenda vem ao encontro oa oecesstcace de enxuçar-vse o
texto Pela aprovação

-------------------------------------------~----------~------------------------

1P01047-1 WILSON MARTI"'S PF,\D8
..............."" PARECER ...

A emenda vem ao encontr-o da necessidade de enxucar r-se o

--------- ----~~~:~-~~~~~_:~~~~~~~~-- ------------ -- --------------- --------------
11:'01048-9 WILSOI,J MARTINS PMDB
........... ~* PARECER .

A Emenda propõe o acr-esc tmc de otsccs tt tvc ao artigo 12.
assegurando a t mer-cace os Imprensa

A Emenda, a nosso ver, tem procedência, podendo' ser in
corporada ao texto ao sucst t tut tvo

-----------------~:~~_:~~~~~~~~------------~ - ---------- -- ------------ --- -------
lP01049~7 WILSON MARTINS PMOa
............... PARECER ..

Mataria relevante e oportuna. devendo ser objeto da a-

------------_:~~~~~-~:: ~~~ -~~-~:~~:::~~~~-~~~~~::~~---- -- ------------ --------~--
lP01050-1 WIt.SQN MARTINS ~WDB

............... PARECER .
A mat er-ta constante da or-esente Emenda conr t sta CO!"l

s tstenat tca geral adotada pelo svcat tt ct tvc

- -----------------~:~:_::~:~~~~-------- --- - ~ ---------- --- ~ -------------------~-
lP01051-g WII..SON MARfINS p~Da

.............. PARECER "' .
atr-aves desta amenca pretende o nobre Ccnst t t utnte SUOl'lll'l"

as ar sneas "e' "h" e ~i" do Item I do ar-t 12 co Projeto
de Constituição

Na op trvt âo do autor. a medida se teeõe para cOMpatibi'iZd 
cão do texto

Concordamos com O autor que os dispositivos e"l t ef a ceve»
ser eucr-tenoos

1P010GO-B ~ WILSON MARTINS PMDB
.............. PARECER ..

Pelo acolhimento da emenda tendo em vIsta a pert1nencla
da. supressão proposta

11'01064-1 WILSON MARTINS PNDB
............... PARECER .

RêServou-se ao Congresso Nacional a competência para
examinar os atos dI'! concessâo pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P010€>2-4 ~lLSON M,\RTINS PI1.D'P
.............. PARECER .

A emenda busca modifica!' o artigo 251 do projeto A ma
téria. devidamente analisada fol transportada para o a!'tlgo
95. onde tem adeQr.J<lda pert inênc1a

1P0106i-6 WILSON MARTINS PMOS
........... PARECER .

Como a ideia esta, realmente. contida na parte anterior do
dispositivo, acolhemos a sugestão de suprimlr o que nos dita
a emenda pe I a r ad.o do 6bv i o

P~DB1P01053~2 WILSON MARTINS
......... "'. PARECER ..

A adeQuação gramatical torna-se necessáriâ

i P01057-0 WILSON MARTI"JS PlIID8
.......... , PARECER ,.. ..

A substituição do termo -vencteeotc'' por -r-er-ooe-acãc- tr-ar sa
prejutzos para o servidor de modo Que ccnt trwaecs optando
p.,,10 texto original---------------------------------------- -------------------------------_.------

1P01055-1 WILSON MARTINS PMDB
.............. PARECER ." .

A Comissão de Orga.nlz:açdo de aareoo j a navta oot aoo por
eese- a cotnc toencta de eleição do Governado" Oist"1td' co
vtce-uover-naocr e dos necut aoos Di!.tritai,;; coe <! co -ees tceo
te da Repubt tca e a nossa opinIão ccu-croe com a das il'Jstr~:;

membros oscuete Comissão
sencc Br<l51 1ia a Capital da aecum rca e ces toêocva Co)

sr-esicerne com toda a sua equ-pe ce qover-r-o , e cons toer-anaa
ainda Que o aover-neoc- ser-a eleito e não n-ai s UfT;:l nes so r O~
corte lança nomeada pelo Presidente. somos ce parece" 'rue a
coincidência expressa no c-ofetc tr-ás -ats vantagens ca-a e
população do DF e maior- erm-osamer-to oc Chefe da Naç.10 ,•.)m o

-~-----------~~~:~~~~~:.:._:~:~:~~-~~~~~:~~::~:~~:_--- ------------ ---- ----~ - ~
lP01056-0 WIlSON MARTINS P·.lDS
............ " PARE.CER ........ "'....

Acolhemos a sugestiio cont toa na presente eeence eei as razões
aduzidas em sua j cst t r tcacãc_.------------------------------------------~- - ---------- -~----- - ---------- ----

1POi052-7 WILSON MAPTINS PUDe
.............. PA~E.CER "

A sec-essão proposta ero-rouece o texto const t tuctonar

-------------:~:~:::~~~~: ~ ~:-~~~:_:~:~~~:~:_------------------------- ~---------
1P01053-S WIl.SON MARTINS P/.IDB
.......... "'''' PARECER .

A Emenda propõe a supressão da ar vnea E do Hem XII do
a.rtigo i2

A Emenda a tlOSSO ver. u-ccece Dois não adotamos o e1d~

110 em nossa stsreeat tca jur-tutca ,

-----------------~:~~_:~~~~~~~~----------------------- ------------------------
lP01054-3 WILSON MARTINS pl,loa
.......... "' PAR!:CfR .

Favorável Quanto ao mar-t to , embora achando ser cesr-ecessa
ria a expressão "ocr-nas gerais"

'P01058-6 WILSON MARTINS P~J8
....,.. "'.. ~ PARECER .

Selll adentrarmos numa discussão gramatical. ente'1demos Que o
texto original do Projero não leva a Interpretações dIvergen
tes e sim a sugestão contida na emenda______ - - ~ w _

11'01059-"- WILSON MARTINS 1'1.108
......... "'. PARECER ..

Se trocliIssemos o termo "privativamente~ por "p"eferenCialmen
te" cescaracteriza~'iamoscompletamente o Objetivo do disposi
tivo e voltar'iamos a estaca zerO, isto e. ficaria COI'lO está
hoje na adm1nistração publ ica-------------------------------------------------------------------------------

lP01065-9 WILSON MARTINS PMD8
................ PARECER .

Quanóo prcliomin~'. a locução requer o uso da paTt 'lcula
·se". quando intransitivo o verbo. c.)mo e o caso tal part'i-

-----------~-~~~~_:_~~:~:~::~:~---------------------------------- -------------

lP01043-tl WILSON MARTINS PMDB
......... PARECER ..

Tendo s1do favoráveis a aprovação de emenda radical
mentl1l sucinta ao artigo em pauta, de autor h!: do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg, somos, coerentemente, pela re-

lP01038-1 MENDES THAME PFL
............. PARECER .

O teltto, Que se pretende imprimir. inverte a ordem oro
cessual, impondo um prejulgamento. que o Direito Processual
prolbe

Pela aprovação-_.--------------------------------------------- ----------------------------..--
lP01D39-0 MENDES THAME PFL
... "' PARECER "' ..

Acolho. parcialmente. a Eme{'lda. pa.ra o flm de extlrpar do
texto o Item VIII do artigo 187. Que versa sobre Tribunais e
Juí,z.os "'grArios O'scordp. entretal\to do nObre autor. qU:'!:ndo
pretende ver as Questões agrárias sendo tratadas pelo JuIzo
Comum. razi'io Que me levou a remeter a matéria à Justiça Fe
deral

lP01032-2 CIO C.6.RVALi-lD PtliDB
.............. PARECER ..... "'........

Cinco anos de exper-téncte no Ministér10 sunt tco são rnsur tct
entes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP01037-3 MENDES THAME PFL
........... '" PARECER .. "'... "' ......

De acordo com a just1flcativa
Pl'!la aprovação--------------------------------------------------- ----------------------------

lP01033-1 MENDES THAME PFl
........... "'.. PAR!:CER .

C orçamento global, ate toutco ao Ministerl0 Publico pe
rigosa fonte de ccr-r-cccac não pode ser estendido

------------------~:~~-~:~~~~~~----------------------- ------------ -------------
1P01034-9 MENDES THAME PFL
............... PARECER ..... "'•••••

A smsnoa ar-etende suprimir o ar-t 360 aue impõe limitação â
lpa"ticipaçâo das entidades e empresas estatais na manutenção
r tnanceu-a de planos de previdência complementar para seus
se-vtccr-ee Entendemos consistente o ar-cumeotc de Que se tra
ta de matéria mats crccr-ta de legislação cremar-ta pois o
assunto f a e ouj eto de tratamento especifico em dois decretos
executivos. o que demonstra a cr-eocccacãc do Poder svmtcc
com a Questão nessat te-se ainda Que o controle e a fiscal f
zecãc dos "fundos de censãc- é competência de uma secr-et ar-ra
escectr tca co Mlnlsteri0 da sr-evtcêncta e Assistência Social.
a Qual incumbe o acoepannamento da ocser-vâncta das normas te
g2o'5 e regu\2.rnentIH''aS pertinentes-----------------------------_.------------------------------------------------

lP01036~5 MENDES THAME PFL
............. PARECER ..

A cr-opoatção e procedente e em ccnsecuêncta ace t tave t
Não se fust tr tca a necessidade ele Que o M1nlsterio DU

ot tco , receba comunicação formal da Instauração do c-oceov
mente tnvest taatcr to cr trmna t

Pelo acolhlmento

1PQ1035-7 MENOES THAME PFL
........... "'.. PARECER >1>..

O texto. Que se cr-erence emendar. estabei ece a prevalên
cia da Justiça especial ou especializada sobre a comum Su
primir ti regra Que estaoevece a prevalência de uma delas é
que poderá c-oouz tr- ecurvoccs

Pela r-ejetcão
---------------_.------------_.----------------------------~-------------~-----

lP01040-3 WILSON MARTINS PMD8
........... "'.. PARECER "'.... "'.......

Efetivamente. a presente emenda contribui para o a.primo
ramento do Projeto de Constituição em análise. e consideran
do Que o texto constitucional deve ser enunciado de maneira
explicita, somos pelo acolhllllf!nto da presente emenda--------------------------------------------_.---------------------------------

lP01J41-1 WILSON MARTINS PMDB
.."' PARECER "' "' ..

Não encontramos no texto as palavras e locuções referi
das Pela prejudicialidade----------------------------.. ------~------- -------------------------------~----

11='01042-0 WIL. JH MA.RHtl5 PMDB
................ PARECER ..

Tendo sido f<lvorávels a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta. de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg. somos. coerentemente. pela re
jeiçiio desta--------------------------------------------------------------------------~- ---
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pr tratr- no sunst t tut tvc O utacos t t tvc que o Ilustre autor
propunha alterar-------------------------------------------------------------------------------

1PD109B-5 WILSON MARTINS PMDB
........... PARECER: .

A emenda e de ser r-ef etr ace
--------------------------------~------------~----------~------------~---------

lPOlOB8-B wII..SON MARTINS PMDB
............ PARI:CER .

A sucestãc fol acolhida parcialmente no eer ttc, nos ter
mos co Substitutivo do Relator

1POll01-9 WILSON MARTINS PMD8
........... f:lARECER .

A televisão está contida no termo r-actoctrusãc. por ser
uma nooa t toaue de transmlssão ner t e tana

------~---------~-----------~--------------------------------------------------

PMD8

PMOB

PMoaWILSON MARTINS

1P0110B-6 WILSON MARTINS
.......... PARECER •••••••••

1PQ10M-S

1P01099-3 WILSON MARTINS
........... PARECER .

A emenda e de ser rejeitada

1P01085-3 WILSON MARTINS PMDS
............. I'AREC:'R " ...... ,. ...

Malgrado seu tnccntesrave t eernc a sugestão ccnttoa na
emenda rrca cr-ej cctceoa em face da opção do Relator cor- su-
primir. no suost ttut tvo O ctspcs tr tvc que o i tustr-e autor
cr-ocunna alterar----- ------------~ ---- --------- ~ ~------------ ----------------------------------

lPOl105-1 WI/..5DN MARTINS PMDB
• PARECER .

Acatada na \ntegra

------~~---------~::~_:~~~~~~~~------------------------------------------------
1PD1106-0 WILSON MARTINS PMOB
........... PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejelça.o-------------------------------------------------------------------------------

lP01089-6 WILSON MARTINS PMDB
........... PARECER .

A mod1flcação pr-oposta pelo t tuatr-e autor. a nosso ver .
não f mpt tca aprimoramento da redação do dispositivo que
pretende eeenoae

-------~------------------------------------------------------------------~----

1POll07-8 WILSON MARTINS PM03
............ PARECER ....."' .......

" A emenda. oferece solução Illerttórla do pento de vista reda
cional. poréll1, esbarra em probl@ma de pOss;vels interpreta
ções A intrOduçi\o do pronome SUA faria COlll Que li f1scaliza
çilo se referisse a P,VrflllÓrtfo. no seu conjunto Nam tOdas as
entidades, contudo. pesquisam o patrlm6n1o J'II:õl.S. slm, mate"1al
genético. com repercussões futuras
MeSlIK) reconhecendo o va lar fOrmal da proposta o relator pre
fere manter redação mais praclsa quanto ao cont~udo

---------------------------------------------------~--------------------~------

lP01090-0 WILSON MARTINS PMDB
............ PARECER .

A proposta está de acordo com o cof et tvc de simpl t t tcar o
texto constitucional. seja cera supressão de expressões pt-es
ctnctvets , seja pela sccr-essêc de eetér-te pertinente a legis
lação cr-ntnar ta , mer-ecenoo , portanto. o acctntcentc do Re
lator

lP01091-8 WILSON MARTINS PMDB
........... PARECER .

A eeenoa extr-acote o cof et tvc pretendido
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOll00-1 WILSON MARTINS PMD8
............ PARECER .

Entende-se que r-actcctruaãc contém a t etevteãc. POl'" ser
esta uma eecat toaoe de emissão de anelas Hertzianas em freQu~n

cta modulada-FM Quanto á aomtntatr-acão: esta axp l tct ta no
tntctc do artigo, não 'ravenoo necess toaoe da redundância---------~--------------------- --------------------------------------~---------

1P0109:2-S WILSON MARTINS PMDS
.......... PARECER .

Os "utr-at tcs trrte tectuats" estão contidos nos "Direitos
Culturais-

-----------------~~~~-~~:~~~~:~:~~~~~:-------~---------------------------------
lP01093-4 WILSON MARTINS PMDS
........... PARECER .

O oaeacr-atc untco do Artigo 3B5 expt tctt eve as formas de
r-eat taação dos direitos cuttueats , cabendo a 12i tratá-las a
ntvet das cot tt tcas culturais \

~------------~---~~:~-~~~~~::~~------------------------------------------------
1P01094-2 WILSON MARTINS PMOB
........... PARECER •••••••••

A presença do trt spos t t tvo é neceaaar ta , um mancramentopa
r-a a leglslação e elaboração de 001 H tcas cuj tur-a ts

Pela rejeição
--------------~-------------~----------------._--------------------------------

lPOll02-7 WILSON MARTINS PMDB
.............. PARECER .

acaeace, cer-cteteenre no ser-tec
---------~;~~~õ;=~--i------~~~SÕ~-;~~~~~~---------------~----------;;;Õ~--------

.......... PARECER ..
A emenda fica prejudicada pela alteração dada aos ar-t t-'

Q05. sem ferir. no entanto o mérito

-----------------~~~ ~-~~:! ~~~:~~~ ~~~~:------------------~------------------~-~-
1P01104-3 WILSON MARTINS PMOB
............ PARECER .

É nova a distlnção entre -cect tcc- e "estatal" Ela pel"ml
te que a't;; tr-ês eooat teaces garantam acesso aos meios de conu
ntcacão a todos os segmentos da sociedade

Pela rejeição
--------------------------------------------------~~---------------------------

lP01095-l WILSON MARTINS PMOB
............... PARECER ..

A presente Emenda foi <1.pro"ada

-----------------~~~~-~~~~~:~~~------------------------------------------------
lPQ1096-9 WILSO/lj MARTINS PMDB
............ PARECER .

A competência. e cesef aver , porem a Emenda car-ece de mais
ccnteuno

-----------------~: ~~ ~~~ ~~~~~~~ -~~~:~ ~:----------------------------------------
11'01097-7 WILSON MARTINS PMOB
............ PARECER .

A proposta foi 1ntegra.ll1lf!nte acatada
Pe1a apr-ovação

------------------------------------------------------------------~--------~---

1P010B6-1 WILSON MARTINS PMDEl
••••••••• PARECER .

O ccnteuoo da Emenda não cor responde ao a"rigo Que se
orerenoe eesnoar

-----------------~~~~-~~:~~~~:~~~~~:~:-------------------------~--------------~
11'01087-0 WILSON MARTINS PMD8
............ PARECER ...

A auçest ãc fo1 acotntoa oar-c te teent e no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP01076-4 WII.,SDN MARTINS PMDB
........... PARECER .

Pela Prejudicialidade
Apcs o exame atento da cr-cccetcãc - que cita os dtaoos t

t tvos a serem emendados e não faz referência ao assunto - não
conseguimos tcent tr tcer a pretensão do autor. uma vez que a
citada numeração dos desdobramentos não existe nos artigos
mencionados

1P0107.11-8 Wll.,SON MARTINS PMOB
.......... PARECER .

Flela rejeição A proposta eever-ã ser Objeto de lei or-dt
nar ta

1P01077-2 WILSON MARTINS PMD3
........... PARECER .

Pela er-efcc tctat toaoe
Após o exame atento da ceccostcêc - que cita os cnscce t

t tvcs a serem emendados e não faz referência ao assunto - não
conseguimos toent tr tcer a pretensão do eutor , uma vez Que a.
cttacs numer.ação aae aesaotlra~ntos não existe nos artigos
mencionados

11'01078-1 WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER .

A supressão da palavra <tnctus tve- no "caput" do ar-t 328
do Projeto de ccnst ttutcão r-estr-tnae a o trrensão da norma.
posto Que a lei do S F N disporá. seguramente. de todos os
assuntos pertinentes ao setor financeiro. no âmbito da legis
lação or-dtnãr ta

Pela r-ej e tcãc

1P01071-3 WILSON MARTIt>lS PMOB
••••••••• PARECER .

A matéria já se encontra sut tc tentemente ateodtoa pelo
texto do Projeto de const ttutcãc ccnctuteos pela rejeição
da Emenda

lP01081~1 WILSON MARTINS PMOB
........... PARECER .

O artigo a que se refere a Emenda não ccr-eesponoe <10
conteudo proposto

pela prejudictalidade

lP01Q70-S WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER .

Com a presente Emenda pretende o t tus tr-e Autor a Supres
são da tccucãc "junto 30 'rr tbuna t de contas constante do
ar-r 145 do Projeto. ao ar-çumento de que o Ministélro Publico
está agora untr tcaoc

Tem Inteira cr-cceoêncta o nobre Constituinte. porquanto a
regra do ar t 231 pr-evê essa untr tcacãc

Dai nosso parecer pe l a apr-ovação da Emenda

lPOlOBO-2 WILSON MARTINS PMOB
........... PARECER .

O art igo a que se refere a Emenda não cor-r-esponõa ao
assunto de Que trata

pela pr-ejuotctat toaoe

1P01075-G WILSON MARTINS PMD9
.......... PARECER ..

Como o Minlsti!ri0 da Agricultura tem a ccnpetêncta pr-ooos
ta nato autor. somos ce ontntao que seria tnut t t a criação de
um nevo órgão para cutoar- da PD1Hlca ear tccta Alem do mais.
a cr-tacãc de órgãos oubt tcos não é matar-ta cectvet no texto
const t t uc tcna t Assim. somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------._----------

1P01066-7 WILSON MARTINS PMDB
........... P.a.RECER ", .

Pelo não acctnteentc E. cr-et er-tvet , a nosso ver , haver
uma norma unteo-me , act tcave. ao Senado e à cãnar-a, do Que
normas ccnt r-adt tór t as sobre a tecntca de elaboração. redação
e alteração das tete nos eeateentos eras nuas casas dO t.ects
t at Ivo e no r-eatnenrc comum

lPQ1Q84-5 WILSON MARTINS PMDB
............ PARECER ..

Malgrado SQU incontestavel merlto. a sugestão contida na
emenda fica prejudicada eM fAce da opção dO Relator pOr su-

1P01D82-9 WILSON MARTlNS PMDB
.......... PARECER .

O setor pwblico ainda preclsa comprar sêrvlços do setor
privado para of~recer oi. população Se n10 for poss'ivel lsto.
pod& naver faHincia d<ll prestil!.çiio de serviços A palavra ·cus
teia· poae In'v'1aoil izar esta necessidadl!'!

Pela rej@ição

lP010a3~7 W1(.son MARTInS PMDS
............... PARECER ..

O Convênl0 relaclona entidades publlcas
O contrato de d~re1to pÚblico dá mais fOl"ça ao Estado

para flscallzar os serviços privadO$ contraoos
Desta forma, ent~dades do setor de saude, em suas

propostas à Constituinte, propuseraM a expressão" dtreito
puo) 1co"

Pt"!la "ejelç:ão

1PQ1068-3 WILSON MARTINS PMD3
............... PAReCER .

Pelo não acctnteentc O capítulo "Do tectatat tvc'' r-ão po
de prescindir da marer-ta , que tne e afeta. cons t ante oc ar-t
'29

lP01072-l WII.,SON MARTINS PMOB
........... PAREC~R .

Considerando-se as oacut tar-tcacea de cada Mun1c\pi0, a
delimitação da ar-es deve ser remetida a teatatacão montctpat

Os demais aspectos devem ser objeto de apreciação
Pela aorovacâc oar-ctat nos te-eos ao Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

IPOI067-5 WILSON MARTiNS PUOS
..... "'........ PARECER ...........*....

Pelo não acottumento AS ar tneas "a" @ -e- do parágr.afo
40 ao ar-t 118 espelham mater-tas esoecv-f ces em retacãc 2.
forma de Estado e à de governo. sendo de boa tecntca l eqt s ra
t tva permanecerem como estão colocadas no Prcrerc-------------------------------------------------------------------------------

lP01069-1 WILSON MARTINS POi
............ PARECER .

" Emenda. não obstante os elevadas c-ocõst ros ao ttcstr-e
Autor. Altera profundamente o entendimento da mator ta dos
ccnst t t utntes que examinaram a mat er te nas fases anter-tor-es
de etaocr-acãc do Projeto

Pela rejeição
--------------------~----------------------------------------------------------

1PD1073-Q WIL.SON MARTINS PMDE
........... PARE.CER .

A tvncãc sccte t ao lm6vel encontrou guarida na teats taçãc
or-as t ietr-a há mais de duas décadas. com a pr-omul qação do Es
tatuto da Terra Agora. com a elaboração da Nova constituição
ur-ast t etr-a n-ata-se de elevá-la <I condição cons t t t uctcnat

Entretanto. a sua definição oaver-a ser ccjetc de legisla
ção Ordinária

P~ I a rej e i çãc da Emenda
----~--------------------------------------------------------------------------

lP01D79-9 WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER •••••••••

A matéria já se acha or-evtst a de fornl<l genérica. no ar t
12 do Subst ttut tvc

Somos. assim, pela aprovação da Emendll
-----------~-----------------------------~------~------------------------------
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1POl12B-l VIRGILIO TAVORA POS
,,"'••••*** PARECER ...**•• *... *

O texto evoluiu A mater ta , no entanto consta, car-ctar
mente do atual texto

o eer t ro da emenda esta contido no ar-t 54 XXIV Quanto
a oormenor-teacêc cr-cecsta ceve-é ser objeto de legislação
posterior

Pela aprovação oar-crat
------- - -----------------------------------------------------------------------

1PO' 109-4 WILSON MARTINS PMD9
"'..... "'•• " PARECER "" •• "",, ...

Pela aprovação-------------- --- -------------------------------------------------------------

1POl127-2 VIRGIUO TÁVORA

Pela acrovecãc parcial

'OS

tsot 112-4 WILSON MARTINS PMOB
•• "", •• ",... PARECER ...... " ............

Pela aprovação. na forma do Subst t t ut tvo-------------------------------------------------------------------------------

lP01110-8 WILSON MARTINS PMOB
• "" .."".... PARECER ...... "',,""''''''

O termo acrescentado pela emenda faz parte de regulamen
tação posterior ao que dispara a Constituição-------------------------------------------------------------------------------

lP01114~ 1 WILSON MARTINS PMDB
"'*..*"'*""'~ PARECER ••**,,"'***

Somos pela acr-cvecãc parcial da emende
Entendemos que a mate-ta e, toda ela, ce-t vnente a le-

gislação or-dtnar ta-------------------------------------------------------------- ---- --------- ----
1P01115-9 WILSON MARTINS PMOB
...... " ... "'.. '" PARECER ......." ....."''''''

Em razão de outras propostas, o cnsocstt tvc objeto da
presente emenda deve sofrer alteração preferindo-se norma
abrangente, que a engloba, por ser mais de natureza ccnst t 
tuc tone t

PMOB1POl140-0 RODRIGUES PALMA
" •• "'•• "" .. PARECER .*."'..•..

Acatada car-ctatmente no mer-t ro

lPOl142-6 RODRIGUES PALMA PM08
.... """ ...'...... PARECER "'...... "'••

Consideramos que a despeito das judiciosas mant eesta-
cees dos que propugnam pe t a vedação total da intermediação ou
locação da mão-de-obra, a realidade do Pa ts esta a lndlcar
que não se pode dar ao problema. uma solução s teet tst a Assim,
concar-t t tnando em parte, dos cní et tvos da Emenda, preferimos
deixar para a legislação ordtnar-t a o dtsctnt tnenentc das ex
;ecões ao otsccstt tvc

lP01141-B RODRIGúE5 PALMA PMD9
"""'.". ,." PARECER ....*....... *..

A Emenda postula a supressão de exc-essões na at tnee A
do item VI do artigo 12 e da letra B do mesrc ite"l e artigo

A matéria esta devidamente prevista no Substitutivo
Pela r-efe içãc, portanto

lP0113B-B RODRIGUES PALMA PMDB
.....*u ..... PARECER ..**.."'''' ...... "

A exct tcr tacãc e necessária, neste caott cjo
Pela r-ej etcão

lPQ1129-9 VIRGíLIO TAVORA PDS
"'*..... ~ ..* PARECER ..."'"" ... *....

Acatada no mer-tto. parcialmente
------------------------------------ -------------------------------------------

lP01131-1 VIRGíLIO TAVORA POS
".."",,.... * PARECER " ........ ""•••

A emenda denota a preocupação do seu i lustre autor com o
cerceamento doe. esfera de atuação das ent idades de c-evtoê-cta
privada de cá-ater- comctementar Cabe, entt-etanto , ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
untveesat taecãc da cobertura dos riscos cés tcos no âmbito da
Seguridade scctar . não impõe qualquer -estr tcãc a existência
de entidades privadas no campo cr-evtoencter-to. par-a atendi
mento à. demanda dO segmento de renda não atendido oete cober
tura uas tca do at s tema oficial Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda porque atendida, no rner-Lto ,
sua fi na li caoe

lP0113;o-9 RODRIGUES PALMA PMDB
...""", ...""",. PARECER """""*"'* ..

A emenda é de ser rejeitada---- ----------------------------------------- ------------------~ ---------------

1P01139-6 RQORIG,JES PALMA PMDB
..."'.* ... ',.* PARECER ....."'...""' ..,,...

A emenda o-eteooe supr tmtr- o oar-ac-aec 50 do ar-t 29 a
pretexto de que o mesmo configura uma missão ao ccmtnto do
setor privado Os meios etetr-entccs de comunicação de massa
não de propriedade do Estado, as empresas que Os utilizam são
meros concess tonar tcs e devem servir ao Pa's quando assim se
r t.rer- neces sar tc Parecer cont r-ar-to

lP01l3Q-2 VIRGílIO TAVORA PDS
."............"'''' PARECER ...... "'........... "'...

Na analise do d1sp':lsitlvo Que se cretenoe emendar ~ o
a-r 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se Que a nate
ria não é de natureza ccnst ttuctcnar , tendo sido total mente
Rejeitada

Portanto, somos pela -ef etcãc da emenda----------------------- --------------------------------------------------------

11'01136-1 RODRIGUES PALMA PMOB
.."'•• *.~ ... " PARECER ........ "',,**

Seguindo a tradição do Direito Nacional, a Emenda aqui
exaarnaoa trata de mat er-te f nfr-acons t t ttrc í onal , cabendo ,
ccts ser objeto de cuidadosa constoer-acãc em etapa. oeste- 
r-ter- do processo legislativo

------------------------------------- -------------------- -- --------------------

lPQ1134-5 RODRIGUES PALMA PMOB.....* "' PAR:::CER *.'"
-----------------~_:~~~~:~::=:~-~:_~:::~~::_~-~~~~=:~~::_~::::_:~~~:~~~--------

lP01l35-3 RODRIGUES PALMA PM08
•• *......''''" PARECER ••*"'." .."'*

Entende o relator que o i lustre er-coecneete tem razão ao
propor modificações nos referidos ar-t tccs naaccr-ce , no en
tanto, que devam ser resumidos na forma proposta mot Ivo pelo
qUdl suçe-e a -ef ercãc da presente emenda av-oe que seu
conteucc tenha sido absorvido no texto ora em etaco-acac-------------------------------------------------------------------------------

1PQ113J-7 RODRIGUES PALMA PMDB
"".***~'." PARECER " *

E'l'ibora seja tcuvave i a preocupação do nobre ccns t t t utnte ,
o conteudo da presente Emenda, em 1trinas gerais foi abordado
no texto do Projeto de Constituição

Assim sendo, somos pela c-ejuotcvat tcaoe da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP01137-0 RODRIGUES PALMA PMDB
.." ...... "'" ....... PARECER "'............ " ....

Reservou-se ao Congresso Nacional a coecet êncta para
exentna- os atos de concessão Pela aor-cvacão cate at

--------------------------------------------------- ----------------------------

PMDBlP01111-6 WILSON MARTINS
.."" •• " ••• PARECER .." ..

Pe1a apr-ovação

lPOl119-1 WILSON MARTINS PMDB
." PARE.CER .."' "'''' '''ol<

A emenda objetiva. a supressão do artigo 430, tende
vista que a toe-e esta contida no ,1rtlg0 475 e que a perda
do cargo em virtude da Emenda Constitucional no 7 não se deu
oc- motivo ect rt tcos

Pelo não acolhimento

1P01120-S WILSON MARTINS PMDS............*". PARECER ..."'...........*.
A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das

serventias de foro judicial, o direito à eeet tvecâo no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a eetarteecão das referidas
serventias, demonstrando sens tve t avanço nessa ár-ea e repon
do, no lugar aoequaoc. as runcões contrarias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, ess te. extinguir os cr-tvttectcs ate então
ccnee-tocs aos titulares de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notor-tats , a nosso ver tnceteaavets

O disposto no ar t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os ntr-ettos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos SUbstitutos ou terceiros de um modo geral, e
esvaziar a regra estar 1zaocr-a , a ponto de retirar-se a sua e
e tcacta para se manter os privilégios que se pretende extin
guir

Somos ce 111 rej e Icão da Emenda

1P01121-3 WILSON MARTINS PMDB
••• "' '" PARECER '"

Entendemos que o fundo de garantia de tempo de seevtcc
vem desempenhando a contento sua euncão social Assim sendo,
deve ele permanecer como é hoje, pois sua extinção não ccndtz

com os anseios trabalhistas
Pe1a aprovação

------- ----- -------------------------------------------------------------------

lPOl 113-2 WILSON MARTINS PM08
.** ...... **•• PARECER •• *.... **••

Somos pela reje1çd:o da emenda vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o cr-tncvptc da gra-
tuidade do processo de nam t tt acãc para o casamento

Posteriormente, a legislação oro tnar-ta cuidara de otsct
ct toar a meter-ta

lP01'18-3 WILSON MARTH6 PrJlOB
..... "'''''''*•• * PARECER .*"'*....*,,*

O conteuco da Emenda encontra-se contemplado, impl 'Icita
ou exct tct tament e, em outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela prejudicial idade

lP0111b-7 WILSON MARTINS PMOB
"'..** '" PARECER " "

A emenda fot r-ej ett aoa por entendermos ser a sugestão de
Inclusão da expressão "no prazo de cinco anos" mater-ta a ser
tr-atada em legislação cr-dtnar ta

Pe12 r-ej etcac
----------------------~--------------------------------------------------------

lP01117-5 WILSON MARTINS PMOB
"."''''''''''''''' PARECER *... "''''...... '''....

A supressão do Art 42B, como propô!" a Emenda., não deve
ocor-r-a- porquanto, são 05 crccr tos tnotos , suas comunidades
e organizações ind\genas, que figuram como partes tea-t tmas
para Ingressar el!' juizo em defesa dos interesses e direitos
ind'igEnas

Como e naru-at • tal atribuição deve caner- ao próprios
tnctcs , que melhor saberão cutoar de seus interesses

Por t ats razões, a. Emenda não deve ser acolhida
Pela rejeição------------ ------ ~-------~~------~------~ ----~--------------------------------

to.
Pelo acottnmentc parcial

lPOl145-1 NILSON GIBSON PMOB
•• "''''.*''•• PARECER ",,,,,,,,, ...,,,,.,,

Proposição acolhida O artigo 349 do Projeto fol suprimi-

1P01141-2 NILSON GIBSON PMOB
""""' ",."'''' PARECER .* .

Acolhida, no meettc. r-essatvanoc a redação final do r-eta

PMDB

PMOB

do

1P01146-9 NILSON GIBSON
"''''••• , ...... PARECER .....*... , ...... '"

A emenda e de ser rejeitada

1P01147-7 NilSON GIBSON
*....."'$ .. *'" PARECER "'."'"••• *...

A emenda e de ser rejeitada

lP0114B-5 NILSON GIBSON PMOB
........... ,,'" PARECER ...... "'.... "'.....

A Emenda proposta não aprimora o texto do Projeto e não a
tende, em sua essência, os objet tvos propostos pelo teatsta
do.

Pela rejeição

1P01149-3 NILSON GIBSQ"l PMDB
............ PARECER "'...... " .........

Acolhida a supressão proposta t r-ans eer-tnuo-ee , entre -
tanto o tema focal a competência do s'steMa nacJor.õll unl-
co de sauae para ovscvct mecãc posterior

Pela aprovação

lP01141-4 NILSON GIBSON PMOB
....... " •• PARECER ...... "'..." ...... "

Quanto ao mer-ttc. a emenda e parcialmente atendida neste
capitulo e no titulo II

1P01123-0 WILSON MAr:tTINS PMOB
." ......."'" .. '" PARECER ...... * ......

As razões excenctoas na Justificação da Emenda são multo
coor-tunas , motivo por que acolhemos sua pcstuiacãc
Pela aprovação

1P01122-1 WILSON MARTINS PMOB
.." .."'''''' " PARECER .

A sugestão f01 aco tntoa parcialmente no mérito, nos ter
mos do sunsr ttut tvc do Relator

1POll24-B WILSON MARTINS PMOB
*"'*.."'... *"''' PARECER " .... ""''''''',,.

A emenda em apreço pretende f'IOd1ficar a expressão "coman
do r-evotuc tonar to'' por ~reglme militar"

Não obstante deva-se reconhecer que, na cr-at tca , a ex
pr-essão proposta seja acef tàve t , os documentos oficiais devem
traduzir as expr-essões formais adotadas

Somos, assim, pela rejeição da Emenda

lP01127-2 VIRGILIO TAVORA POS
"'... *"'''''''''.." PARECER "",,, •• ,,,,,..*

Adotou-se a sugestão do Autor quanto a expressão "cr-omo
ver-a"

O proposto no untco foi atendido, em oer-te , no t ttuto'
11 capitulo I

lP01125-6 VIRGíLIO TAVORA POS
."'........*.... PARECER •••• *••• *

Quanto ao artigo e seu 10 a redação atual ccr-r-escon-
oe a tentativa de acr-tncr-amentc da redação sugerida Quanto
ao 20 suger-ldo, encontr-a-se no ar-t 12, IV, d)

lP01126-4 VIRGíuo TÁVORA PDS
*... *•• *•• * PARECER *~" ........... "'''

Atendido no mer-Lto , parcialmente, Quanto 20 par-agr-afo ,
a sugestão foi oar-ctateente acatada-------------------------------------------------------------------------------
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1P01150~7 NILSON GIBSON PMDB
............ " PARECEI? ..

A Emenda naua acrescenta ao texto do Projeto
Controle cectso- tc e caotre r votante n.2 -eai tcace não são

stnórrtmos , mas o primeiro inclui o segundo pois controle ce
c rsór to pode se dar oas formas mais diferentes cossrvets r tec
nctcctcc mercado, insumos etc I

Pela. prejudicialidade

1P01166-3 DE!..IO 8RAZ PMDB..".....,...,.* PARECER .... ,...........
noj et tva a emenda eet tr-ar do inciso XVIII co artlgo 13

QUP dispõe cc ci-etto as ferias, o manr1amento da remuneração
em dobro no oecc-r-er- desse oeetcoc

Efetivamente, tal ctsocs tt tvc constitui matér ta cr-ccr-ta
~e legislação cr-otnãr ta , antes que do texto constitucional

lP01169-8 DÉl.IO BRAZ PMDB
.... ,. PARECER .

A emenda merece ser acctntoa e a Objeção que encerra é de to
do caorvet devendo ser tomada em conte

1POl172-8 DÉLIO BRAZ PMDB
......... " •• ,. PARECER ...

or-etenoe o autor SUprim1r o t t em V do ar-t 29
Não ccncc-oanos com os argumentos da. justificação, tendo

em vista que a tntc tat tva do car-t tcc em eat er-ta ccnst tructc
nat e teatstat tva representa mais uma conquista que ror-tatece
as agremiações par-t toer tas

------------------------------------~ ------------------------------------------

1PO1168 -O DÉU O BRf\Z PMDB
,. PARECER ,.

A Emenda propõe a sccr-eseac da a 11nea C do i tem IX do
ar-t tgo 17 ao Projeto

A Emenda, a nosso ver, procede, pois et teuna do Projeto
ctspcs tt tvc inteiramente 1nuttl e cesotcteeoa

Pela aprovação, portanto
--------~--------------------------------------------------------------~-------

1P01167-1 DELIO BRAZ PMDB
• •• "' '" PARECER ..

Acolhemos numerosas ponderações e Emendas em teces as
fases da elaboração do Projeto, convencemo-nos de que, real
mente, seria necesaar so atenuar o car-àtar- tmpos t t tvo do er-a
ce t t o tendo em vista, t arnbem que mais de 80~ das empresas
extstentea no pa t s são de pequeno porte Asslm não nos pare
ce ser caso de supressão do dispositivo, dada a função social
da empresa mas sim de sua adequação a r-ear tdace oees t tet
co

PMDBlP01173-õ DÉLIO BRAZ
... "' ...... fI .... PARECER fi ..... ,. ... ,.

lP01170-1 DELIO BRAZ PMDB
..~ PARECER ,,~.

Permlte a emenda o alistamento l'! o voto aos mator-es de
oeeessets anos de idade

Entendemos que a ldade para o alistamento deve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade o jovem atnce não adquiriu
a maturidade nacesser ta para o axer-c tc tc do voto, acesa- da
ncoer-ntaacãc dos metes de coecncacêo e dos recursos da infor
mação escrita

1POt 171-0 DÉLIO BRAZ PMDB
.............. PARECER ......,.......

Pretende o autor tornar cr-tvat tvas de cr-ae t tetr-cs natos
as candidaturas para diversos cargas eletivos, além do Presi
dente da Republ tca

o Projeto incluiu junto com o Chefe da Nação na at tnaa B
do Hem lII, de ar t 27, somente os Presidentes da Câmara Fe
deral e do Senado da aecobt tca. pelo fato de, em caso de im
pedimento do Pr-es tcente da aecobt tca , ausência do Pais ou de
vacãecta, serem chamados ao exe-ctctc do cargo

Quanto ao pr-tme tr-o-en ntst-c , o parágrafo untcc do 81"t1Qo
175 diz que "ser-ão requisitos para ser nomeado Prime1ro-M1
ntstro a conotçãc de brasileiro nato e ter mats de 3S anos oe
idade

Acolhemos a par-te que diz respeito ao Presidente da Repu
bt tca. da Câmara Federal e do senaoc da aeoum tce

lP01151-5 SANTINHO FURTADO PMDB
............... PARECER ..

A Emenda propõe a sucr-eesão do Art 350 e seus t tens
A proposta foi acotntoa pelo relator no Sl'!U sucst ttut tvc
Pela anr-cvaçãc

1P01153-1 SANTINHO fURTADO PMDB
."'''' •• '''••• PARECER ... "'•• " •••

A ecaesrsc é oportuna e pertin~nte e tot acolhida nos
termos do Substitutivo do netatcr

lP01l54-0 SANTINHO fURTADO PMDB
............ ,.,. PARECER ...... ,......

Pela aprovação ccrrs toer-anoo que o suns t t t ut tvo do Rela
tor já tomou a providência de supressão dos atuo toes dtaoos t
t tvcs

lPO' 152-3 SANTINHD FURTAOO PMOB
............ ,.... PARECER " ... " .......

E objeto do tnct sc XX oc al"tigo 13 do rr-cj eto assegurar
ao trabalhador o direito de não ter sua sauoe atingida no oe
correr do ce-rccc de trabalho A Questão acr anse não apenas o
direito ao asotente salubre de tr-anatno ou a segur;:mçn dos e
quipamentos manipulados mas t amoem entre outros aspectos o
direito a ritmo de tr-aca tno ccenat rvet com sua potencialidade
r ts tca

A nosso ver O termo secoe expressa melhor a abrangência
desejada No entanto, ntctene e segurança refletem facetas
fundamentais da questão, consagradas na muito com justiça
na termtnologl.2 ea eeotctna do trabalho

Optamos, por conseguinte, por expl tc ttae no texto do
suoet vtut tvo o otretto à sauoe , higiene l'! segurança no traba
lho

lPOl157-4 OELIO BRAZ PMOB
....." ........ ,. PARECER ... "'...... "'.

A aeenoa propõe a sucr eesêc oas catevr-es «natu-ats , leg\
t tncs alo não e aõct tvos- na attnea C ao Item V oc ar-t 12

A mater ta não esta conteeotaoa no scnst ttut tvo
Pela -eje tcâo

iP01155-B SANTINHO FURTADO PMDB
•• ,...,.... ,... PARECER "'... "'...........

A flxação da aposentadoria vo tunt ár-f a aos 65 e 60 anos não
deve constar na nova Carta Isso porque a r-ater-êncra deve ser
os anos de serviço

Quanto a coeout sór ta. entendemos não ser ela uma decr-eta
ção da eentt tcaoe do trabalhador, e sim, um -nasta de traba
lho' a quem já dedicou o suficiente de sua vida 20 serviço
cuct tcc

Quanto li. accsent aocr-te em cargos, funções ou empregos tem
porárias estõ!: deverá ser regulamentada através de lei ordlná
r ra

lP01156-6 DÉLIO BRAZ PMOB
.................. PARECER ,. .

O dtspos tt tvc que esta eeenna pretende suprimir trata do
"excesso de lucra nas atividades econôertcas e financeiras"

A er-r-actcacãc oa pobreza, que e o objetivo mator- deste
dispositivo, pode ser alcançada. através de uma tributação
progressiva e se tet tva E' sobre Sistema 'rr toutar to jã extst e
todo um cam tutc no Projeto de ccnst ttutcãc

-------------------------------------~----------------------------~---~--------

lP01181-7 ORlO BRAZ PMOB
..................... P,&,RECER ... *....... '"

A Emen(ja deve ser rejeitada, por n:lo ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comiss.lio dQ S1stematização

1P01180-9 D~LIO BRAZ PMOB
..... ,.~ ........ PARECER .... "'.............

Pelo não acolhimento As expressões 1ntroduz1(jas s6
explicam o que já estã impncito no texto do artigo

iP01176-1 DÉLIO BRAZ PMOB
.... ,. PARECER "' ...

pr-ef udtcaca , em cecor-r-êncra da apr-ovação da supressão do ar t
56, seus incisos e car-ãararcs

-------------------------------------------------------------------------------

1P011B3-3 DÉLIO BRAZ PMOB
................. PARECER .,.•• ,........

A emenda de igual teol" , c6p1:1. xerograf1ca da de
1p011B23 Pela rejeição-------~----------~-------------------------- ----------------------------------

PMDB1POt182-5 DÉltO BRAZ
............... ,. PARECER ,.,....

lP01179-5 DeLIO BRAZ PMOB
...... " PARECER ..

Pelo nlio a.colnimento O mot\Qrno ·welfa.re state" n.§o pode
presc1ndlr de tnstrumentos legais ágeis e de pronta apl1ca

çao, nos casos de relevância e urgAncia
-------~----------------------------------------------------~---~--------------

1P01175-2 DÉUO BRAZ PMDB
...........,. PARECER "'••

A redação proposta, no Que se refere às forças -at taoas- e
eesneceeear-ta. de vez Que 2. permissão para o trânsito das
forças estr-encetras no território nacional depende de lei
complementar Ora, a lei complementar é que virá da amplitude
e das ccnctcões da med1(ja a ser autor-taaua No que se refere
ao estaoetecteento de bases mtt tt ar-es , a competência da União
esta expressa no ar-t 54, inciso 111

1POl177-9 D~l.IO BRAZ PMOB
............,.••• PARECER •• ,. ..

O termo "natureza" deve permanecer. Um mesmo cargo pode
ser exercido em local de natureza salubre ou insalubre O fa
to de trabalhar com insalubridade já comporta algo mais. sem,
no I"ntanto, ferir a isonomia Não se POde, portanto, esquecer
certas peculiarldades eXistentes no desempenho da f1.,lnção PÚ
blica

1POl17B-7 D~LIO BRAZ PPl\OB
.,. PARECER ,.,...

Pelo não acolhimento As leis delegad2.S 56 fazem enrique
cer o nossa sistema de processo leg1s1atlvo e não constituem,
a nosso Ver, uma capitis deminut10 do Poder Legislat1vo
Pela rejeiçJio

O Projeto de const ttutcãc assegura a autonomia dos Esta
dos, por ccnseautnte , a cr tacãc. fusão, incorporação e dea
eeeceaeentc de euntc rotcs deverá ser de sua competência esta
oatec toa na ccnat ttutcãc Estadual

Somos pela aprovação no mert to

lPOJ174-4 DEI..IO BRAZ PMOS
..........,. PARECER ........"'.,."' ...

Pela r-ej etcac face ao Ônus que acarreta a esses muntc tpf os
com infraestrutura de rodovias e habitação, para sustentar
tais explorações-------------------------------------------------------------------------------

1P01161-2 D~LIO BRAZ PMDa
............. ,. PARECER ......."'........

A emenda mer-ece ser acolhida e a objeção Que encer-r-a e de to
do camvet , devendo ser tomada em conta

1P01164-7 OéLIO BRAZ PMDB
.......... " PARECER ",...

A supr1mir-slô' o direito à grat1f1caçJo nat3l1na do elen
co do artigo 13 do Projeto, não dever1am subsistir todos os
demais D Que se prE!tende é estabelecer dlreitos fundamentais
do trabalt'12.C1or e o 130 saláriO é um deles Claro está que a
dlsc1plina da mater1a, como illlás l10je acontece, ficara parti
: legislacão ord1nar1a

1P01165-5 O~UO BRAZ PMDB
.......... PARECER ..

Há que constar, efetivamente, do t@xta constitucional, a ga
"antla de salário de trabalho noturno superior ao diurno A
espectflcação dA majOração devida, a determlnação da hora
noturna bem como os l1m1 tes do per 'odo noturno, pareCl'!m-nos
materla propr1a de legls1ação ordinárla O crescimento e a
proçresso tecnológico alteram continuamente os padrões que
seriam cOt')sideradas normais nl"ssas Questões
~eJa l"t>je1ção da emend<l

lP01163-9 DÉl.IO BRAZ PMD8
,.... " ...",........ PARECER ...... ,.•••,..

Em Que pese sua relevãncia, não se coglta da 2preciação
ela matéria no .limbtto constitucion2.1

Pela prejud1clal1dade-------------------------------------------------------------------------------

1P01160-4 D~LIO BRAZ PMD6
........ ,.,. ..,.. PARECER .... ,...,.....

A Emend<J. dá nova redação a at tnea l! do item VIII do ar-t
12, nresvenoc a não adoção de atstema untcc de numeração para
os tnotvtoucs

A maneira como está rlE!dig1da o otecostt tvc dá a entender
que o s t rêectc do Texto a respeito pr-oduz o mesno efeito

sete -eretcâo. por-tanto
---~~-------------------------------~------------------------------------------

lP0i158-2 DÉL.IO BRAZ PMDB
..~ PARECER """"."".".

A Emenda propõe a socr-essãc da palavra "privadas" da 311
nea E do HeI!' VII do artigo 12 e a at tnea F oc mesmo t ten

A proposição tem procedência e merece ser acolhida, não
tendo sido levado em conta pelo suosr ttut tvc

--------~--------~:!~-~~~<:~~~~~-~~~:~~:----------------------------------------
tP011S9-1 DÉLIO BRAZ PMDB
............... ,. PARECER ..,.... ,..... ~ ..

A Emenda referente a attnee B do item VII do ar-t 12,
acresce li palavra ~rnotivada~ à oeter-mtnação judicial que per
mite a penetração ou permanência em dom1cí 1to

O acréscimo proposto, a nosso ver, é cesnacessár-ro
Pela rejeição, portanto

-------------~-~---------------------------------------------------------------

1P01162-1 DéLIO BRAZ PMDB
............. PAReCER ..."''''..,....... ,.

A materla, objeto da l'!menda mereceu dos Constituintes
empenhadas na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito espectal, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
taml'!nto cond1zente com a SU<l. imporU\;nc1a

~esta etapa do processo de elaboração Const1tuctonAl
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitut1vo

Op1namos pots, pela aprovação parcial--------~----- --------~ --------------------------------------------------------

1P011S4-1 OtLIO BRAZ PMDB.u PARECER "' "'...
A emenda lntenta imprimir nova redação ao paragrafo unt

co do art 239, que d1spõl'! sobre o Estado de Sa10 Optamos
pela redação do projeto, Que nos parece mais adequado Pela
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1P01184-1 DEl10 SRAZ PMDEI 11'01202-3 OSMIR LIMA PMDB

rejeiçJo-------------------------------------------------------------------------------
1P01185-0 ou.ro BRAZ PMDB
........ ~. PARECER ..

A emenda pr-ocur-a supr-imir expr-essão "in fine" do oar-aü-a
fo untco do artigo 240 Optamos pelo texto do pr-ojeto mais
adequado a salvaguar-da dO Estado Pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPQ11B6-B DELIO BRAZ PMDB
............ PARECER .

A emenda intenta alterar o artigo 242 do projeto, QUe
dispõe sobre as tmuntoaces par-lamentar-es durante o Estado de
S1t10 Optamos pela eanute-rcãc dO texto, r-azão pere qual Opi
namos pela r-ejeição da emenda--------------------------- ----------------------------------------- -----------

lPOl187-6 DÉLIO BRAZ PMDB
............. PARECER ..

A emenda intenta dar nova r-eoacãc ao 10 dO artigo 254
do projeto uevtcameete analisada a mater ta optamos pela su
pressão do parágrafo atuetoe. bell' como dO seu cecct Pela r-e
jeiçâo--------------- ---~ -~----------------------------------------------------------

1P011B8-4 DÉLIO BRAZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda e de ser rejeitada
Pela r-ejeição----------------------------------------------------------------- --------------

1PD11B9-2 DELlO BRAZ PMDB
............ PARECER ..

As providências a serem tomadas pelos Estados 1 t t tçantes
estão suficientemente previstas nos dispositivos acr-esent aocs
pelo e-erete do Relator--------------------------------------------------------------------------------

lP0119Q-6 DÉLIO BRAZ PMDB
.......... PARECER .

O texto oc substitutivo entende ser neces sár to manter o
direito aocutr-toc sobr-e as atuais concessões cetxanoc para
Lei ür-otnar ta regulamentar- OS casos em Questão

por essa razão, somos pela r-ejetcêc da Emenda

lP01191-4 MAURíCIO FRUET PMDB
.......... PARECER .

Pela r-ejeição, face as razões excenctoas no exame da
emenda no 1p0277 4-8

1P01192-2 MAURícIO FRUET PMDB
........... PARECER .

A Emenda pr-opõe nova redação para a ali nea O do Hem IV
do artigo 12, em sua par-te final

O r-epar-o é procedente, a nosso ver-
Opinamos, assim, pela inclusão da Emenda no Substitutivo
Pe1a apr-ovação--------------------------- -----~--~-------------------------- ------------ -----

lP01193-1 MAURic.IO FRUET PMDB
........... PARECER ..

O cont eucc da Emenda E! tr-atado de forma mais aor-aoaente
pela r-edação oferecida ao otspcs tt Ivo no Projeto de ccns-
t ttutcãc

Pela or-erudtcta i idade----------------------------- ----------------------------------------~---------
lP01194-9 MAURiCIO FRUET PMOB
............ PARECER ..

O cont euuc da Emenda encontr-a-se contemplado, f rnpl icita
ou exct tcttaesnte , em outr-os dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela m-ejudtctat toaoe------- -- ~ -------------------------------- ------------------------------------
lP01195-7 MAlJRICIO FRUET PMDB
............ r;;ARECER •••••••••

A Emenda propõe nova redação para a a 1i nea M do item IV

do ar-tigo 17, estabelecendo a unidade sindical em cada base
ter-ritorial e categoria pr-ofissional

A nater-ta , a nosso ver vem tratada adequadamente no Su
os t í tut Ivo, não cabendo alteração eedac tonat

Opinamos assim pela rejeição

lP01196-5 MAURICIO FRUET PMDB
....... "' PARECER .

A matér-ia já está contemplada em outr-o capitulo do sr-cje-
to

Pela prejudicial idade

lP01197-3 MAURiCIO FRUET PMDB
.......... PARECER .

Pela r-ej etcão. tendo em vista a orientação da ao substi
tutivo

lP01198-1 MAURICIO FRUET PMOB
............. PARECER ..

A Emenda acr-escenta ar tnee ao ltem IV do ar-t tac 17 par-a
tornar obrlgatór-1a a ccntr-mutcãc sindical

Esta proposta já esta contemplada no subst ttut tvc. como
ccr-tnacãc estabetectde pela asseeoteta geral da entidade sin
dical

Pela acr-ovecãc. portanto, sob outra for-ma

lPOll99~O OSMIR LIMA PMDB
.......... PARECER .

O sistema tr-tbutar-tc pr-oposto no projeto de Constituição
estabelece um per-fl1 de distribuição de concet ênctas e de
tr-ansferências de r-ecett a tt-tbut ar-ta capaz de atender- as ne
cessidades de cada esfera de poder- pol tt tcc A alteração pr-o
posta na Emenda eret ar-ta o eout i í or to do referido s t at ema

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPQ1200-7 OSMIR LIMA PMOB
.......... PARECER .

A amenca vtsa a tor-nar- o alistamento e o voto faculta-
t tvos

Entendemos que o exer-ctctc do voto é um dever- ctvtcc A
obrigatoriedade do voto aovea da teoria do etet tcr-adc-funcãc
É, por-tanto, uma cor-tçacãc jur-totce

Não concor-damos com 05 ar-gumentos de que violenta a 1i
eer-cace e a consciência do eleitor- Pelo contr-ar-io o c rcadãc
vota no cano tnatc de sua cr-ererêncta , podendo, temoám, votar
em branco

O voto facultativo pode provocar gr-andes abstenções ,
comprometendo a r-ecr-esentat tvtcaoe cct rt tce e popular dos
etettcs , levando <10 poder- mtnor-tes r-actcats e transfor-mando 
se em fator de cor-rupção eleitor-al

Sendo o voto ccr-taatôr-tc. e ônvto Que o a t tatamentc
também ser-a ccr-taatcr tc

Excetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos
os maiores de setenta anos e 05 oee tctentes ets tcos

1P01201-5 OSMIR LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

aecs estudos detalhados da questão, optamos por- accther- as
Emendas que apenas configuram o sa f ár to-mf ntno como um valor
capaz de satisfazer- as necessidades bas sr-as do tr-abalhador e
sua famllia, deixando par-a a lei ordinar-ia, mais flex\vel, a
;aracter-izaç,jo dessas necessidades

lP01202-3 OSMIR LIMA PMDB
"'•••••••• PARECER •• ,. .

O prazo de 45 dias antes do tér-mino do mandato do Gover-na
dor e Prefeito, foi aceito pelos Srs Constituintes da Comis
são como mais adequado, pr-azo mairo inter-fer-ir-ia nos traba-

u-os de final de gestão do Gover-na e!"" exe-c í cto Pelo r-ão a
colhimento

lP01203-1 OSMIR LIMA seoe
• PAIlECER .

Julgamos Que a sugestão levaria a conflito de comoetên-
ela

Somos, pois, pela -eretcãc ca Emenda

1P01204-0 OSMIR LIMA PMDB
• PARECER ..

O assunto foi dl'lplamente discutido na ccoetasão de
Organização do Estado, tendo sepultado o consenso de fixação
de prazo cur-t ts s ímo

1P0120S-8 OSMIR LIMA PMDB
.......... PARECER .

A r-edação dada ao ntaccs tt Ivo emendado atende aos obje
tivos da pr-oposição

1P01206-6 OSMIR LIMA PMDB
••• * PARECER ..

A emenda incor-pora at tvtoace que deve ficar sujeita à comoe
têncta da União e dos Estados para legislar a respeito

lP01::!07-4 OSMIR l.IMA PIIDB
••••••••• PARECER .

A Emenda objetiva centr-alizar', em instituições r tnancet
r-as oficiais feder-ais, a arr-ecadação dos impostos da União

A norma pr-oposta, não obstante os elevados propósitos do
nobre Constituinte, e de natur-eza tner-accnst rtuctonat , dadas
as car-acter í at tcas da mate-ta discipl inada

A Constituição que estamos a etaocr-er- não pode descer a
detalhes cr-ccr tos de r-('!gulamento, se a pretendemos rrueaoou-a

Assim, somos pela eef etcãc da. Emenda

lP0120B-2 OSMIR LIMA PMOB...... ~ .*. PARECER .
A emenda fica prejudicada, fac!" a opção do Relatar- no

sentido de eunr-tmtr , no texto do sucst t tut tvo. o otsccs tt rvc
cve o autor pr-etendia modificar

lP012Q9-1 OSMIR LIMA PMDB
••••• ~ PARECER .

Entendemos Que as tnst ttutcõee r tnancetr-as nuor tces e pr-i
vadas devem constituir- UM fundo especial, que pr-oteja a eco
nonta popular- garantindo depositas até determinado valor

A Emenda pr-oposta exclui as test ttutcões cr tctats do fundo
Ora, o ar-t 265 do Projeto es tanat ece que a "União não se r-es
coosacti tear-à por- oecõsttcs ou aplicações em tnst r tutcões fi
nanceiras" con o uua t concordamos

Está clar-o cor-tante. Que a Emenda não ccntr-tbut para o a
cr tmcreeentc co Pr-oj eto

Pela rejeição

lP01210-4 OSMIR UMA PMDl3
••••• ~ ••• PARECER •••••••••

N1'I ana ' t se do utscoatt tvc Que se pretende emendar- - o
ar-t 466 do Pr-ojeto de Constituição - entendeu-se que a eat e
r sa não é de natur-eza constitucional, tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela rejeição da emenda

1P012'1-2 OSMIR LIMA PMDB
.......~••• PARECER ..

A Emenda em Questão objetiva oer-ett tr- o deposito das
dcscontoti toaoes de caixa da ue têo e das entidades 50b seu
controle em instttuição etnancetr-a ce tcta r federal

f'.lão obstante 05 elevados c-ecosi tos do Eminente ccnst t 
tutnt e. a matar-ta consubs t anct ada na presente Emenda ccnt t t -

t a com a s ts tenát tca geral adotada pelo Pr-ojeto, not tvo por 
que somos pela sua r-ejeição

----- ------------------------------------------------------------ ---- ----------
1P01212-l OSMIR LIMA PMDB
."' .... ' .... PARECER •••••••••

A Emenda pretende eespcnaant t tzar a untêo por depósitos e
aplicações nas instituições financeir-as por esta contr-ot aoas

O texto emendado, artigo 285 do Projeto de Constituição é
r-ntac tonado com o artigo 328, v, do ees'rc Pr-ojeto, que atr-i
bui à l.ei do Sistema Financeiro Nacional dtaoor , entr-e outr-as
mat er-vas , sobre a criação ce fundo mant trrc com recur-so das
instituições r tnance tr-as , com o objetivo de proteger- a ecomo
mia popular e garantir- oeccs ttos e aplicações até determinado
valor

A cer-t tctcacêc das tnst ttuvcões oficiais neste fundo jus
t tt tca-se, principalmente se se considerar- Que algumas a
exeectc do Banco do Br-asil S A , têm acionistas pr-ivados aos
Quals distribuem lucros e ctvtoeoccs e Que, evidentemente, de
vem r-esponder- - junto com o actcrn sta eajcr-tt âr-tc - pelas
obrigações da instituição Não nos par-ece legitimo pretender
Que a untãc. com recursos ar-r-ecaccs da toda sociedade, car-an
t a , com exclusividade, os oeccet tos e as aplicações realiza
das nas tnst ttutcões r tnance tr-as Que controla

Asslm não obstante 05 elevados prccóst tos Que inspir-am o
Autor, somos pela r-ej atçâc da Emenda

Pela r-ejerção--- --- --------~------------------------------------------------------ ----------
1P01213-9 (lSMIR LIMA PMDB
..••••••••• PARECER .

A Emenda. propõe alter-ar o caeut do ar-tigo 284 do Pr-ojeto
de Constituição da Comissão de s tstemat tzacãc

A matéria disciplinada pelo artigo em foco e de natureza
eminentemente administrativa, não se justificando a sua in-
clusão no texto conat t tuc tonat

ass tm, face a supr-essão, Que pr-opomos, do ar-tigo 284, en
tencemcs prejudicada a Emenda em exame

lP01214-7 OSMIR LIMA PMOB
............. PARECER .

Na anát tse do dispositivo Que se pretende emendar- - o
ar-t 466 do Projeto de ccnst ttutcâc - entendeu-se Que a matá
r-ta não é de natureza ccnet ttuc tcnat • tendo sido totalmente
Rejeitada

Por-tanto, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP012l5-5 OSMIR LIMA PMDB
........ _••• PARECER *••••••••

A Emenda obret tva tnctutr , entr-e as matérias cuja delibe
ração e da coenetêncte exctus tva do Congr-esso sactonet , o
acompanhamento e a r tscat taaçãc da at tvtoace 00 Governo em
eat er-ta de "seaur-toace social e pr-evidência "

A pr-eocupação do Nobr-e Constituinte, a nosso ver, já. esta
at enotea pela utaoostcãc do inciso IX do ar-tigo 100 ee Pr-o

feto de Constituição da comtsaãc de Sistematização o qUE.' nos
leva a consider-ar o-ejvc tcaca a Emenda

lP012l6-3 OSMIR LIMA. PMDB
• •••• _••• PARECER ..

A emenda cof et tva central taar-. em tnst tt ctcões etnance-
r-as ot tctats recer-a-s , a ar-r-er-aaacãc dOS impostos da União

A nor-ma proposta, não ccst ...,te os elevados prop6sttos do
nobre Constituinte lá de: natureza 1nfracol"'stltuc1ol"'al, dadas
33 car-acterísticas da ll'até~ia discipllnada

A ConstituiÇão que estamos a elabor-ar não code descer- a
d,!:!talhes pr-op1'ios de r-egul<lmellto, se a pr-etendemos duradoura

Assim, somos pela re1eiç!o di'l Emenda.

1P012t7-1 OSMIR LIMA PMDB
••••••••• PARECER •• "'••• "'••

8 A Lei do Slstema F'nancet:-o Nacional deverá dispor- sobre
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lP01217-1 OSMIR LIMA PMDB lP01237-6 NILSON GIBSON PMoa

1P01222-B JOSÉ SANTANA
••••••••• PARECER •••••••••

Acatado par-ctatmente no mer1to

lP01224-4 Luis EDUARDO PFL
........... PARECER .

Acatadd no mérito, tanto na reaaçiio dada ao atual ar-t
399, quanto no t j tuto 11

lP0123l-7 HERACLITO FORTES PMDB
......"'••• PARECER •••••••••

A pretensão está. em parte, acctnt-ta pelo esboço de
Sunat t tut tvc Pela aprovação parcial-----------------------------------------~------------------------------~------

lP01228~7 NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER .

!::fetivamente. trata-se de matéria tipicamente tner-eora ã

ieatstacãc crornar-ta. razão esta Qual acolhemos plenamente a
pr-esent e emenda

1P01:'!46-S CRISTINA TAVARES PMDB
"' PARECER "'•••

A eater ta. cnf ato da emenda, mereceu das Constltu1ntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo espec t a t , e acreditamos Que ao tema fOi dado o tr-a
tamento condizente com a sua importância

Nest a etapa do processo de elaboração ccnst ttuctcoat ,
nar-re da emenda deve ser- acolhida pelo Substitutivo

Opinamos cota, pela aprovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------

lP01240-6 CRISTINA TAVARES PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

As alegações contidas na justtficação à Emenda são pr-ece
dentes Deve-se notar no entanto, que a pratica consagrou a
expr-essão "regulação na eecuncnoaoe", que, de resto. implica
de mesma forma em "r-ecutaçãc da rer-t tt toaoe'' DI'! ouatouer
forma, entendemos que o otspcs tt tvc não deva prevalecer

to, o qual concede anistia ampla. geral e tr-r-eatr-t t a aos pu
ntoos por not tvcs cor t t tccs

Trata-se de significativa conquista no plano da ordem
oenoc-at tca. r txanoc-se na esfera consr ttutctcnar norma que
visa a conferir justo tratamento a milhares de cr-asttetr-os
cer-sesutccs durante os obscuros tempos de aero-trar tseo

A emenda não se afina com os oes tanrcs dos novos tempos
de tr-ansicãc democrãt tca

Pela r-ejetcãc da proposição

lPO'238-4 CRISTINA TAVARES PMDB
............ PARECER .

No cccccs ttc de simplificar o texto const t tuc tona t somos
pelo acomteentc da emenda

lPD125D-3 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER •••••••••

O coeeate à cccr-eea e a sar-ant ta de uma existência d1gna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo scc tat Re
sultados portentosos e eect tveta podem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do tr-aoatnaoor- e eectante
severo controle do dlspêndlo de recursos do Erário aeceesa
rio é, ademais, que a Lei aatcr- contenha 00 princ.pio cr ts ta
t tnc do combate iÍ PObreza

Pela aprovação par-cfa t
------~--------------------------------------------------------~---------------

lPOl239-2 CRISTI"lA TAVARES PMDS
......... '" PARECER .

A emenda propõe supressão do 20 do Art 353
O relator acotneu a proposta no seu aunst t tut tvo
se1a aprovação

------~------------------------------------------------------------------------

lPOt249-0 CRISTINA TAVARES PMDB
••••••••• f>ARECER ••• "'•••••

A Emenda ora em estudo propõe modificação na redação da
at tnea d do tnctsc 1 do ar-t 12

E nosso ent eno tmento que o objetivo deste ctsoostt tvc.
"a erradicação da coor-eaa'", ser-a alcançada através de uma
tr-tnutecãc progressiva e seletiva Deste ecoe, a eater ta é
atendida pelo capitulo que trata do Sistema Tributário

-------------------._-----------------------~-------~--------------------------

lP01242-2 CRISTINA. TAVARES PMOB
••••••••• PARECER ..... '!' ••••

A emenda, atinente oi. at mea O do item XV do artigo 12•
ressalva o C<lSO de Jnad tmpl emento de obrigação a t teent ar para
Que haja cr tsãc ctvt t

A matér te já f01 tratada, t eooc merecido acctntmento a
ressalva proposta com a devida eoactacãc r-eoac tona t

Pela aprovação parcial

lP01247-3 CRISTINA TAVARES PMD8
............ PARECER ..

A redaçJ!ío do sunst t t ct tvo acctne • em parte, ti o-cocsta ce
supressão feita pelo Autor

lPOt243-1 CRISUNA TAVARE:S PMDB
.......... PARECER ••• "'......

O Relator reserva a prerrogativa da sr-atutcace ao ens tno
de primeiro grau, un tver-sa t e obrigatório

-------~----------~~~~-~~~:~=:~------------------------------------------------
1P01244-9 CRISTINA TAVARES PIl'I08
.......... PARECER •••••••••

Realmente falta conct sãc ao texto dO Projeto. ainda mais
quando, sobre a mesma mater ta dispõe também, o inciso XXII
logo a seguir Aprovamos por tssc, a aeenoa. dando-lhe con
;UdO, outra r-eoacão igualmente concisa

lPOi245-7 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER .

Consideramos, Com base nas ponderações tio autor e de ou
tros ilustres Constituintes, não caber no texto cont ttuc tona t
a oet tntção do oer-tcoc de licença r-emuner-ada da gestante Aco
lhemos igualmente a garantia de ~mprego e sarar-te na forma
proposta pela emenda Julgamos necesser-to contudo acrescer 2
escecrr tcacac da lei, convenção e acordo cotet tvc como ãmb1to
~e regulamentação posterior da marer t a

lP01248-1 CRISTIN,o, TAVARES PMD8
.......... PARECER ..

AlO aucreasões ou acresci mos propostos com respeito ao- i
tem convet-çen para a "lgualdade de todos perante a t ar " aco
tntce no Substitutivo

lP0125l-1 CRISTINA. TAVARES PMDB
• ••••• "' PARECER ..

A. meter-ta. objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de ataccr-acac da nova Carta at en
cão muito especial, e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento ccoctzente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Const t tuc tcna I
parte da emenda deve ser acolhida pelo sccst ttut tvc

Opinamos pcts , pela aprovação car-ctat-------------------------------------- ------~----------------------------------

lP0124l-4 CRISTINA TAVARES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteuoc da Emenda, em sua essência, fOi incorporado ao
Projeto de ccnst ttutção. soa outro r tturo--------------~------------------------------------------~------------.--------

P'LlPOt220-1 ERALDO TINOCO
••••••••• PARECER •••••••••

Acatada parcialmente no eêr ttc

a autorização para o funcionamento das tnst trutcões financei
ras, de seguro, de previdência e de cactt at teacêc Assim. en
tendemos Que o texto const tt uctonat deve conter o prtnClpiO.
caoenoc li lei or-dtnar ta o detalhamento da matêr ta

Somos pela r-ef etçãc da Emenda------------------------ ------------------------------------------ ------------

JP01223-(j ARNALDO PRIETO PfL
••••••••• PARECER •••••••••

Acatamos a sugestão oc autor suast t t ut ouc-se a exar-es 
são ~ reserva de mercado' par-a -crceecac t empor-âr-f a " no ca
pHulo da Ordem accnõmtca

Quanto ã supressão suaer tca não foi acotrrtda por enten -
dermos Que o projeto tr-a proteger e privl1egiar a cacac t -
ração ctent tr tca e tecncróatca nac tonat

Pela apr-ovação parcial---~--------------~---------------~-------------------------- ------------------

lPD1234~1 NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, constcer-ancc que a autonomia dos Estados
ftcará ener-acuectoa. subtraindo-se-lhes a ororr-ocat tva de
legislar sobre a Pollcta MilHar

lP01221-Q JOSé SANTANA PFL
•••••••• '" PARECER .

Achamos metnor- que o texto constitucional não trate
de matéria do êmct tc da legislação cr-dtnar ta tcaout I

Concordamos com a supressão sugerida ( 10 e 20 )
Pe1a aprovação pare ia 1

----------------~-------------------------~-----~~-----------------------------

lP01218-Q OSMIR LIMA PMD9
.......... PARECER •••••••••

A proposta contida na emenda etca cr-aíudtcaoe , tendo
em vista Que o Relator optou pela supressão dos ar-t s 339 e
4B6 do Projeto da Comissão ele s tsteeat teecãc. por se tr-a 
tal" de matér-ta mais pr-ónr t a de legislação crcnnár ta

------------------------------------------~------------------------------------

1P012l9-8 ERALDO TINOCO PFL
••••••••• PARECER .

É de natureza constitucional a matéria que regula atr-a ~
vês de cr-tncrcto. as relações co Estado com a soc tedaoe Acre
dita-se que seja est e o caso do presente artigo

Pela r-ef e tcãc '

lP01229-5 NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda intenta das nova redação ao er-t tsc 254 Enten
demos Que o artigo emendado utz r-esoevtc a meter-ta infra ccns
t ttuctcnat , razão pela Qual o aupr-f mtmos do substitutivo
Pela r-ejetcãc--------~ ~ -------------------------------~ ------------._-----------------------

lP0123D-9 NILSON GIBSON PNDB
........... PARECER •••••••••

nrcccsta susest tvas , aor-cvet tar . com as adaptações neces
sar-tas , no artigo relativas às competências comuns Pelo
acolhimento parcial

Pe1a aprovação par-cia1
----------------------~--------------------------------------------------------

lPD122S-2 Luís EDUARDO PFL
.......... PARECER .

A supressão proposta cesear-acter-tea o cap't t uf o de ctên
ela e Tecnologia O otsccstt tvc esta complementado no TItulo
da Ordem Econômica

~a parte de CT. o controle tecnotóatcc deve ser exerctcc
em tocas as fases Se uma empresa não dominar todo o etcto.
nada impede a ut t t tzacãc de fases oeserwctvtoas por outras
empresas necrcnats Por fim, nennuma empresa domina tocas as
fases do processo de produção 011 da tecnctccte do produto
Medlante O pagamento do uso da patente qualquer empresa pode
r-a ter acesso a outras empresas. inclusive externas

Pela r-ejetçãc
--~~--------------------------------------------------~-~-------------~--------

lP01226-i Luis EDUARDO PFl.
........... PARECER .

Adotou-se formulação senér tca do 'caput " por ser mais
abr-anaente

O preposto no untco fOl acolhido, em parte no t t tvtc
li, cao I----._------------~:~~-~~~~~~=~~-~~~: ~~ ~---------------------------------------

lP01227-9 LAEL VARELLA. PFL
.......... PARECER .

Alem de conflitante, a matéria não e constitucional, por
tsso deve ser er-r-adt caría

Pela r-efetçãc---~------------------- ~------------------~-----------~-- ----~-----------------

lPD1232-5 CRISTINA TAVAR~S PMOB
.......... PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o

-~-----------~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~---------~~----------------------------------
lP01233-3 CRISTINA TAVARES PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação------------------------ -------------------------------------------------------

lP01252-D CRISTINA TAVARES PMOB
.......... PARECER .", .

Acatada parcialmente no mérito
-------------------------~-------------------------------------------~---------

lP01254-6 CRISTINil TAVARES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria slstematizada, passa a ser tratada nos arti
gos 54 e 99

lP012SS-4 CRISTINA TAVARES PMDB
............ PARECER .

A redação proposta contém elementos que, pela sua relevância,
foram lnseridos no Substltutivo do relator

lP01:235~O NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro dil necessidade de enxugar-se o

~------------~~~: ~--~~ ~~ -~~~~~~=~~-------------------------------~-------------
lP01236~8 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER ..

A Emenda vt5a a excluir do llvre uso de diretto ele gre 
ve, os mllitares

Nosso entendilM!nto é o de que devem ser preservaelos os
serv1ços essenciais à comuniljade, bem corno deve ser detxado à
let ordinária 3 regulamentação 1nclulndO as exclusões de
certas categoria de servidores, como os mtlitares

CDIII a remessa da regulamentação à lei ordinárla, não há
necessidade da referência constitucional aqui pleiteada

Pela rejetção

1PD1253-8 CRISTINA. TAVARES
............ PARECER ..

A Emenda e de ser rejeitada
Pela rejelçaO

PMOB

lPD1237~6 NILSON GIBSON PNOS
••••••••• PARECER "'••••••••

A Emenda em exame pretende suprimir O art 475 dO Proje-

1PD1256-2 CRISTINA TAVARES PMilB
• •••••••• PARECER .

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhadas na presente fase de elaboracão da nova Carta aten-
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1P01256-2 CRISTINA TAVARES PMOB 1P01271-6 EUNICE MICHILES

cão eut-o escectat . e acreditamos que ao teea ro t dado o tr-á
-amento condizente COI'l a sua importância

Nesta etaca do processo de etaccr-acãc Constitucional,
parte da emenda ceve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos cota. pela aprovação parcial
---------------------------------~---------------------------------------------

nes-ta parte em que se erurne-a os seus dtr-e stcs apenas a üa
r-a-rt la da aposentadoria cerxanoc por boa tecntca lt'lgislat 1
va que o Capitulo da Seguridade sccte t espectf tque as suas
diversas eccat toaoes , excepcional toaoes proventos 1imites
~e toeoe , etc

1P01257-1 CRISTINA TAVARES PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Pretende a amenca estender aos trabalhadores ocnest tcos
todos os utr-e t tos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece teccecat tvet com a natur-eza do t r-atia l no ocnest tcc e do
vmcuto jur\dico da r-etacão eeor-eçattcta O empregador no
conceito ocutr-tna-to, é aquele coe essuntooc os riscos da a
tividade ecooõmtca paga ao t r-aoatnaoor o satee tc. como COn
t r-acr-est acãc de ser-v tços neceasar tcs à consecução dOS ccj et 1
vos ao seu enceeenotmentc 01'3, no êmatro oc lar não na fins
econômicos para o trabalho realizado Assim, equf par-ar- a at ' 
vtcace enor-essr-te r com a at tvtuaoe conést tce é contra-senso
tnar-r-acave t Daí porque não ser possível se assscur-ar- deter
mtnanas aer-ent tes ao domestico só vtautt tzavata dentro de UMa
;,strutur<l administrativa empresarial

lP01258-9 CRISTINA TAVARES PMOB
•• lO•••• ". PARECER .

Acolhemos a emenda no que se refere á proteção que o Es-
tado de...e oferecer a família tnc tus tve aquela ccnst t tutoa
por untãc estavet , ao casamento religioso, a gratuidade do
processo habili t açãc e cet eer-acãc do casamento

No cce se r-etere oi dissolução da sociedade conjugal
optamos pela manutenção, no texto ccost ttuctcr-ar , da norma
que estabelece os prazos para que se possa consumar o divor
etc

lP01272-4 EUNICE MICHILfS PFL
....... " PARECEIl .

A s-cccatcãc 13m exaee conquanto constitua valioso sucsv
dia para Q processo legislativo merece ser aoecuaceeente
cor-s toer-aca quando se tratar da tears iecãc ccep Iemarrt ar- e 01'
dlndr1a

seie rejeição

1P0127J-2 EUNICE MICHILES PFL
.. a PAIlECER .

E voctsoenaavet ccnsacrar-rne 2 rovtot aorr toaoe da 1magem, da
vida privada e da trrt tmtdade dos indivlduos

lP0127·I-l EUNICE MICHILES ?FL
lO ".a PARECER ~.* .

A Emenda o-et enoe manter a ctaocetcãc da alínea -c-. do
inciso IV do e-r 17 do Projeto, mas alterada de forma a
fazer escapar da administração tripartite, as entidades a t t
enunem-aoae que forem de caráter est r t t aeente privado

Mas, conter-e-e manifestamos no oa-ecer- à Emenda
lP10884 - 5, aquelas entidades poderão talvez passar a admi
nistração tripartite, mas via lei or-dtnar-t a e n50 por ocr-na
constitucional vez que se trata de escolha a se- feita à luz
da conjuntura

Somos pela r-ejetcãc

lP01259-7 CRISTINA TAVARES PMDB
••• lO....a. PARECER •• lO••••a.

A competência é concor-r-ente e assim deve ser mantida
Pela rejeição---- -------~------------------------------------~------------------------------

1P01:275-9 EUNICE MICHILES P"'L
... alO .... ".lO PARECER •••• lO••••

A enenoa apresenta dispositivo contrario ao projeto
Pela -ejetcão

A sucr-esaac prooosta enriquece o texto constitucional
encr-esrenco-rne mais cce-ênct a

lPQl277-5 EUNICE MICHILES PFL
.... " ••• ~ PARECEIt .

A sucr-easãc proposta enr-tcuece o texto ccns t í t uctona t
emprestando-lhe aats coer-êncta

1P0127ü-7 EUNICE MICHILES PFl.a PARECER ..
O ccoteuoo da Emenda é tratado do for-r-a eats abr-anqent é

pela redação oferecida ao dispositivo no Projeto de ce-s
t rrutcãc

Pela or-efcctctattcece

1P01279-l EUNICE MICHILES pFL
........*•• PARECER .

Na esteira de igual emenda com igual Iust tt tcacão igual
parecer não na just tf tcação para o fato de a denuncia ter de

ser- feita oo- oer tber-ação do Congresso Naciortal Pela rej(ll
cão

PFLlP012BO-5 EUNICE MICI-IILES
••••• *1' •• PARECEIt .

1r:001:27B-3 EUNICE MICHILES PFl.
.... lO•• tlO. PARECER .

A Emeflda contribui se'n duvida para O ace-eetccaeeoto '
do texto do Projeto de çcnat t tutcâc As Unidades da Federação
e os Mwniciplos, nas leis que vierem a expedir com relação'
aos seus r-esoect rvos tributos, deverão Observar os requisitos
a que se refere o ar-t 265, item tr • ar tnea "c'", do Projeto
de Constituição, cabendo, assim a r t xação desses requisitos
a tet ccecreneroar-. e não ã lei c-otnar-ta

1P01263-5 CRISTINA TAVARES PMOB
., PARECER •••••*•••

1 do a~;et~~de o autor suprimlr os 'itens I a V e paragrafo 10

antenoenos Que t ats dispositivos são neces sar-tos ao for

talecimento dos partidos cct t t tcos

1P01262-7 CRISTINA TAVARE.S PMDB
........... PARECER .

Somos favorável a um pluralismo sindical mitigado por
algumas medidas exigidas ceras condições peculiares do sindi
calismo nacional, como as dos cnsocstt tvos que garantem a ex
clusividade de r-ep-eeeotecac oer-ante o Poder Publico para uma
se entidade sindical, Quando nouver várias na mesma catescr ts
e a contribuição s tnctcat , cem como coootcões para o regis-
tro ouot tcc I

Pela rejeição

1P01261-9 CRISTINA TAVARES ~MDB
........... PARECER .

A m-cccs tcãc em exame, conquanto constitua valioso sub
sidio para o processo teçtatet tvo , merece ser aoecvacanente
considerada Quando se tr-atar da legislação complementar e or
dinária

Pela rejeição
------------------~------------------------------------------------------------

lP01260-1 CRISTINA TAVARES PM08
......*••• PARECER .

A igualdade de acesso e sue te tente para assegurar-se o
car-atet- oencceat tcc

Pela aprovação oar-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P0128S-6 NILSON GIBSON PMD6
•• lO•••••• PARECER .

A Emenda foi aprovada parcialmente Algumas das adequa
ções sugerldas rão foram ncolnldas por envolverem dispositi
vos que. pelo seu alcance, não pOdel"iam deixar de assumir a
forma de artigos para flgurar apenas na forma de item

Pela aprovação carctal----------------------------------------------------------~-------------- ~ -

1P01282-1 NILSON GIBSON PMJB
....... lO•• PARECER •••••••••

Considerando que o pl"iroClpio eator- que ceve o ...tenta- a
elaboração do cec VIII - Dos toc tcs , deve ser 2QlJP10 que
protege as terras ccucacas 012105 tr-atos conotcões da or eser-'
vecão emtco-cut tur-a t das populações lnd\genas, cct enos pela
eaeutencãc do c tscos tt tvc. que cr-ctne a remoção dos c-ucos
indígenas de suas ter-r-as

Somos pela rejeição

lP01:2B3-0 NILSON GIBSON PMOB
•• ",••a.... PARECER •••••••••

Não na toconcat ttn t toaoe entre as duas dispozições aventa
das Nas disposições Que ver-sen sobre o Ind10 pretende-se
no sent toc de melhor protegê-lo em seus direitos, defer'r ao
Congresso Nacional a aprovação, na exploração das rique
zas minerais extst entes em terras lnd\genas

Por Outra via, deferir tal atribuição ao Poder Publico,
como poder concedente, a exemplo do que ocorre co"! as rique
zas minerais existentes no restante do t er-r-t tor to nacional
em cuet rs s tmo prazo as riquezas minerais existentes em aeeas
ind\genas estariam em mão de grupos estrangeiros

Esta e a triste r-ea t tdade do governo brasileiro basta
que se examinem as estatísticas de cr-ccucâc mlneral or-aertet
r-a

Procurando preservar essas poucas áreas da cobiça interna
ctcnat , procuramos dentro do espirito que nor-teou o trabalho
dos constitulntt's n::l. Com1ssão de OrdEm Social nos colocar de
frente contra tal avanço em nossas riquezas funt::lamentais_________________~:~~_~:t:~~~~ ~ _

1P01284-B NILSON GIBSON PMDB
lO PARECER lO./t

A Emenda pretende, ao errad~car o ~capuP dC) A~t 427,
acabar com o privl1egi0 da UnUio na pesquisa lavr.. as explo
ração de minérios e o aproveitamento de recursos energeticos
em terras indígenas Ao mesmo tempo maneia inclUir disposição
no Capltulo da Ordem Econômica mandando que tals atividades
sejam efetuadas por empresas nacionais

A proposta é inaceitavel O esp\rito que norteou o traba
lho dos cOnstitlJ1ntes foi exatamente o de preservar as rique
zas minerais exlstentes em terras indígenas

Const1tui, por outro lado, grande vergonha rmclonal a
maneira escancarada como tais riquezas existentes fora das
áreas lnd\genas estão st:mdo entreges a grupos internacionals
Que praticamente já cominam hossa proal.lçâo mtnel"a1 , inclusive
a dê mlnera1s estrategicos

Como Se não bastasse, tals grupos pretendem também apode
rar-se das reservas minerais exishmtes t!!rn areas 11"\dígenas
solapando de vez a soberania nacional

Por tão obv1as razões, pela reJeiç:ío da proposta
Pela rejeição

1P01264-3 CRISTINA TAVARES PMD9
........... PARECE.R •••••••••

O substitutivo, tom outra redação inclui or tnc tp tos que
dão respaldo a eucr-essão ou acr-esctmo proposto

1PQ126S-1 CRISTINA TAVARES PMDB
•••* PARECER .

O substitutivo, com outra redação tnctut cr-tncrotos Que
dão eesoatcc ã supressão ou acr-esctec proposto

1P01266-0 CRISTINA TAVARES PMOB
••• lO••••• PARECER .

A presente anenoa pretende reduzir o mandato do sr-es toen
de da Republ tca. previsto no ar-t 458 do Projeto

A meutoa proposta não merece acolhida tendo em vista que
o dispositivo supracitado já reduziu em 1 ano o mandato estao
etectuc na ccnst ttutnre vigente

De ressaltar-se ademais, cue a cer-manâncta do atual Pre
sidente ate 1990 f ust tt tca-se tendo em vista a necessidade de

se proceder as alterações or-qân í cas e estruturais do Pais
determinadas pelo texto constitucional Que ora elaboramos

somos, assim, pata rejeição da emenda----------------- --------- ~- ---~~------------------------------------------- ---
lP01267-B CRISTINA TAVARES PMDB
••••••••• PARECER .a ••a.....

O nobre Constituinte propõe a supressão de vários ar-t tecs
das Disposições 'rr-ans t rór tas ccnccrcancs com a emenda com re
lação a ver-tes dos preceitos em questão

revo-avet em parte

1P01268-6 CRISTINA TAVARES PMOB
••••••••• PARECER ••••• "'.....

O presente cont euco e matéria de lei cr-dtoar-ts
Pela reje1ç1ii.o

lP01:269-4 EUNICE MICHILES PFL
.........a. PARECER ••••• "'•••

A Emenda altera substanciafmente a redação do Hem III tio
artlgo 17, introduzindo-lhe duas al1neas - A e C -, deduz-se
com a devida renumeração a alinea B atual, do Projeto

As alterações, a nosso ver, procedem, merecendo a Emenda
o devldo acolhimento pelo Substitutivo, com a.s adaptaçãoes
que se fazem necessárlas

Pela aprovação parcial

1P01270-8 EUNIC~ MICHILES PFL
•••••• "'•• PARECER .

Propõe-se a alteração do texto do art :265, Hem lI,
annea "b W

, do Projeto de Constituiçao, para Que a 1munida 
de tributária referente a templos de Qualquer culto passe a
referir-se a "templos de Qualquer confissão religiosa, suas
dependênc1as inerentes ao exerClclo de suas at lvldades e ren
das provenientes do cu1to~

Não se pretende, com a emenda, modificar a abrangêncla
da \munldade tributaria, mas definir-lhe, mais discriminada 
mente os contof'/""",, hoje dellmitados na doutrina e na juris 
prudêncla, a fim :le ser prevenida eventual intolerância para
com os cultos de minorias

A validade da prMcupaçào é inqUestionável, mas a per 
feita del imitação da imunidade há de ser amplamente discr1m1
nad;", em lei completamentar (norma. geral de direito tributa 
rio) e na leg1slaç5.o ordinária no que tange ao campo de ln
c1dênc1a de cada tributo

1P01271-6 EUNICE MICHILES PFL
............ PARECER ••••• " ... a

O Projeto dA tratamento igual itár10 ao trabalhador urba
no e rural Assim, no substitutivo, pretendemos. assegurar,

lP012B1-3 NIl.SON GIBSON
............. PARECER ...... lO.'".lO ...

O autor da proposta tem razão
A Em~nda merece acolhimento
Pe1a aprovação

lP0128S-4 NILSON GIBSON
.......... PARECER ...... lO•• lO..

PM::JB

PMOB
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ao passo que a mator ta dos easater-taoos do Pat s tem rendimen
tos que se situam aoatxc do limite de isenção, arcando ate
t tvamente com o onus era ccntr-tuutcãc sindical

A enot tecãc da Imunidade das mst ttutcões de educação ~

asatstêncte social a todas as tnst ttuições sem fins tucr-at t 
vos tecr tcar-ta em abrir mão de verbas cuottcas em ore r de
cuatsouer- entidades até das Que se montarem par-a fins imo 
r-ats ou anti-sociais, desde que não tenham, apenas, fins lu 
cr-et rvcs

cons toer-ancs que a enenoa esta prejudicada por não suge
ri" cejer tvanente uma. nova redação para (I ctsecstt tvc const t
tucrcnat

Pela cr-efuctctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
1P012S7-2 FRANCISCO SALES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As t tnat toaoes da Emenda, estão em parte, contempladas no
Suost 1tut Ivo

Assim, pela sua aprovação------------------~-------------------------------------~----------------------

1P01300-3 JOSE SANTANA PFL

lP012S8-1 JOSÉ SANTANA PFl
........... PARECER .

A função scctat do tnóve t encontrou gual'1da na tectstacão
brasileira ha mais de duas décadas, com <l promulga.ção do Es
tatuto da ter-r-e Agora, com a elaboração da Nova ccnst ttutcãc
br-as tt etr-a trata-se de eleva-la a ccnctcêo ccnst tt uc tcnat

Entretanto, a sua definição devar-á ser objeto de legisla
ção cr-dtnar-ta

Pela r-efetcãc da Emenda
-------------------------------------------------~-----------------------------

lP01289-9 JOSÉ SANTANA PFl
••••••••• PARECER •••••••••

pe ta rejeição, na forma do Substitutivo------------------- ------- ~-------------------------------------------~--------
lP0129D-2 JOSÉ SANTANA PI'L
••••••••• PARECER .

A ateaecão não procede O s tstema r-epr-asent at tvo não ex
clui A pcss tb t t tcade de controle conunt t ar tc-------------------------------------------------------------------------------

lP01291-1 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER .

acoj ntca a supressão proposta
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP01292-9 JOS~ SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A intervenção e oesam-onr-tacãc são medidas tecntcaa e
jur-tutcas necessár-tas ã implementação do sistema nac tona t
untcc de saúde, podendo ser eventualmente utilizadas

cera rejelção---------------------------------------- ---------------------------------------
lP01293-7 JOsé. SANTANA PFL
.......... PARECER .

Pela rejeição, tendo em vtsta Que o dispositivo previsto
no Projeto do Relator não está sujeitando o Poder ccnceoente
a r tscar teacsc popular net ermtna, sim e com inteira cr-cceoén
cta , Que o processo há de ser cubrtcc com auc têncta dos tnte
r-essaõos A transparência da Adm1nlstraç.:!o publica extae que
este pr-ccedteentc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP01294-S JOSé SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matar-ta i:! tntr-aconst ttuctcnar e o autor da Emenda argu
mentou bem a r-esoettc Nosso parecer é, ccts , pela aprovação

lP01295-3 JOSÉ SANTANA PFL
........... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento O projeto da ccnst ttutcac atende
melhor a ctsctpt tna da mater ta-------------------------------------------------------------------------------

lP01296-l JOSÉ SANTANA PFl
••••••••• PARECER .

No entendimento do Relator, a matérla tr-atada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-ctnár-ta , eis que a proposta de exctus tvtuace da folha de
salários para tnctoêncta de ccntr-tbutcões scctats destinadas
à seaur toace coss.n tect tcacões bastante sign1ficattvas no
e tnanctaeentc de programa!l e ent tceoes já consolidados no
campo social

Somente medtante tr-atamento v ta teatstacãc tnrr-aconst t tu-

c tcnat pcder tam ser r txacas as provisões tnctscensavets ao
desdobramento da mat ér-f a , de 1IlOO0a Que possam ser ateoo tuos
os diversos aspectos erwotv toos

Em vtst a da eetevãncta do assunto, fi considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-esstva , remetendo a meter-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-emar-te

1P01297-0 JOSÉ SANTANA PFl
.......... PARECER ..

A jornada de trabalho de 40 horas semaoats , como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como ercecstc em numer-ostss t-
mas Emendas, teve, de certo modo, um r-eeerenctat comum
A eatcr-ta das propostas, mesmo na fase das Comlssões Temáti
cas, seja pelas suas justificações, seja oeta forma de acr-e
sentacãc dos textos, sempre demonstrou ser a mater ta mais
adequada á legislação cr-otnar-ta

De fato, ~ jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que só a lei pode atender Quarenta horas
não ccnvtr-ta a um determinado momento da vida econômica do
sats , mas, pelo desenvolvimento tecrotcctcc. por motivos de
tnt er-esse cucr tco ou até por coecr-ovacas razões de ordem ps t
cosoctat , podem vtr a ser a solução ideal Ressalte-se, por
cccr-tunc. que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vá
rias categorias, em ceccrr-êncta de le1 escectr tca ou por for~

ca de ccncctst as em acordos ou convenções cctet tves , ja cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro 1nverso, em que a necess1dade imperiosa de
se expandir ou lncrementar 05 nlveis de produção, até como
medtda de salvaçio nacional, poder a o Estado, em consonãncta
com os ..nsetos do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que compensatórias a n1vel de remuneração Esse, alias,
é o exemplo Que nos dá o Japlio, onde a intensificação do tra.
balho, long!'! de penalizar o trabalhador, e o melo eficaz de
lhe propiclar melhor padrão de vlda

Assim, constderando que o COngresso Nacional, sempre
senstve1 ;\s reinvindlcações dos trabalhadores e consciente
das realidades do PaIs, poderá, com malor flêx1bl1idade, d1S
cipllnar essa controversa Questão, optamos por manter <tpen<l.s,
a limitação da duração diária do trabalho em 8 horas, no mã-

~'mo

lP0129B-B JOSÉ SANTANA PFl
............ PARECER .

A sugestão e oportun<l. e pertinente e fol acolhida nos
termos do Substitutlvo do Relator

lP01299-6 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER .

Pretende, a. Emenda, suprlmlr os termos "ressalvada
a cobrança de taxas pela ut 111'zação de vlas conservadas pelo
poder publlco", do f1nal do art 265, item l, a f1m de harmo
nizá-lo t"om o art 12, item IV, al'nea "b", do Projeto de
Constituição

Concordámos plenamente com 05 argumentos expostos
na justificaçio do eminente Autor da Emenda A ressalva, por
tanto, df'!ve ser suprimida

lP01300-3 JOSE SANTAN" PFL
.......... PARECER .

Os sindicatos patronais têm, como assoclados e contri 
bu1ntes, as empresas do respect1vo sator de atividade econ6 
mica, orgntzadas para a obtenção de lucros Por isso, as em 
presas Que os constituem dlspõem de muito mais recursos que
os elllj)rE;p,dos Que organizam os respecttv05 slndlcatos Ade
mals, as contrlbuições e anuldades pagas pelas empresas aos
sindlcatos Que as representam coostituem despesas dedut1ve1s'
do lucro bruto, para efeito dE! calculo do imposto ~e renda

lP01301-1 JOSÉ SANTANA PFL
........... PARECER .

Um exerce cr-tt er-tosc na leva a ccnvtccão de que o dispo
s tt tvc da ar mea "P, do ltem IV, do ar t 17 do Projeto, esta
contldo, trnp t t c t t arsent e no conjunto de nor-mas que eetaoetecem
a t tce-oeoe s tnc tca t e o reconhecimento elo Estado à extst en
cta de eot toaoes s tnntcats representativas de trabalhadores e
empregadores

A crcor ta legislação atual contempla a garantia aos di-
rigentes sindicais para o exercício de suas atividades A
otspcstcêo ser-a redundante

Somos pela rejeição

lP01302-0 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER •••••••••

txcetuaoa a par-te f Ina l Que trata do tr-aoatno dos menc
rE!S de 18 anos, concoruaeos plenamente com a Emenda, particu
larmente no Que ccncer-ne ã supressão da crcttrtcãc do trabalho
1nsalubre ou perigoso

lP01303-8 JOSÉ SANTANA PfL
.......... PARECER .

Concordamos com <lS ponderações do autor E necessár tc.uce
nas, consagrar no texto ccnst rtuctcnat o dtr-et tc tutelado

Sua r-eautement acâc. inclusive o montante da majoração sa
larial e a duração da hora noturna, devem ser objeto de 1e
gls1açào or-dtnar ta

Pela aprovação

lP01304-6 JDSt SANTANA PFL
••••••••• PAR!::CER .

Visa o autor a excecctonar- da cr-ctbtcêc de serviço ex
tr-acr-ctnar-tc os casos de elm'!nrgéncla força mator e aqueles
que resultem de negociação individual entre emprE'gAdor e em
preg",do

ccnstcer-eeos oue a cr-at tca do serviço exrr-acr-ctnãr-tc de
ve subordinar-se à eautescêncta do trabalhador e a garantia
de ccmcrensacêc oecuntãr-ta , por meio de remuneração poste
1"101' É nossa opinião, contudo, Que tal acutescêncta, assim
como a neccctacãc entr-e as parte deva dar-se de eanef ra cole
t tva. expressa em convenção

lP01305-A JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER •••••••••

A ctsccetcãc contida no artigo 84 tem caráter cnsctct tnar
do servtcc publico Ainda que possa parecer uma norma draco
niana, ela se faz necessar-ta no sentido de garantir a tsencêc
da autor-tuaoe no exer-crctc de suas funções

lP01306-2 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER ..

Optou-se pela supressão do ctaccett tvc Pela or-efuotcta
oaoe

lP01307-1 JOSÉ SANTANA PFL
•••••••• '" PARECER .

Pretendemos excluir de nosso suosr ttut tvo, a norma da a-

t tnae "e", cc item IV, do ar-t 17, do Projeto
Parte do Que ela enuncia já está tmo r tc ttc na liberdade

s tnc tcat e parte e matér ta da lei oro tnar ta no capitulo do
processo t r-aoatnt sta

Pela rejeição

lP0130B-9 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER .

O inciso II contém mater ta relevante e deve s@r mantido
Quanto ao tnctsc V a sugestão foi acctn tca

Pela aprovação parcial

lP01309-7 JOSÉ SANTANA PFl
.......... PARECER .

Pela rejeição A emenda objetiva substituir a r-eoecãc
do inciso I do ar-t too 66 por "I - teats tar sobre assunto do
seu pecul f ar- tntar-esse-
A atribuição ao Municlpl0 de suplementar as legislações fe
deral e estadual no Que couber, esta plenamente justificada
pelas próprla necessidade de cetxer claro o que tem sido am-

-------------~~~~~-~~~_::~:~~_:~~:~:~::~~~~~-~~::~!.~~~~-----------------------
lP01310-l JOSÉ SAN,ANA PFL
............ PARECER .

A cr-etancãc da Emenda já esta atendida com a r-avtsãc fei
ta pelo Relator QU~ no SI'!U 20 Projeto excluir aqueles ctsco
s t t tvos

lP01311-9 JOSE SANTANA PFL
.............. PARECER .

o inciso XIV, do art 54, ao estabelecer que compete à união
"organizar e manter a pollcla federal" o faz a n1v""l de todo

~n~~~~~~ó~~âe~~~~~~~t~~nd~~oe~~a~~~~~1~~:' ee~~~~ ~~~c:~ue l:s
policia

1P01312-7 JOSÉ SANTANA PFL
........... PARECER ..

Temos a convlcçio de que a materii'l l'!m foco reCl'!beu
trata~nto adequado no Projeto Pela prejudicialidade

lPD131:3-5.. JOS~ SANTANA PFL
.......... PARECER •••••••••

A E!mencla tem por objet1vo a supressão da al'inea 9 do
item II do art 27, que trata de ineleg1b111dade por paren
tesco

O instituto di! lnelegibl1 tdade representa um instrullll'!nto
de autOdêfesa da d~mocracla

O citado d1sposltivo, que deve ser mantido, pretende
evitar a criação de oligarqulas e imped1r Que chefes de exe
cutivos exerçam lnfluência pol Hica capaz de garantlr a elei
ção de seus familiares

lP013l4-3 JOSÉ SANTANA PFl
••••••••• PARECER .

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de to
do cab'vel, devendo ser toma.da em conta

l~~l;l;;l PARECER ~~~~.;~~rANA PFL

A despe\to de toda um<l legislaçlio voltada p<lra a preven
çio do acldente do trabalho, das Comissões Internas de Pre
venção de Ac1dentes - eIPAS de flscalização do M1n'lstérl0 do
TrabalhO "" tantas outras lm'!dldas de igual sentido, é trágica
a estat'stica brasile1ra, comparada com a de outros pa\ses
Cobrlndo o seguro todas as 1ndeni~ações acidentais e mais o
amparo previdenciário do trabalhador afastado temporário ou
definitivamente do servlço, reluta a malor,a dOs empregadores
em adot .. " ou atender ""OS ditames legais de Drotecão contra o



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRES~NTAOAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBrtE AS EPJlENDAS APRESENTADAS

41

JOSE SANTANA PFl 1POt335-6 JOSE SANTANA PFl

risco de acidentes Assim, o otsccs tt tvc em tela tem elevado
alcance social pois. busca punir o empregador pela sua oest
dia A nosso ver por i5S0. deve ser mantida íuntamente com
seus parágrafos

-------------------------------------------~-----------------------------------

lP01316-0 JOSE SANTANA PFL
lO PARECER "' ..

Concordamos com a Emenda P01S. de fato, o par-acr-arc uni
co e redundante e oesnecesaar tc

1P013 ' 7- g JOSÉ SANTANA PFL
....... "'•• PARECER "'.."' ..

Peta rejeição. tende em vista a ectucãc adotada no novo
sunat t rut tvc do -et atce , quan,\:o A cvecro t \na da m3teria

lP013l8-6 JOSÉ SANTANA PFL
"' PARECER "' ..

Sem embargo do apreço pela intenção. por não aretccae-se
a outros cr-tncrotcs ou pela sua impertlnência com o tema. a
proposta não alcança acctnioa t>e\a r-ej ercao---_.----------~ ------------- --------------------------------------------------

lPQ13l9-4 JOSÉ SANTANA PFL
"' PARECER "' ...

Pela r-ejetcãc Do ponto de vista r-ecactonar a proposta da
Emenda e eer-cvett ãver , tendo em vista a steeteta com que se
apresenta o ctspcs tr tvc A ror-ma apresentada pelo Subs t t t u
t tvo do Relator. entretanto. é mats abrangente

11'01320-8 JOSE SANTANA pFL
"' PARECER ••• "' .

Pretende o autor reat tzae o oee tcoc de r tceoce remunera
da da gestante para noventa eras

A nosso ver deve a Constituição assegurar esse direito.
por ser de fundamental a reprodução da sociedade As ccnoen
czes de seu exer-ctcto, contudo, mutãvets que são no curto
prazo, devem ser. como ponderado por tnumer-oa ccnst ttutntea
em suas emendas. objeto de lei or-mnár ra

11'01321-6 JOSÉ SANTANA PFL
............. "'. PARECER ."' .

A emenda vem ao encontro da necess tdaoe de enxugar-se o
texto Pela aprovação------------ ----------- -------- ---------------------- --------------------------

1PQ1322-4 JOSÉ SANTANA PFL
.."' PARECER .

nos termos dO ar-t 69. do projeto de constituição. a autonomia
conferida. ao ütat r-t to Federal não eor-anae a f uctctar-ta o que
~nviaM11z.a os objetivas da e'l'lel'lda

1P01323-2 JOSÉ SANTANA PFL
............... PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

1P01324-l JOSE SANTANA PFL
............. PARECER ."' .

A emenca ccnr t t t a com as emendas suoeesstvas pelas Quais
optamos Pela -ejetcãc

----------------------------------p --------------------------------------------
lP01325-9 JOSÉ SANTANA PFL
.."' PARECER "' .

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em veste a cocãc
do Relator por manter no texto do Sutist t tut tvc um eüntmc de
esoect r tcacêo das bases de tnctoêncta oe contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No Q'lJe respeita espect
atmente a contribuição emoeesae tat , o entendimento do setatc
e no sentido de explicitar a dtver-sre tcacãc da base. de modo
a romper com o circulo v te toso aer-aoo pela tnctdênc te exclu
siva sobre a folha de sa tar tos Quanto a manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óovtc que se trata de fatos
geradores diferentes. Que poderão ser ut t t t zauos pelo legis
lador de aco-rro com as peculiaridades econômico-financeiras e
cosr-ectonats de cada contribuinte

lP0132S-7 JOsé. SANTANA PFL
"' "'. PARECE.R ~ ~ ..

Objetiva a emenda retirar do tnctsc ;<VIII do artigo 13.
que dispõe do direito as ferias. o mandamento da remuneração
em cccr-o no decorrer desse oer-vooo

t eet tvanente , tal ctaoos tt tvc constitui materla própria
~e legislação or-dtnae ta , antes que do texto cons t t t vctona t

1P01327~5 JOSÉ SANTANA PI'L
............. "'.. PARECER .

A c.menda que ace t t amcs para o artigo em pauta. é simpli
e tceocea conataoco acenas de "ceuut " Pela rejeição

lP0132B-3 JOSE SANTANA PFL
.............. PARI:CER .

A emence vem ao encontro da necesatoaoe de enxusar rse O
t exro Pela apr-ovação-------------------------------------------------------------------------------

lP01329~1 JOSE. SANTANA PfL
........"."'. PARECER ........ "'... '"

Embora revelem os otsocs tt tvos da emenda o etevacc descortino
do proponente, nessa convicção é de Que a matéria em Questão
r-ecebeu tr-at amentc acecuecc no projeto
Pela or-ejuctctat toace-------------------------------------------------------------------------------

lP01330-S JOSÉ SANíANA PFL
.......... "'.. PARECER .

A determinação de que a gratificação de Natal tenha por
base a eeeuee-ecãc de ceeeecr-c de cada gC\O cofet tva evrtae
que. atr-avés de lei cr-otnar-ta , seja fixada outra forma de
cálculo el'l cr-ejutzc do t r-abarnaocr

lP0133l-3 JOSÉ SANTANA PFL
.... "' "'.. PARECER "'." .

Tendo sido t avoravej s a aprovação de emenda eautcat
",ente sucinta ao art1go em pauta, de autoria do nobre Consti
tuinte FranciSCO Rollembl"rg. somos. COE'rentemente, pela. re~

jeiçaO desta
-----------------------------------~--------------------------~----------------

1P01332-l JOSE SANíANA PFL
............... PARECER ..

A Emenda deve ser aprovada. conforme entendimento predoMl p

nante na Comissão dQ Sistematização

11'01333-0 J(lSÉ SANíANA PFL
.......... "It PAR~CER "'.... "'......

O artigo 344 fOi parcialmente !;uprimido pelo relator. que
ma'lteVE! o contlõ!udo ::lo Art 343

Pela aprovação parcial

1P01334-8 JOSE SANrA~A PFL
.......~ PARECER .

O objetivo da emenda é o de garantir ao liberdade do exer
c'cio profissIonal e dos serviços privados de saude

O 5ubst ltutlvo do r~latof' contempla a sugestão da emenda.
s6 Que de forma diferente em outro dispositivo

Pe a aprovação parcial
------ - - - - ------ p - - - -------- - - - --- - -- - - - - ------- - - - - --------- - ------ - p ---------

lP01335-S' JOSÉ SANTANA PFL
................. PARECER "''''....... '''...

O objetivo da presente emenda não se coaduna com o espl
rito QU~ se Qu1s imprimlr ao projeto Não se nretende prlvi 
1eg'af' o trabalhador em c1etr\mento do ernpregador Apenas. se
procura estabelecer bases para um relaclonamento esU.vei en-

tre patrão e empregado O preceito constitucional tem que ser
ecuãntae , oots seu objetivo é o de promover uma come-rtoaoe
solidária

lP01336-4 JOSE SANTANA PFL
• PARECER "' ..

A sugestão é oportuna e oer-t toente e fol acolhida nos
ter-nos do sucst ttut tvc do Relator

lP01337-:2 JOSÉ SANTANA PfL
................ PARECER ..

Pela aprovação Não e mater-ta cons t í tuctor-a t

1P(n328-1 JOSE. S!\NH.NA PFL
........ ,.......... PARECER ........ "."'.

Busca 2 Emenda modificar o artigo 273 do Projeto de
ccnst ttutcãc

Entendemos Que a r-edação do mencionado df spos t t tvo esta
técntcamente bem posta. def1r'llndo claramente a comcetêncte '
trIbutárIa (los Mun1dp~os, or-ectsancc seu âmb\to de ação

Pela rejeição

lP01339-9 JOSE SANTANA PFL
••• "'...... ,~. PARECER ....... "',.•••

A or-ese -t te Emenda ceree tva sucr-tmtr- varias expressões do
20 do ar-r 257. de modo que sua r-edação seja a seguinte

"Os tnocetos ser-ão ar-acuaocs segundo a cecactcaoe accnõmt
ca do ccnt c tbutnte "

Consideramos improcedentes as razões invocadas para a su
pressão que se pretende. por-quanto. para tor-nar- efetivo o
pr1nc\p\o esc-esse na parte 1('1\<:\a' do cveocsvt tvo, este; esta
oetece exp ttct t ament a que serão respeitados os o tre ttcs 1ndl
vtouats e obeoectoos os termos da lei

Pela rejeição

1P01340-2 JOSÉ SANTANA PFL
.......... j,'" PARECER "' ..

Pelo acolhimento em face da ar-Qumentação Aprovada em
parte

lPOt341-l ,JOSE SANTANA PFL
..............~. PAR.ECER .

A emenda merece ser acottvtca e a objeção que encerra e de to
do caotver , oeveooc ser tomada em conta

lP01342-9 JOSE SANTANA PFL
..."'* PAREC!:R "' .

srccõe a E.m2nda a11stalTlento obrigator'\o e ....c-e r acvt tat tvc
Acolhemos a proposta do alistamento cc-vaatcr-rc
eua-te ao voto facultativo. o etettcr-aoc nr-as.' retr-o atr-oa não
esta preparado para exercer esse direito Sua prática poderia
ser prejudicial a representatividade pol t t f ca e popular dos
etettcs As grandes abster-cões poderiam levar ao poder mino
r-tas r-actcats e comprometer a t tsur-a dos ntettcs cevtco à
ccr-r-uccãc etettc-at
Sendo o exer-ctctc do voto um dever ctvtcc. entendemos Que a
obrigatoriedade do voto deve ser mantida

1P01343-7 JOSÉ SA.NTA"lA PFL
........... '" PARECER ..

A enenoa prevê a supressão oe ntver-sos dispositivos do
Projeto - artigos 23. 24. 25 e 26. eenueer-ancc-se os demais

A tcete de sons-anta, contida no texto é, sen duvida. po
têetca

~ Emenda mer-ece ser acctroca no sub!jt1tut1vo com a devi
da adaptação r-ecactonat

Pela aprovação par-ctar---------------~---------------------------------------------------------------
1P01344-5 JOSÉ SANTANA PFL
.......~•• ~... PARECE.R ....~"'.'*....

O exer-ctcto do poder com o povo não t unt t a a representa-
t rvtnaoe mas a suctemente O regi'ne deveria cnaeue-ee en-
tão, -recr-esent at tvc e cu-etc- e não "sent-reo-esentat tvo''
Infel tzmente não foi oferecida ner-huma enanca com este teor
Pela rejeição

lP01345-3 JOSÉ SANTANA PFL
.................. PAREC=.R ..

Pelo não acotn tmeto tendo em vtsre o apr1MDNll"ento da
democracia que se deseja Instalar no Pats

----------------------------------------------------- --------- ._--------~------
lP01346-l JOSÉ SANTANA PFL
•• "' , PARECER "' .

A emenda vem ao encont-ro da. necessidade de enxuaat-r-se o
texto Pela anr-ovaçâc

--------- ---------------- ~----------------------------------------------~------
1P01341-0 JOSE. SANTANA PFL
•• "' PARECER *••

A emenda vem ao encontro da necessidade de e'lXLgar-se o
texto Pela aprovação

- -------------------- ------------------------------- ------------------- --------
1P01348-B JOSÉ SANTANA PFL
..... "' PARECER ..

Consideramos dever o texto constitucional garantir ape
nas o dtr-et to a participação nos tvc-os , desvinculada da re
muneração ncrnat do trabalhador As termas eosstvets de dis
tribuição desse tucrc, se mediante suoscr tcêc de ações ou
quotas scctate ou não, devem ser ob1eto de leg1s1ati\lo cr-er
~ário ou convenção cotet tva de t r-abaj no

1P01349-6 JOS~ SANTANA PF!-
.."' ~ PARECER ...

O ar t 381 dispõe sobre a destinação das verbas publicas
para as escolas cuot tcas , estaoeteceooc as exceções eer-t tnen
tas

1PQ1350-0 MILTON REIS PMOS
"'•• "' PARECER ,....

Per-mtte a emenda o alistamento e o voto aos eatcr-es de
de::esseis anos de idade

Entendemos que a 1dade para. o allstamer.to deve corT'es
ponder aquela da responsabilldade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade o jovem ainda n.1!:o adQuiriu
<lo matul"ida.de necg5sárH\; para o exercíc10 d.o ....oto. apesar tia
modernlzação dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escr1ta

1P01351-B NAPHTAU AL.VES PMOB
.... "' PAREC~R .

A aposentadorIa d!:!ve ser vista C0r'10 UI" pr-êmio à dedlcação do
traba 1hador pelos anos de serviço p"estadcs "-esse sentido.
a grande maioria dos serv'dores aposenta-se até os 65 anos
A conoulsor1a é E:'Il Si negatiVa, como o significado do termo
indica Por 1<;50, deve estar o lI'ais distante P05S'V.g1, u.,a
vez Que ela encerra obrigatoriamente pma carreira e declara o
indlviduo como tendo ingf'essado no estado senil

lP01352-6 NAPHTALI ALVES PMDB
.."' PARECER .

:>elo não acolhimento Não é Dom alvitre. a nosso ver.
d1f1c'J\t::l.1"-se ao müx1rno a apr-Bsentação de Emenaa a Constltu1~

ção. mesmo no caso de COr'lst1tuiç6es rlgid2s. tendo em vista"
vertigtnoso processo de desenvolvimento, no qwal todos a't.Iga
mos seja o Br3Sll inserldo

1P01353-4 NAPHTALI ALVES PMDB
............ PARECER ,.

Hã C1u~ constar. efetivamente. do texto constitucional. a ga
rantia de salário de traOalho notul"'r'lO 5uper10r <'lO diurno A
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lP01353-4 NAPHTALI A~VES PM06 lP01365-8 ERALDO TI NOCO PFL

esoectr tcaçãc da majoração oevtoa , a determinação da hora
noturna bem como os t tmt t es do oer-rccc noturno par-ecera-nos
mater-ra cr-ccr ta de legislação or-dfnár t a O ct-escreeotc e o
progresso tecncrcatcc alteram continuamente os padrões oue
seriam cons tõer-auas normais nessas questões
~ela rejeição da eeeoca

lP01354-2 NAPHULI ALVES PMDB
.......... PARECER •••••••••

Em Que pese sua relevância, não se cogita da ecr-ectacão
da eat er ta no âmbito constitucional

Pela nr-ej cctcter tcaoe

lP01355-1 NAPHTALl A!..VES PMOB
.......... PARECER .

e. tnntacur tve t Que a media de vtca do trr-as ttetr-c aumentou
cons tcer-avetmente nas ur t tmas décadas Provas de tal af tr-ma
çâo enccnt r-aecs nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e das dificuldades financeiras ener-en
t aoas pelo País, ccnutcsrenos i1'just1ficavel a d1m1nuiçllío do
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria

Peja r-ejetcão
---~----------~~--------~---------~---------~---------~----------~-------------

lP01356-9 NAPHTALI ALVES PMDB
............ PARECER .

A aposentadoria seria precoce se ccnceo tna aos 30 e 25
anos de serviço Não podemos nos esquecer Que a vida media
dos brasileiros vem aumentando a cada ano Por outro lado,
decretarió1I11OS pl"ematuramente a Ida destes trabalhadores ao
rol dos senis, como é sentido por euttcs , atualmente

lP01351-7 NAPHTALI AL.VES PMOB
••••••••• PARECER ...

O sistema tr tnet ar-f c proposto no Projeto de Constituição
est acetece um perfl1 ele distribuição de competências e de
tr-ansrer-ênctas de receita tributaria capaz de atender as ne
cessidades de cada esfera de poder pol'it1co A alteração pro
posta na Emenda afetaria o eout t tbr to do referido s ts tema

Peja rejeição
-----~----------~---------~---------~~---------~--------~---------~--~---------

1P0135B-5 NAPHTAL! ALVES PMDB
........... PARECER .

O s t s t ama tributário proposto no Projeto de Constltulçao
estabelece um perfil de dlstribuiç~o de competências e de
transferências de receita tr-tuut ar-f a capaz de atender as ne
cess toaces de cada esfera de poder cot t t tcc A atter-acãc pro
posta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema

Pela rejeição

lP01359-3 NAPHTALI AL.VES PMOB
............. PARECER ....... "'•••

O sistema tr-tnutãr tc proposto no Projeto de ccnst ttutcãc
estabelece um perfl1 de distribuição de competências e de
tr-ansreeàncvas de receita tr-tbvtá-ta capaz de atender as ne
cessidades de cada esfera de poder cor tt tcc A alteração pro
posta na: Emenda afetaria o ecctttcr tc do r-erer-tco sistema

~#---------------~~~~-~~~~~~~~--------------------------------------~----------
lP01360-7 NAPHTALI ALVES PPl\OB
... "' PARECER .

A jornada dI'! trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas. corno proposto em numerosíssi-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referência! comum
A mater ta das propostas, mesmo na fase das COmiSSÕes Temáti
cas, seja pelas suas fust tr tcacões , seja pela forma de apre
sentação (los textos, senu.re oerronst r-cu ser a matéria mais
adequada a leg1s1ação ordinária

üe fato, a jornada de trabalho deve refletir uma s ttua-
cão conjuntural que 50 a lei pode atender ouar-enta horas
não ccrwtr ta a um determinado momento da vida eccnõmtca do
País, mas. pelo oesenvotvteentc tecnológico, por act tvos de
tnt eresss pub l tcc ou ate por comprovadas razões de ordem P5~

ccscctat podem vir a ser a solução teeat Ressalte-se, por
oocr-tuno, que mesmo no r-ea-me atual de 48 horas semanats , va
rias cat eaor-tas , em oscor-r-êncte de lei especifica ou pOI" for
ça de conquistas em ecocaoe ou convenções ccter tvas , j a cum
prem jornadas reduzidas

NUM quadro inverso, em que a necessidade tecer-tesa de
se expandir ou incrementar os ntvets de crooucãc, até como
medida de salvação nacional, podel'! o Estado, em ccnscnêncte
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas.
desde Que comoenset ór-tas a n'vel de remuneração Esse. e t ias,
i! o exemplo Que nos dá o Japão, onde a rnt ens tr tcacêo do tr-a
oarnc. longe de penalizar o trabalhador, é o meio er tcaa de
lhe cr-cctctae melhor padrão de vtoa

Assim. considerando que o CongN!SSO Nacional. sempre
senstver as r-etnvtnctcacões dos trabalhadores e consctente
das r-eat tcaoes do País, poder-a. com malor flex1btlidade, crs
ctct tnar essa controversa Questão. optamos por manter apenas,
a t tmt t ação da dur-ação diária do trabalho em 8 horas, no ma
"mo

lP01361-5 NAPHTALI ALVES PPl'DB
..... "'..... PARECER "'....... "'••

Nào ooae o prcjerc cons tcer-ar- a hipótese df'? futura ex
tinção de t er-r t tór tc

Pela rejeição
---~~-------~---~------------~~--~----------------------~------------------~---

lP01362-3 NAPHTALI ALVES PMOB
............. PARECER ..

Busca a Emenda modificar o art1go 213 do Projeto de
Constituição

Entendemos t:jue a redação do mencionado d1spOSitivo está
tecnicamente bem posta deflnindo claramente a competência '
tributárfQ dos Munlclpios, precisando seu âmblto de ação

Pela rejelção

lP01363-1 NAPHTALI ALVES PMOB
"'..* * PAReCER *

Busca a Emenda modificar o artlgo 213 do Projeto de
Canst ltu1ção

Entl'lldemos Que ta redaç50 do menclonado dispositivo esta
técn1camente bem posta. def1ninao claramente a competéncia '
tr1butaria dos Municipios, prec1sando seu àmblto de aç.5o

Pela rej~içáo

lP01364-0 ERALDO TINOCO PfL
••••••••• PARECE.R .

A Emenda em tela pretende rQsguardar os dlreitos a'JQu1ri
dos pelos ex-Presidentes, ex-Governadores e e)(-PrefeHos a
percepção de subs1dios

A proposlção merece parcial acolhimento. pois entendemos
Que quanto aos ex-Presidentes da Republ ica os subs\dios de
vem cont 1nuar a ser bagos

As sltuações dos ex-í>ovl"!rnadores e ex~Pl'efe1tos deverão
ser d1sclpllnadas pelas Constituições dos E.stados e leis per
tinentes

Pela aprovação parcial

1P01365-8 ERALDO TINOCO PFL
.......... "'•• PARECER .

A cr\ação do Tribunal de Contas pelos MUnic~plos de modo
geral 1mPOrtaria em aumento de aespesas com instalações e
pessoal técnico espec1allzado. que muitos dos novos muni~

c'pios não terlJ,m condições de suportar Da mesma forma. a
cr'lação do Conselho de Contas Municipais não seria 1mpres
c1ndivel, de vez que suas atrit:luiç6es podem e devem ser- E'xer
cidaS por câmaras especials cr1ôldas nos Tribunais de Contas

dos Estados Por outro lado o 30 do art'go 67 do pro-jeto de
Constituição dar t tber-oaoe ao legislador municipal de cr tae
ou não sua c-ócr-ta cor-te de concaa.ncs MU(lfclplos com coccte-

-------------:~~-:~~:~~':~-~-:~~ :_~~ ~ ~~~: ~~:-~~~~:~~::~ ------- ~--------~-------~
1P01366~6 ERAL.DO TINOCO PFL
•• "'" PARECER .

O cont eudo da amsnoa encontra-se contenctaoc teot tctta
ou exot rctt enente , em outr-os dispositivos do texto do Sucst t
t ut tvc

~------~------ ----~~~~-~~~~~~ ~: ~~: ~~~~~-----------------------~ ~--------~------
lP01367-4 ERALDO TINOCO PFl
............ PARECER .

Pela aprovação conforme orientação dada ao Projeto
--~~-------------------------------~----~-----------~-------~-~-------------~--

1P01368-2 ERAL.DO TINOCO PFL
........... PARECER .

Propõe o autor a substituição da redação do 'Inciso XIV
do artigo 13, que otacõe sobre a cr-cccstcãc m\nlma de postos
de trabalho destinados a empregados brasileiros por otaocs t
t Ivo que pr-evê lei ordinária a r-esoet to da nactonat taacãc do
tr-aoamo

Concordamos com o autor A reserva de mercado de traba
lho especialmente seus par-ãeetr-cs ouant tt at tvcs , const t t uem
eatêr-ta de teatstacão cr-dtnar ta

Parece-nos contudo oeeneceseãr tc prever na ccnst rtutcãc
~ existência de tal legislação

lP01369-1 ERALDO TINOCO PFL
.............. PARECER .

A tr-r-eout tbtt toaoe dos salários deve ser inscrita corno um
dos direitos fundamentais do trabalhador, a exemplo do que,na
décadas. já e consagrado para o servidor cutn tcc Ao just tr t
car a Emenda, l~mbra o seu Autor situações conjunturais da
empresa ou mot tvcs ce ror-ca maior ainda em que, temocr-ar ta
mente. é necessêr to redu:z1r os eatar-toe para a cr-ócr-ta sobre
vtvêncta do empreendimento Esses casos excepcionais poderão
ser regulados em lei, como noje acontece ou em convenção co
letiva nos termos do sunst t tut tvo

lPD1310~4 ERALDO TIt-lDCO PFL
............... PARECER ...

No entendimento do Relator, a matéria tratada no ctspcs t
t tvc que se pretende sucr-teür- figuraria melhor em legislação
or-dtnar-ta, eis Que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
setár tcs pat-a tnctoêocta de contr-tnutcões soctats destinadas
li Seguridade possui teor reações bastante s tcntr tcat tvas no
r tnanc í aaento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente medtante trat amentc via legislação tnrr-aconst t tu
c tona t poderiam ser fixadas as provisões tndtscensávets ao
desccnraeento da mater ta , oe modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da retevêncte do assunto e considerando-se D
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
cceeneáve t acolher a emi:>nda sucresstva, remetendo a meter-ta
a ulterior ccns tdar-ação , ao ensejo do processo reatatat tvc
ordinário

lP0131l-2 ERALOO TINOCO PFL
........... PARECER *•• ",..1-"'".

Conquanto louvável a preocupação do nobre Constituinte, o
conteuuo da presente eeenoa, em essência jà se contem no
rextc .:10 Projeto

Em assim sendo somos pela prejudicial idade da srcccatcêc
11'01312-1 ERALDOPfiNOCO - "PFC.----~~---
..... " PARECER ",

A meter-te de que trata a presente Emenda será devidamente
cceoat tct t taeca no suost t t t.ttvo

Pela prejudicialidade

lP01373-9 ERALOO TINOCO PrL
•• "' PAPECER '"

A Emenda, não obstante os elevados prcccs tt os do tlustre
Autor. altera substancialmente o entendimento da maioria dos
Constituintes que exaetnar-am a eatér-te nas fases anteriores
de elaboração do Projeto

Pela rejeição

lP01314-7 ERALDO TINOCO PFL.
............ PARECER .

cons tcer-ancs , com base nas ccncer-acões do autor e de ou
tros ilustres Constituintes, não cecer- no texto cont í tuctonat
a definição do cer-rccc de t tcenca remunerada da gestante Aco
lhemos igualmente a garantia de emprego Ç! salário na forma
proposta ceta emenda Julgamos necessár-tc contudo, acrescer D
especif,caçãD da lei. conveocãc e acordo coletivo como .imblto
~e r-eauteeeneacãc posterior- da mat ér te

lP01315-5 ERALOO TINOCO PFL
.............. PARECER .

O preceituado no artigo 15 do Projeto resulta de numero
sas manifestações das ent tcacres sindicais que vêm acorcannan
do, de perto, o gravlss1rno cr-octena de retenção lnjustlficada
do salário As estat'st1cas dos Tribunals Regionais do Traba.
lho, são alarmantes Quanto ao numero de feitos jud\cia1s re~

clamando salários Ora a nossa legislação atual trata de mo
do t\mido a Questão, cominando simples multas ao empregador
faltoso Assim, a caracterlzaçiío da retençi.o temporária, Ou
definiíWa do salário como cr1lM, deve constituir em sérf-o
obstáculo a essa prática frtludtJlenta do mals sagl"ado direito
~o trabalhador

lP01376-3 ERALOO TINOCO PFL
....... "'•• PARECER "' .

A emenda visa a garantir, 5E'ndo livre o uso do direHo ae
greve, a manutt:>nção das ativldades essencials a comunidade. o
QUE! reputamos correto, COIJ'lO uoico resguardo que a Const1~

tuição deve prever, na matéria
Somos pela aprovaç1ío

1P01377-1 ERALDO TINOCO PFL.
........... PARECER .

Assiste razão ao Autor O legislador ordinário poderá
ocupar-se da materia

lP01318-0 ERALDO TINOCO PFL
....... 'lo PARECER .

A redaç~o do Substitutivo atende ao objetlvo visado pelo
Autor

1F'01319-B ERALOO TINOCO PFL
............... PARECER "' "

A jornada de trabalho de <10 horas semanais. como consta
do Projeto. de 44 ou 48 hor1'!s, como proposto em numeros'issi~

mas Emendas tQve, de certo modo. um referenc1al comum
A maioria das propostas, Il1esmo na fase das Com1ssões Temat1
cal;, seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a ~téria mais
adequada a leg1s1açi!0 ordtnaria

Oe fato, a jornada d@ trabalno deve ·eflet,r uma sHua
ção conjuntural que 50 a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determlnado mmento da vida econômlca dO
Pa\s, mas pelo desenvolv1mento tecnologico, por motlvos de
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1P01379-B ERALOO T1~OCO PFL lP01390-9 FRANCISCO DORNELLES PFL
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inter-esse cum tcc ou ate por comprovadas razoes de c-oem ps1
ccscctat , podem vtr li. ser a soruçãc ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual ele 48 horas semanais, va
rias catecor-tas , em cecor-r ênc ta de lei especifica ou co- for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, f e cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro tnver-sc. em que a necessidade tmoer-vosa de
se expandir ou incrementar os mvets de pr-oduçãc , ate como
medida de satvacãc nacional poderá o Estado. em consonância
com os anse tos do pOVO, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que coecensatcr-tas a ntve t de remuneração Esse. aliás,
é o exemplo que nos dá o vacão onde a intensificação do tra
balho, longe de penalizar o tr-aoatnaocr-. e o melo eficaz de
lhe cecorcrae meHiot' padr-ão ce vtoa ,

Assim, considerando nce o Congresso Nacional, sempre
sens tve t as eetnvtoctcecões dos trabalhadores e consciente
das -ear toaces do pavs , ocoe-ã com natcr riextbtr roace ots
ctottnar- essa contr-over-sa Questão, optamos co- manter apenas,
3 limitação da duração dtar ta do trabalho em B horas. no ma
~lmo

lP01380-l ERALDO TINOCO PFL
"".'"••• PARECER ,

A exclusão do per'iodo final da. oração prl!:ltl!:lndlda pela E
menoa, desnat ur-a o preceito A suoat t tu tção processual e tn
s sta da at tvtoace sindical e é cactr tca tanto na doutrina
quanto no direito positivo

Pela ~ejei,ç~o

lP013Bl-0 JOSÉ SANTANA PFL
......... , .... PARECER ......... , ....

rnueeecs dispositivos. dentre os tncrurccs na proposta
do Autor, foram scctntoas pelo Substitutivo, com a redação

-------------~:~~~:~~~_:~:~~:~::_~~_:~~-~~:~~-~:~~::~--------------------------
lP01382-8 MENDES THAME PFL
............. PARECER .

A conciliação deve compet 1r, conforme tradição cr-aet tet
r-a, ao Juiz de Paz O julgamento contencioso do Direito -ca
da. vez mais complexo - não ceve ficado a cargo de leigos. Que
não teriam competência para contestar o juiz. togado. com o
QUi\l cecvaveteeote soa conrceear-t am

------------------~~~:_~:~:~~~~- ------------------------------------------- ----
lP01383-6 FRANCISCO DORNELLES PFL
.............. PARECER .

------------------~~~~-~~~~~~:~~---------------------~-------~-----------------
lP013B4-4 FRANCISCO DORNELLES PFL
........... ~ARECER ..

Estamos de acordo com o argumento do autor, de Que a ma
téria já se encontra contemplada no capitulo relativo ao sis
tema rr-tbutár to , razão pela qual acolhemos a sugestão de 5U-

-------------~:~~~:-~-~~:~~~---------------------- -----------------------------
lP01385-2 GANDI JAMIL PFL
.............. PARECE.R ..

Pretende a Emenda que os incentivos previstos n05 artigos
304, 2, 393, 394, pat-açr-afo untco, e 421, 3, não sejam
de natureza r tscat • t encc em vista a melhor otser-teutcêc da
carga fiscal Também solicita a supressão do ar-t 414

Em relação ao primeiro crtaccs tttvc, entencenoa qUE! o Pro
jeto seguiu o melhor camtnnc ao autcr tzar- o incentivo ao fis
cal ao cooperativismo, ja que a legislação especHlca ja dis
pensa ate a cobrança do cr-oor-tc tmccato de renda

Com relação ao segundo dispositivo extatee procedentes na
legislação do imposto de r-enoa em matéria de incentivos fis
cais e da'! pensamos não haver inconveniente na manutenção ao
texto ec Pr-ojeto. pois e justa a ajuda ao esporte

rinatmente, com relação <lOS demais dispositivos acnaeos
Que e Emenda procede e em lugar oo exame da exclusão do termo
"f1scal$". o Que deveria naver- ser-ra a elIminação de atçuns
desses dtaccs tt tvoa do Projeto, tnctus tve artigo ata.cacenco
assim, o ecctntmentc parcial da Emenda

Pela. aprovação caectar

lP01386-1 FRANCISCO DORNELLES PFL
............. PARECER ..* ..

A. E.l\'lenda. não pode ser acolhida O escte ttc Que nor-teou o
tr-abatnc dos cons t t t utntes ccret wou manter a t-anout t toaoe
nas terra indlgellas

A exploração e pesquisa mineral requer o desmatamento de
certas áreas, a perfuração do solo, explosões tccar taa
oes , etc. deixando atrás de SI não apenas a erosão do solo, a
poluição dos rios e 01 destruição das florestas, com o r-ar-eá
me-ire da caça e da pesca, mas deixa taecem as doenças. o al
ccot ismo e a prostltu\ção

Dai a razão para a redação atual do "caput " do ar-t 421
Que a oresente Emenda pretende suar tmtr-

ralar-se am enceese nacional no Brasil de nossos dias é o
mesmo que t a l ar- em grupos internacionais, em cujas mãos já se
encontram a maioria das riquezas minerais do rata

Por outr-o lado, a r-ercrmutecãc regulamentada no ar-t 427
permit iu ordendr a matéria em nível de abrangência Que torna
desnecessaria a sugestão Pela rejeição----- ------------------------------------------------------------ --------------

lP01387-9 FRANCISCO DORNELLES PFL
............... PARECER ..

A sugestão foi acolhld2. parcialmente no mél:'ito nos ter
mos do Substitutivo do Relator

11'>013B8-7 FRANCISCO DDRMELLES PFL
............. PARECER "'••

O dispositivo Que esta emenda. pretende suprimir trata do
~e)(cesso de lucro na!'; atlvidades econômicas e financeiras~

A erradicação da pobreza Que é o objetivo malor de!'õt5'
dispositivo, pode ser alcançada atraves de uma tributação
progresslva e selet iva e sobre Sistema Tributário ja existe
todo um ca::lltulo no Projeto de Constituicão

lPD1a89~5 FRANCISCO DORNEl..LES PFL
.............. PARECER .

O Autor da Emenda entende desnecessária a vedação t::onstan
te do Hem III do artigo 266 do projeto de Constituição da Co
missão de Sistematizaçáo, porque a simples inexistencla desse
dlspositivo ja implicaria veaaçJo <l União para instituir Isên
çãO' de impostos estaduais e rnun\c1paiS

Nad",. pois. tem a alegar contra o citado dlspos1t1vD, a não
ser que ele é essencialmente escl;l.recedor. lnterpretat1vo

A clareza é, a nosso ver, de extrema valia no texto consti
tucional Por isso. entendemos Que o dispositivo desempenha
r~'evante papel, devendo pE"rmanecer no texto do Projeto Ele
afirma expressamente. uma filosofia contrária ao texto da
Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional n 1/69, Que
punham a autonomia estadoJal e municipal, em materia de impos
tos, sob o tacào Incontestável da União-------------------------------------------------------------------------------

1P01390-9 I"RANCISCO DORNELLES PFL
."' PARECER .

O esplrito do .art 301 do Projeto de Constituição e o de
garantir a soberania nacional sobre a economia brasileira e,
em particular assegurar as bases lege..\s para que d\fer~f\tes

formas de tratamento preferencial pelo Estado sejam canal iza
das apenas para as empresas nacionais ParecI? corr-eto que se
jam consideradas como racionais apenas as empresas cujo con
trole deciSório e de capital esteja em mãos de brasile1ros

Nesse sentido flca claro Que o conceito de nacional não
deve ser estendIdo a Questões de domicUi0 legal Não se jus-

t te tca. pois a er tmtnacãc do Art 301 do Projeto de ccost t
tutcãc

seta rejeição

lP01391-7 WALDfCi< ORI'.ÉLAS PFL
............ PARECER •• * ..

Concordando com os argumentos da autor da Emenda, nosso
par-ecer e pela sua aprovação, isto é supressão de todos os
artigos referentes oi cr tacãc esoecrr tca e direta de noves ea
tacos pois se trata de matéria tnrr-aconst t tuctonat

Pela aprovação

1?01392-5 WALDECK ORNÉ!..AS PFL
.............. PARECER .

A emenda deve ser acolhida. nos termos do Substitutivo dO
relator

Pela aprovação------------------------------------------------------------------~------------
lP01393-3 ROI\lALOO ARAGÃO PMDB
........... PARECER ..

A matéria proposta pelo autor constar E'1'1 fases anter-to
r-es do capvtuio da ütênc te e 'tecnotcata Atualme~te está tn
ctutoc em capitulo próprio

Pe 1a aprovação naec Ia1

lP0139-4-1 RONALDO ARAGÃO PMDB
.* PARECeR * ..

A matéria já se encontra suficientemente amparada pe-
lo Projeto de ccnst tturcãc conctuurcs ceta o-ef uotcta-
t toaoe da Emenda

lP01395-0 RONALDD ARAGÃO PM!JEI
.."' PARECER .

A mataria de Que trata a emenda deverá ser objeto do
r t nnc pr-opr-to , ceutcaoc as competências teatstat tvas-------------------------------------------------------------------------------

11'0'396-8 RONALDO ARAGÃO ?MDB
............ PAREt,.ER .

Aprovado parcialmente conforme orientação dada ao Projeto

lP01397-6 RONALDO ARAGÃO PMDB
.............. PARECER * ..

A disposição cont toa no artigo B4 tem caráter disciplinar
do serviço cuct tco Ainda Que possa parecer uma norma c-aco
ntana. ela se hlz necessária no sentido de garantir a tsencão
da autor ttrade no exer-c rc to de suas funções---------------------- ---------------------------------------------------~-- ---

lP0139B-4 RONALDO ARAGÃO PP,I;DB
.. , PARECER ..

Objetiva a emenda retirar do inciso XVIII do artigo 13
que dispõe do direito as férias. o mandamento da. remuneração
em ccts-o no decorrer cesse per\otlo

Efetivamente tal ctscos tt tvc constitui matee ta pr6prlé!
~e leg'S1ação ordinária antes Que do texto cons t t t uctor-at

lP01399-2 RONALDO ARAGÃO PMOB
...."' " •• PARECER ..

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 4B horas, como proposto em numeros tast-
eas Emendas, teve, de certo modo um referencial comum
A nato.. la das pr-opostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas juat tr tcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos sempre demonstrou ser a natêr-ta mais
adequada a legislação ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
Cão conju'ltur<tl que sõ a le' pode aeennet- Ql"arenta nor-as
não convtr-ra a um determinado eomanro da vida eccnõmtca do
eats nae , pelo desenvolvimento t ecnctoatcc, por motivos de
in1 e-esse ccot tco ou até por comprovadas razões dE" ordem as 1-

ccsoc taj podem vir a ser a ectccãc ideal aessatte-ee , por
oportuno que masmc no r-eçtme atual de 4B noras semanais. va
r-t-is ceteaor-tes em oeccr-r-êocre de lei eecectr tca ou por for~

ca de conouts-es em acordos ou convenções coletivas. j a cum
or-e-n f or-nacas reduz 'Idas

Num Quadro tnver-sc e-r Que a necessidade smper-fcaa de
se expandir ou tncr-ement ar os ntve t s de produção. até como
medida de satvecãc nector-at • pooer-a o Estado, em consonância
con os anseios do povo. propugnar pOI:' Jornadas m31S extensas,
oesoe que cceoe-satór-tas a ntvet ele remuneração Esse • at tas
é o exemplo Que nos da o Japão. onde a lntenslf\caçãIJ do we
nau-c longe de cenat tear o trabalhador. e o melo eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Ass1m, considerando que o Congresso Nacional, sempre
senstve t as r-etnvtnotcacões dos trabalhadores e consciente
ces, realidades do Pavs ecoe-a CO"1 maior riexrbtt toaoa. ots
ctct tnar essa controversa questão, catar-os por wanter- apenas,
a t tmt t ação da ov-acãc diaria do trabalho em 8 horas no ma
xlmo

lP01400-0 RONALDO ARAGÃO PMOB
.......... ~ PAI:lECER ..

As numerosas emendas oferecidas ao ar-t igo 97 e seus na
r<l.grafos do Projeto, confirmam a if'exlstência de consenso so
brE' O tema alnda amplamente discutido nesta fase da elabora 
ção legislatlva Da media das sugestões analisadas E!1"'l seus
nucleos, frutificaram os dispcs1tivos relacionados em artigo
do mesmo númr:ro do Substitutlvo, que tanto quanto possi.vel
procura responder afirmativamente, em parte 'Õl em essêncIa., às
fi/"alidades pretendidas ni! proposição SOl:! eKame Pela dprova
ção parclal

11'01401-8 RDNALlJD ARAGÃO PMlJB
............... PARECfR .

Emenda aprovada parcialfl'lente tendo sido aceita a proposta
de supressão da expressão" e do subsolo" da redação ori-
gll'1al do art 425

Pela <lprovação parcial

1P01402-6 RONALDO ARAGÃO PM08
............ PARECER ...... "'......

É sem duvida, compreens'ivel a preocul:laçâo de conferir
maior prec1sioío ao conceito de ~terras ocupadas pelos 'ndios'
Substltu'i-lo ,1ntretantO pela expressão "demarcadas~. con
forme pretende a EmE'!nda, não parece, no nosso entendimento
oferecer solução que assegure os direitos ind'genas Preferi
mos pois, utilizar a expr~ssão "terras de posse imernori<1.1",
a. Qual, a nosso ver. trata de forma m:l.1s adequada <'I. matérIa

Pela rejsição

lP01403-4 RONALDO ARAGÃO PMDB
............. PARECER .....*......

A E'1enda acrescenta ao artigo 12, 1te'll V allnea e desti
nada a f lxar as responsabil id<ldes dos cõnjuges com rel ação
aos f1lhos, no caso de dissolução da sociedade conjugal

A proposta nela contida reveste·se de validade e deve a
nosso ver, ser acolhida

Pela aprovaç50

1P01404-2 RONALDO ARAGÃO PMDB...* PARECER '
A Emenda acrescenta alíned ao item V do artigo 12, para

eJ:i'Uir os coo~uges (la C'Df'igaç5.o da ~restnr as.",is;ter.c'\a ao ou
tro, a não ser em C<lSO de inc.apacidade fi.sica ou mental.
doe"çil ou velhice

A Emerd.t, .., nosso ver, não tem respaldo na doutrina as
sente nem nOS P"<f1C'pi0S hUII'<!.Il1tários

Oplnarros pela sua rejelção
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lP01405-1 RONALDO ARAGÃO PMDB
.............. '" PARECER " "

A proposta e cassaver oe tratamento 110 ntr-et tc Privado.
senoc orscensave t o seu tratamento ccnsr ttuctenat

Pela rejeição------------~------------------------------~ ~----------------------------------
lPQ1406-9 PAUI..O PIMeNTEl.. PFl
....... " •• PARECER " ".

xss tste razão ao Constituinte
O oocer- de avocar- insere-se no poder hierárquico
Na organização dos poderes estatais não dlSp~ o Mlnis

tér 10 Publico de autor tuaue sobre quai souer autoridades cot t
ctats ou judlCiárlas

Independência e autonomia ecnctcnat não se confunc:llõ'm com
poder ccr tt tcc

sete acolhimento

lPQ1407-7 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

E procedente
Não pode ser como um cheque em branco a tntervanção do

Minlstério cuot tco nos processos ctvets
Ao .rutz com audtênc ta prév ia do MP. li! Que deve competir

avat tar a presença do toter-esse publico ou de r-etevant e in
ter-esse scctar

ccnseouent emente , as hipóteses de intervenção do M1n1s
tér-to Publico hão de SE!r casutet tcaeente cr-evtatas em lei

lP0140B-S PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

Insurge-se o nem-e const t tu tnte contra a inclusão do Mi
ntat ér tc Publico no cacttutc IV. que cerca do Poder Judlci:!
r-te

O atntetér tc Publico ccnce í tua-se como órgão autônomo
com atuação escectat e crevareote junto ao Poder Judiciário

Pouco lmporta a. vtocutacâc ou posição admtntat r-at tva de
um órgAo Sua natureza tnt r mseca é que o caracteriza

Pela refetçêc--------~-----------------------~----------------------------------~~----------
1P01409-3 PAULO PIMENTEL pFL
••••••••• PARECER •••••••• '"

Nlio se vts tumcea nenhum exagero. inconveniência ou tm-
propriedade na cceoetêncta atr-tnutua ao Mlnlsteri0 Público
para el aoor-ar- seu orçamento com dotação c-ónr ta e "global"

Não se trata de tnuatt aoa faculdade. mas de limitação
técnica

------------------~~!~-~:~:~~~~-----------------~---------------~--------------
lP0141O-7 PAUl..O PIMENTEL PFl
••• "' PARECER ..

A competência para legislar sobre processo c tv í t é da
untãc Tal competência não tn ttre a entcãc da tects tecãc suple
t tva de organlzação juctctár-ta e regimento tnterno CIos rr tcu
na ts que podem dispor sobre nedtoes de oesbor-cceat taacãc nts
oensãvet a nosso ver , a proposta. contida na Emenda Pelo não
acolhimento

1P01423-9 PAULO PIMENTEL PFL
........"'. PARECER ..

Não na necessidade de constar ca const ttutcãc norma so
bre o car-at et- geral eventual da oar-atizacâc cotet tva do tra
balho. desde que isso naturalmente. encerr-a-se no campo da
leI or-dtnar-ta para a qual será remetida a r-eactamenracãc do
uso do utr-et tc de greve

Pela rejeição

1P01424-7 PAUl..O PIMEt>lTEl PFL
........... PARECER •••••••••

A ema-roa propõe a suo-esaãc da alínea F do item 11 do
artigo 17 do Projeto

O dispositivo em apreço veda o desconto de contr-toctcces
na terna de oaãament c dos tr-aoarnaccr-es sem a sua expressa
autor t zaçâo

A Emenda a nosso ....er , e oportuno e merece ser 1r000n
tido no texto CIO substitutivo

_________________~~~~:~::_ ~:~~~:._~:~~_~:::~:~~_~~_:~~~~__ ~ R _

1P01425~5 PAULO PIMENTEL PFL
" •••••••• PARECER ..

Pelo seu nér ttc achamos deva ser acolhida parcialmente

1P01426-3 PAULO PIMENTEl.. PFL
••• "' PARl:CER "'••

O autor tem razão parcialmente. a matéria da corcetênc ta
da assembléia geral da enr toaoe s tndtca t e da alçada do esta
tuto respectivo ou da lei

Entretanto. a ccmcetêecte para a r txacâc da contr-vcutcêc
s tno tca t or-ectsa ficar desde logo resguardada. a fim de ga-
rantir o custeio oas at tvtcaoes

Essa é. er tás , uma das grandes retvindicaçoos da classe
trabalhadora

Pela aprovação parcial

lP01427-1 PAULO PIMENTEL PFl
."' PARECER ..

Não vemos r-azão para a supressão da garantIa do satér-tc
ramt t ta do texto constitucional A acetae-ae a proposta pra
ticamente a tct a t tuaues dos direitos etencaoce no ar t tçc 13
do pr-ojeto, seria tambem ccss tve t de expurgo

A nosso ver , deve a Const ttutçãc gar<l.ntir o d tr-e t t o e
~eixar sua regulamentação â lei cr-ctnàr ta

lP01428-0 f:'AUlO PIMENTEL PFL
."' PARECER .

Deve, li nosso ver. a ccnst ttutcêc garantir aos trabalha
dores o ctr-ettc ao satár to-tamtt ta e deixar sua r aquf ament a
ção a carga de lei or-ctnae ta Parece-nos. contudo. ser neces
ser-te exot tctrar Que o satar-tc famílla é dev ido aos dependen
tes dos teacatneocees

1P01433-6 PAUl..O PIMENTEL F'Fl
......... " •• * PARECER .." "

PE!la aprovação. conforme entenCllmento predol'linante 0'1'1 ComiS
são de Sistematizaçâo------------~---------------- ~---------------------------~---------------------

lP01438-7 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para
examinar os atos ae concessão Pela aprovação parcial

---------------------~-~--------------~----._----------------------------------

1P01429-B PAULO PIMENTEL Pf'l
.... " ••••• PARECER .."'••••• " •

Realmente. os princípios devem constar de reatstaçãc cr-ct
nar-re

pela acr-ovecãc
----------~-----------~---~----------~----~-----------------~----------~------

lP01439-5 PAULO PIMENTEL PFL
."." PARECER .

EmbOra louvável a preocupação do eminente Constltulnte
a matéria constante da presente emenda. conflita com a slste
ma.tica adotada pelo PrOJeto de ConstitUlção

Ass i m. pe 1a rej e i ção da Emenda
-------------------------------~---------------------- ----~-------------------

PFC

FFClP01441-7 PAULO PIMENTEL
..... " •••• PARECER ..

1P01437-9 PAULO PIMENTEl
..........." PARECER .

Pelo não acolhimento. por inadequada

1P01440-Q PAULO PIMENTEL PFl
............ PARECER .*....."...

Não creJllO$ se dev<'! excl~1,. da responsilolJldade dD empre
gador a imputação do dolo na ocorrÉlOcla do aciOente do traba
1ho As estatísticas do Mtnl.ster10 do Trabalho tem revelado
que grande parte dos acidentes não hou ....e. apenas. a desídia
a lnperícia ou ia imprevisão. mas. omissão consciente das me
~1das obrigatorlas de sE!gUrança

lPt!1432-B PAUI..O PIMENTEL PFl
........... PARECER •• " ... " ....

ApOS estudos oetamaccs da questão. cct aeos por acolher as
Emendas Que apenas configuraI!' O satar-to-emtmc como um valor
capaz oe sat t st azer- as necess teaoas oãstcae do t r anatnaõor- e
sua famnia, oetxaooo para a tet cr-ntnerte , ma"s f1(;1xl vel. a
;aract er-t aecâc dessas necess 1caces

lPQ1431~O PAULO PIMENTEL PFL
"' PARECeR "''''

Concordamos com as ponderações do autor- E necesser-to.npe
nas. consagrar no texto ccne-vtuctcne i o utr-e t t o tutelado Sua
regulamentação. tnc ius rve o IIIOf'Itante da majoração salar'él1 e
a duração da hora noturna cevem ser onf etcs de lei cr-ntna
ria Contudo. oesnecessér to explicitar no texto a -eautaaeo
;ação posterior em lei co convenção coletiva

1P01430-1 PAULO PIMENTEL PF'L
........". PARECER ".", ••• " ••

A oet ermtnacâo de Que a sr-attetcacãc ele Natal tenha por
base a r-emuner-ação de dezembro de cada ano objetiva ev tt ar
Que. at r avés de lei cr-cmae ta. seja. r txaca outra forma de
;alculo em preju'%o dO trabalhador

1PQ1434-4 PAULO f'IMEt>lTEL PFl
......... " PARECER •••••"" ••

Trata-se de matE'ria infraconstitucional Pela supressão

-------------~~:~~~~~~~--------------------~--------------------~~-------------
1P01435-2 PAULO PIMENTEL PFI..
."••••••• PARECER .... "'.......

A Emenda pretende suprimir o inctso XII do artigo 100 do
Projeto de constitulção da Comissão de S1stemat1zação

Na h1Potese não obstante os elevadas prop6sltos Que ins
p1ram o Nobre Parlamentar. suas conclusões conflltam com a 0
pinlão da maioria dos Constittl1ntes Que examinaram li matéria
n~s fases anteriores de elaboração do texto em o::.x.ame

------~-~--------~:~~-~:~:~:~~-------------._----------~------------------~----
lP01436-1 PAULO PIMENTEL PFL
....... " ••• PARECER ."....." ••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

~ -----------_!~-:~~:~~~~:~~~~:-~~-~~ ~~~:::~~--~:; ~_::~ :~:~~--------------------

lP01421-2 PAULO PIMENTEL PFL
•• " ". PARECER .

A emenda merece ser acolhlC1a e a objeção pue encerra é de to
do catltvel. devendo ser tomao8. em conta.

lP01418-2 PAULO PIMENTEL PFl
.......... PARECER .

Suprlm1do o d1sposirlvo. na redação suostltut1va do
Relator a Emenda 1'1ca prejudicada

-----------~---------------------------------------~---------------------------

lP01419-1 PAULO PIMENTEL PFL
•••••• " •• PARECER .

As num~rosas emendas oferecidas ao artlgo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto. conf1rmam a inexisHlnc1a de consenso so
bre o tema alnda amplam~nte d1scutldo nesta fase da elabor2 
ção leglslatlv2 Da média das sugestões anallsadas. em seus
nucleos. frutificaram os dispostt1vos relacionados em artigo
do mesmo numero do SUbstHuti'yO. que tal'to quanto posslvel
procura responder afirmat ivamente. em parte e em essêncla, as
fl1'1altdades pretenaldas na propostção SOtl eJ<ame Pela apro....a
çlào parctal

lP01422-1 PAUla PIMENTEL PFL
.......... PARECER ..

Acolhemos a sugestão de suprlmtr-se o 60 do art 416

lP0141!j-B PAULO PIMENTEL PFL
............. PARECER ••••••"'••

A inclusão do exame das transferências para ô! reserva r-e
eune-aca, como mata uma etapa para ser t tscat t aaoa pelo Tri
nuna I. cumul at tvamenta com os processos de reforma const i-
t utr-ta um cts in toam. Que deve ser ev t t edo

O rr tccner , se cc tser-, ncuer-á E'Kamlna,r essas transferên
cias, medlante inspeção "In loco". por amostragem

Pela rejeiçio da Emenda

lP01414-0 PAULO PIMENTEL PI'L
............. PARECER ••• "' •• "'.'"

A emenda cr cccst a merece ser acou-tca. pelo slgnificado
contido na sugestão que encerra

1P0141l3-6 PAULO PIMENTEL PFL
.......... ,.•• PARECER .... "'........

Cinco anos de um Nelson Hungria no Supremo Tribunal ou
do non.agenário Oli ....ar Wendel 1 Holmes na Suprema Corte ....alem
mais do Que trinta de um M111stro qualquer ProibIr Que um
sexagenarl0 seja julgador é contran ar a experiência de m11ê
nios. a sabeaoria de todos 05 tempos

Aetico é presumir uma lncapacldade 1nexistente, res-
tringindo-se sem nenhuma justiflcati ....a fislológica ou psico
lógica - a ativ1dade dos mais velho!;

Pela rejeição

lP01417-4 PAULO PIM!:.NTEL PFl
........." PARECER ••••••• ,,'"

Tendo em vista a permanente insuficiência de recursos pa
ra o ensino publ ico. a proposta jamais J:>e concrE'tlzaria

Pela rejeiç;\'io

lP01413-1 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER .

Propõe-se redação mais técnica E! mais concisa
E.ntretanto o texto S.Jgertdo não eatncr-a. actar-a ou

aperfeiçoa o do Projeto
PE!la rejeição

1P0141:2-3 PAULO PIMENTEL PFl
............. PARECER ••• "'......

A Emenda deve ser- -ejet taca. cor não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de s cstemat reacêc-------- ~- ~ ~ --- --- --- ----~------------- ~----------- --~ -------- -~----- ---------

1P01411-5 PAULO PIMENTEL. PFL
••••••••• PARECER .

O texto impugnado não inibe o acesso do cidadão ao Judi
ciário

Trata-se ce evttar atos ar-mtr-ar tcs por parte do Chefe
do Ministério sumtco

A garantia dO "due or-ocees or tav'' tnoeceroe da atuação
do Ministeri0 Pubt tcc

Pela rejeição
--------------------------~--~--------------~------------~~-------------~------

lP0142Q-4 PAULO PIMENTEL PFl
............. PARECER ..

Temos con icção de Que a matéria E!m foco. recebeu trata-
mento adequado no Projeto de Constituição

Em a!'õsim sendo, somos pela sua prejudicialidade
-------------------------------------------------------------~-----------------
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1P01456-5 PAULO PjMENTEL PFL
.. ", PARECEI'{ ..

As s t, pressões ou ac-escteos c-cccstcs CO... respeito ao i_
tem con'lergem cu-e a "igualda,je de tocos, oe-ante a lei" aco
u-toe no sunst r tut tvc

lP01451-4 PAULO pIMENTEL PFL
••••• "'•• " PARECfR •• ,. ..

Mravoés oeste Emertda pretende-se alterar a redação da
at tnea -n- oc item I do a-t 12 do projeto de ccnst t tutcãc

O dtsccs tt tvc e!'l Questão trata no nossa entenoreeetc, de
mat er t a que deve ser objeto os cuidadosa ccns toer-acêc em eta
pa posterior :10 pr-ocesso legislativo---- ----------~------ -----------------------------------------~- ~ --------------

lP01459-0 PAUl.O p!t1eNTEL PFL
............ PARECER .

Atraves desta Emenda ore tendI? o robre Const j tu1.,tl2 SUpr1-
m1, do texto do Projeto de Const1tulção 8S alíneas ~e' º "g"
do item I do art 12

A medida oue o"a se propõe merece o nosso aoolo tendo em
vista o aperfeiçoamento do texto con::;tituclonal que se pre 
tend~ alcançar-----~---~ ----~-------~-~- --------------- -------------------- - ~------- -

PAULO PIMENTELlP01448-4

1P01462-0 I='AULO PIMENTEL PI'L
......"' PARECER * ..

A sugestão não pôde ser acolhida tel"ldo em lista a eoção
do Relator por manter no texto do SuostitrJt1vo um IIl1nimo da
especi"ic...ção das bases de \ncidG"'c\a da COl'ltdbU~Ções para. o
fundo Nacional de Seguridade SOCi.'!l No Que respE'ita especl
almElnte 11 contribuição empresarial o ent ...ndimellto do Re18tor
8 no sentido dI' ellp1 icitar a diversificação da Das!'. do:: mo(jo
::I romper com o círculo vicioso gerado pel,] Incidénc1,a exc1u
s1va soore a folha de salarios Quanto a manutenção do fatu·
rame,.,to e do 1ucro, p.'!rece-nos óovio que se trata de fatos
geradores dtferentes, Que poderão l';/;!r utilizados pela leg15
lado'" de acordo com as peculiarldades econõmico-final1ce1ras e

----------- --~~::~:~~~~~:_~:-:~~:_:~~:~~~~~~::----------- -----------------
1f'01463-B PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER 1' ,,1'

A Emenda em exaMe pretel"de suprimir O art 475 ao Proje
ta, o Qual concede anistia aMpla, geral e 1rrestrita aos pu
nidos por mot l\OS pol H lcos

Trata-se de significa,"iva conqu1sta no plano da ordem
a~mocrát\cd., flxando-se na esfera constltu\c10na\ nor"'a a!.JE!
visa a conferir justo tratamen+o a II'ilnaré's de b~as1le1ros

perseguidos dur"lnte os obscuros tempos de <l.utoritaf'isrno
A emenda rão :;;e afina com os desígnios d.;.s novos tempos

de transição de-mocrat ica
Pela rejeição da proposição

----------------~ --". --------- ------------------------_.---------- -- ------ ~ -----

1P01460-3 ::>AULO PIMENTEL PFL..... "' ..."'.* PARECER •••• "'......
O texto doJ dispoSUlvO constante dO projeto constHuc'o~

na' e mais c1aro e Objetivo, de forma <:: niio de~xar duvidas
para o"ientação da legislação ordinar1a

------- -----------~::~-~:~:~=~~-~~-:~:~~~-----------~ -------- -_.--------~ ------
lP0146l- 1 'AULO PIMENTEL PfL
• PARECER + "' .

E procedente a supressão do dispositivo, uma vez que se
trata. de materia de legislação ordlnarla, especialMente os
seus parágrafos Procuramos, no entanto incorporar a respOM
;~bilidaoe StlO,>icliilSia (10 empregador na inciso XX>:; do Proje-

'PO,llS7-3 PtlULO PIMENTEl.. fieL
.... "'........ PA~EC!'::R .... "' ..... "'..

A Emenda tropôe a suoressdO da a1lne.3 R do Hem xv do ar
tigo 12 do Projl,>to Que estabelece O dever do Esta(lo dê man~

tE!r condições nos estabê!lec'menros oenal", dI;' os presid'a
rios mantel'ell1 relacionamento flormal com seu;; flli"os

Remeter o previsto no d15POSit1vo a legl;,lação Ordlnal'13
e condena~lo ao tl5QuêCi'1lento e a não ap1icação e"l nosso con
texto pen1tencit!,.lo

- -----~----------~~~~~~: ~~:~~-~:~~~:~~-~~-~~~~~::~--~ - ~ ----------- ---- -~-
W014Se.-' PMJLQ P!I....=.WTEl Pf'...
.."' "' PAREC!:R "''''

A emenda merece ser aco'h1da e a oOjeção Que encerra", d'" re
do cablVel, devendo ser tomada el'l corta------~ ---------~----------- ----------- --------~ ~ ~------------------- ---~-

lPO'455-1 f'I\ULO P!Il,i:JIT€L PFL
",•••• ,.•• ", PARfCER ,. .

seccõe O autor o acr-esctmc ao inciso XVI! do artigo 13
que dispõe sobre o serviço extr-aorutnar to a o-evtsão de re
gulamentação posterior em lei

Parece-nos evtoente Que todo dispositivo cons t t r uc tonat
e ocssvve t de r-equt amant açáo em lei Por ccoseeutnt e, cons t
~eramo5 oesoecesaa-tc o acr-esctmo proposto

lP01454-9 PAULO PIMENTEL PFL
............ PARECER .

Pretende o autor retirar oc inciso XVII1 do artigo 13 do
Projeto a ceter-mtnecêc do pagamento en dobre oo cer-rcoc de
rar taa e a ca lavra Ugozo"

No Qt, e se r-efer-e â r-enumer-ação acolhemos a emenda, por
considerar que sua fixação deve ser objeto de legislação o->
di'lária Parece-nos necessário acenas exrn tcrte- ser cev toa
nesse caso ;:I r-emuner-ação integral

Somos de car ecer contrario contudo. a retirada do ter-no
"gozo" Sua inclusão no texto obedecem a tnteocêo de asseçu
r-ar efetivamente o oescansc e o lazer de tr-aba ntaoor não
~e"m1tindo a oe-canna por d1n}1eil'O

lP014S2-2 PAlJLO PiMENTEL PI"L
........... PARECER "

Pela aprovação A emenda melhora a r-edação do 10 do

-------------~~: ~~~-~:-~~-~:~!:~~ -~: _:~~ ::~:~ ~=~:::._:~~~~~~~:::_:~~~~: :~~: ---~ ---
lP01453~ 1 PAULO PIMENTEL PFL
"'••••••". PARECER •••• " .."' ...

Conquanto tcuveve r a preocupação do nobre ccnnt ttutote o
conteucc da c-eseote Emenda em essência j a '.>02 cont ér» 1"0
texto do sr-oj-at c

Em assim sendo SOMOS pela prejudicialidade da Pr-cpcs t-'
cêc---- -- ------------------~---------~--------- --- -------------- - ~ -- -----_.-------

do artigo 12, para determinar Que os valores a Que se refere
o orscos tt tvc sejam atualizados por ccas têo do r-essarc tr-ento

A matéria consta do Substitutivo

-----~--------~ --~: ~~_:~~~~~:~~-~~~~~ ~ ~----------------------- ~----------------
1P01449-2 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER "'••••••••

A Emenda altera a redação da a t tnea [l do item XV do ar-t
1:2 do Projeto, para ressalvar casos de prisão civil - oecc
s t tar to inf1el e inadimplemento de pensão a llment\cia

A matada esta nevtnanente tratada non te-ecs do Subst \
tut rvc

_____ • ~ __~:~~_~~~~~:~~~_~::~~~~ ~ __ w _

lP01450-6 PAULO PIMENTEL PFL
......"'••• PARECf;:R ."'••• " •• "

Pelo acolhimento parcial Temos conv-ccãc de que a maté
ria em foco recebeu tratamento adequado no Substitutivo

------------------------~----------------------------~----~------------~-------

1P01442-5 PALlLO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECI:R .

Assegura, o inciso VII do artigo 13 do Projeto, ao tr-ace
l naccr- o direito de perceber sarar-to fixo nunca interior ao
minlmo ouanoc houver remuneração va-f evet

Pretende vedar pratica comum nas relações trabalhistas no
oats Não são poucos os casos em Que a empresa. contrata o
trabalhador com r-emuner-ação var tave t sem a garantia do fixo
s rce ass to. o teacareeoce , a mercê da sazcnat tuade da at tv tea
de podendo Inclusive perceber, determinados meses, montante
inferior ao sa tar to m~nimo Mesmo nos casos em Que esse ext-e
mo não é alcançado, a contagem da r-emcne-acão var-f avat parte
do zero e, o trabalhador, tem Que conseguir com desempenho
adicional, o Que lhe é devido pelo simples vtncurc encr-esat t
elo o salário míflimo

Por e,!;sas razões nosso parecei" e contrário a supressão
~roposta. pela emenda

:~~~:::~::~~-~~-~::~~~~-_:--~~~~~:~_:~~~~-~:_~~~~~~:_~~~~::~:~~~~--------------
B~m examinada a meter-ta a luz de informações tecntcas ,

conctutmos ser contraproducente manter-se a proibição do tra
balho em ccnctcões de insalubridade e de cer-tcutas toaoe Há,
infel1zmente, at tvrcacee em Que esses riscos são tnerent es
e por enquanto. inevitáveis Dal termos onteoc pela determi
nação de Que se adotem medidas ce redução desses riscos por
~l'ii0 de norll1<l.S de medicina, higiene e segurança cio traba'ho

lP01445-0 PAULO ')JMENTEL P::-L
••••"'''' PARECER ."' ..

A estabilidade, entendida como <l garant la de permanência
no emprego El, portanto, como contraposição ao 1ivre arb'itri0

do empregador de desPE"dlr o empregado, tOl'nou-s~, artificio
samente, uma momentosa e controversa Questão, porQuanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado reiteradarnf'nte. 1'0'" uma. SOlução harmoniosa do proOlema

Na verdade o Que Quer o empregado e ver 11mitaClo tlQuC!le
arbHrio e, não, como se p"opa.la eng.madamente, ter a garan
tia irrestrlta de pe"manec~r no emorego contra a vontade do
empregado" Consciente de que é parte vital e ina1 iemível da
prõpr\il ilt1vldaàe êmpresar\a\, saoe Que nã.o potle ser tratado
corno uma simples peça, um instrumento ou maQUlna Que, ap6s
usada é jogada fora como i.,servlvel

Oe sua parte, não Interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegura.nça ao selJ empregado, po~s esses são fato
~es comprovados da baixa produt1Vldaoe A prdtica, .a experi
enc\a, o conhec\mento tecnlco, a 1clentiflcação do empregado
com os objetivos maiores d~ empresa, slgnificam para ela um
património lnsubstituivel Investe o enpresári0 êm recursos
humanos Duscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elem~ntar Que
seia Virtualmente contrario à rotat1vtdade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negat Ivo para os resultados do em
preend Imento

Posta a questão nestes termos, "ão ha porQue se trazer
para a relação Empregatícia, fundada na bl1ateralidade do
contrato, .Jmêl condição unipessoal, paternalista e impositi'l.9..

Qlle, ao longo do tempo, sempre foi C21llSa de torTrlentosõ\.s de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da: elaboração deste Projeto foram apresentadas es
tamos ofer",cendo f6rmul a. coneil iatór1a .que ref 1ete a tendên
cla majOr1taria.dessOts propostas acel'ta por lideranças de
categorias econom'C<iS e profls510na\s Que d1uturnmnente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
çào da despedida imotivada ou sem justa causa em termos a
~erem definidOS pela 1egis1aç.3.0 ordlnaria

lP01443-3 PAULO PJMENTEL PFL
.............. PARECE:R ......."'."'."'.

A Emenda, aditiva, acrescenta a,inea ao item XV do ar-r t
go 12 do Projeto, dtsc tet toanoe ou estabelecendo utr-e-fvas
para a acãc contra o Estado, no caso de lesão a direito dO
cidadão, com r-esoonsaott tcaoe tio Pode suct tcc

'" matéria, caeece-ocs , é t tctca da legislação ceo toer-ta

------------- ----~:~ ~-~:~:~=~~.:-~~~::~:~--_.---------~---------- ~--------------
lP01444-1 PAULO PIMENTEL PFL
."' •••••• '" PARECER ........ "'•••

A estact t roaoe. entendida como a garantia de cermaoêncta
no emprego e, portanto, como contr-accs icãc ao i rvr-e ar-tn t r-tc
oc empregador de despedir o empregado, tornou-se artificio

samente, uma momentosa e controversa Questão, porquanto seg
mentos expressivos das categorias envotv ttras têe se manifes
tado, reiteradamente, por uma SOlução harmoniosa do problema

Na verdade a que quer o empregada é ver limitado aquele
aetit t r-to e, não, como se c-ceare encenaoamente. ter a garan
tia tr-r-estr s ta de oe-eanecer no emprego contr-a a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e tnat tenave t da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um 1nstrumento ou máquina que, aoos
usaoa , é jogatl1\ fora como inserv\vel

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
~es comprovados da cetxa produtividade A pratica a exper-t
êncta o ccnnecteenro t ecntco. a toent tr tcacão do encr-eceoc
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patr'lmôn'o lnsuostltulvel rnvest e o empresário em recursos
humanos, buscando nant t i t ar- e aprimorar a qua lif tcecão pro
ttastcnat de seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja virtualmente contrário a r-otat tvtnade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para Os r-esut t auos do em
or-eenc tmentc

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a r-eracãc eeo-ecat tcta. fundada na ottate-at tcaoe do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e imposit tva
QUê, ao longo do te-ce. sempre foi causa de tormentosas ce

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de E1Tlenàas Que Em teces

as fases da elaboração deste Projeto foram aor-esenreoas , ea
temos oferecendo formula conciliatória que reflete a tenoên
c te major t t ár-f a dessas propostas, aceita por lideranças de
car eaor-tas eccnõsacas e profissionais Que, ctf ut ur-namente , v'ª'"
se manifestando por todos os melas de comunicação é a veda

ção da oesoectoa urct tvaoa ou sem justa causa, em termos a
:erem oertntoos pela legislação ordinária

lP01446~8 PAULO PIMENTEL PFL
........."' PARECER .

A Emenda propõe o <!créscimo de at lne<! ao item XV da art
12, QuI'! ga.rante ação judlcia1 contra o Estada no C:,J.~o de
ação ou omissâo deste que impl1que a fruição de direito ou
de um bem ~\Jr\dico

A m teria, pelas suas conotações, que exigem ex!'l icita
ÇdO mais ampU., parece propria da legislação ordlnaria

-------~---------~:~~-~:~ ~ ~=~~:_~~~:~~:~ --------------------------------_.--- ~ ~
1P01447~6 PAULO PIMl:NTEl PFL
•• "'...... '" PAR'::CER ••••••••'"

A Emenda a ltera a reda,ão da 011 \ nea T do item XV do art i
go 12, para prever ação regress1va contra a autoridade res~

ponsavel pelo ato lesivo à 1ib~rdade do preso cpm sentença
cumprida e mant ido preso

A propost~, a nosso '1e", tem procedência, est<1ndo COtltêtll~

plado no Sub~t itut ivo

-----------------~~~ ~-~~~~~~~~~ -~:~:~ ~~ --- ---..--- -----------------------------
1P01448-4 f'AU!..O PIMENTEL P"L
•••••• ",,,,.. PARECER .... "'.......

A Ernend'll pr-opõe nova red'llção pa.ra a. alinea 5 ào item XV
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11"01489-1 PAULO PIMENTEl PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Foi suprimida a ressalva, prejudicando a emenda-----------------------------------------~-------------------------------------

1P014B7-S PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

A presente matér ta passa a ser tratada no capitulo da
untão

lP01490-5 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo
Pe1a aprovação

-------~----------------------------------------------------~------------------

1P01491-3 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

Acatada pa-ctateente no mérito
Peta aprovação pat-eta!-------------- ---- ~------------------------------------------------------------

P'"

P'"PAULO PIMENTEL1PQ1482-4

lF'01492-1 PAULO PIMENTEL
............. PARECER .

acataoc, parcialmente no titulo 11
Pela aprovação parcial

1P01484-1 PAULO PIMENTEL PF"L
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeiçllo A emenda está parcialmente atendida A
forma com que o projeto aborda a matéria parece mais acr-an
aente,

lP014BB-;'3 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

P~la aprovação da parte Que cectar-a axt tntc o mandato
dos ctass t s t as Quanto ao processo de preenchimento oas va
gas, a proposta é ant tdaeocrât tca

1P01493-0 PAULO PIM~NTEL PFL
........... PARECER .

A eventual participação ele r-ecr-esent antee do Poder con
cedente ou per-mf t ente , da empresa ccncess tonar-ra ou ceemts
s tonãr-ta dos usuar tcs e dos empregados, em cceitasâc destina
ce e promover r tscar taacãc e planl'ljal'Mlnto, e mat ér ta para a

te t oec tnarta
Somos pela aprovação

tP014B3-2 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER .

A vantagem proposta nesta Emenda tem uma amplitude Que
ultrapassa a meter-ta cons tanaoa no ar! 430 do Projeto

Além ctssc, caeer-ta , a ser admitida, não no lugar propos
to IIIô!lS em otsccs tcãc Transitórias

Somos pela rejeição---------------------------------------- ---------------------------------------

1P014BS-9 PAULO PIMENTEL. PFL
••••••••• PARECER .

Há proposta mais perfeita A presente admite que o Tri
bunal de Justiça, que ccr-resocece ao 'rr tbuna l Regional Fede
ral, tenha vencimentos super-ter-es aos deste

------------------~:~~-~~~~~~~~------------------------------------------------
1P014B6-7 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER .

Não entende o Relator ser mat ér ta f nfr-à-ccrta t t tuc tona l a
Que trata do ccnseuic Nacional de Comunicação, mas, apenas, a
que verse sobre atr-tbutcões e competências

o... pelas acr tcacões nas tnst ttutcões financeiras
Na ntpótese. não costante os elevados crcccsrtcs oo Au

tor, fica substancialmente alterada a proposta acolhida pela
eatcr-ta dOS Constituintes que examinaram a matér ta. nas ta
ses anter tor-es da elaboração do Projeto de Constituição

Assim, somos pata sua rejeição__________________ M • _

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP01456-2 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER .

conccenrc louvável a pr~ocupaçiio do Ilustre Autor no QlJ~

concerne a autonomia do Tribunal de Contas da União, como ór~
esc f1scal1zador do regular emprego dos cnnnetr-os ocot tccs ,
não vemos razão para o acotnteento da eeenoa , porquanto essa
autonomia já esta assegurada pelo que crsoõe o 10 do ar-t t~
90 144, cceotnaoc com Q or-evtsto no ar-t 295

Somos, ass te , pela prejudicial idade da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P01472-7 PAULO PIMENTEL PFL
............ PARECER .

ctncc anos de um Nelso'1 l1ungrla no Supremo Tribunal ou
do nonaaenar to 01 tver wenoet t HOlmes na Suprema Corte valem
Mais oc que trinta de um etntstr-o qualquer Proibir que um
sexagenar10 seja julgaClor é contrariar a experiência de mt tê
ntce , a saeeccr-ta de teces os tempos

Aétlco é pr-esumtr- uma tncapac tdaoe inexistente r-as-
tringinóo-se sem nenhuma jusrtr tcat tva fis10lógica ou psico
lógica - a sr tv tuaoe dos mats velhos

Pela rejeição

1P01467-1 PAULO PIMfNTEL PFL
............ PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por n50 ajustar-se ao enten-

-------------~~~~:~.~~~~~~~~~: ~-~~-~~~::~~-~~ -~~~:~~~:~:~:~~----------------
1P01458-9 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

A emenda. data vênia não se af usra a s tat emát tca geral
acctaoa pelo Projeto, que expressa, no particular, o entenot
mento , at@ agora, de grôl.nde parte dos Constituintes

------------------~~~~-~~~~~:~?-----------------------------------------------
1PQ1469-7 PAULO PIMI;NTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em apreço ctuet tva a at rer-açãc do ar-t 145, para
cer-mt t tr- Que os candidatos a cargo de Ministro do Tribunal de
Contas tenham seus nomes acr-cveccs pelo Congresso Nacional ao
1nvês de pe 1o Sanado da Repub 11ca

A proposta, conquanto merttória, confl t ta com o sistema
adotado peJo Projeto, que prevê a 3provaçlio dos Ministros de
outras rr-tbunats - Supremo Tribunal reoer-at Super tal' 'tr ttnr
na t Justiça, por exemplo, - pelo Senado da necuut tca

----------------_:~-~~:~-~-~~~~:~~.:._:~~-~~~-~~~:~~:~-~~~:~~~~------~------
1P01470-l PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER •••••••••

--~-----------------~-~~:~~-~~~-:~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~: ~:~:~~~-~~ -~~~~:~~------
lP01471-9 PAULO PIMENTEL. PFL
.......... PARECER .

Concordando com os argumentos do autor da ErM!nda, nosso
parecer e pela sua aprovação isto é, supressão de todos os
artigos referentes i\ criação espectr tca e dtreta de novos es
tados, octs se trata de eatér ta 1nfraconstftuc1onal

Pe Ia aprovação
--~------------------------------------~---------------------------------------

:~~::::~::~~-~~-~::~:~~-_:_-~~~:::~-~~~~:~~~_:~:~~~:_~~~:::~:~~~:-------~------
lP01464-6 PAULO PIMENTEL PfL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda não obstante os elevados propósitos do Ilustre
"l.Itor, não se ajusta a s í st eeat tca geral aoctaoa pelo Proje
to que expressa. no particular, o entendilM!nto, até agora,
De grande parte dos ccost ttutntes

-------.-~~:~-~~~~ :~~~-------------------------------------------------
lPQ1465-4 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

concuaerc louvável a preocupação do nobre ccnsr t tutnte , o
contecoo da. presente Emenda, em essência já se contém no
texto do Projeto

Em assim seoco somos pela prejLldicia11dade da Propost
cão

~~ ~ ~M M ~ -------------------------

lP01473-S PAULO PIMENTEL PFL
••• "'...... PARECER ••• "'•••••

Conquanto touvàvet a iniciativa do nobre autor o con-
t euoo da presente emenoa não se coaduna com o entendimento,
no particular, da maioria dos const í tutntes que examinaram a
Matéria nas teses anter-tcr-es a elaboração cc Projeto

Pela rejeiçáo----------------------------------------~--------------------------------------
lP01474-3 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser r sj ettaoa. por não ajustae-se ao enten
dimento predominante na coeüssâc de Sistematização----------------------------------------------------- --------------------------

1P0147S-1 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

O assunto foi amplamente discutido na ccomtssãc de OI'
ganização do Estado, tendo os membros chegado ao consenso com
o qua 1 rc-eut aram o 20-----------------------------------.-------------------------------------------

lP01476-0 PAULO PIMENTEL PFL.
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dtreento predominante na Comissão de s ts temat taacãc

-----~---------------------------------------------~~--------------------------

lP01494-8 PAULO PIMENTEL PFL
• PARECER .

A proposta, Que está de acordo com o octet tvc ele simpli
ficar o texto ccnst ttuc tcoai , seja pela supressão de expres
sões cr-esctncrvets , seja pela supressão de matéria cer-t tnenre
a legislação o-ctnar te , merece accmtna parcial

1P01495-6 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

conouantc tcuvavet a preocupação do nom-e constituinte o
ccnteccc d<1l presente emenda em essenc te , Ja se contem no
texto do Projeto
Em assim sendo, somos pela orejuotcf at toaoe da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1::'01496-4 PAULO PIMENTEl.., PFL
........... PARECER •••••••••

O JLliz Federal já esta or-evtst c no Hem 11 do mesmo i'l.r
tlgo

Pela r-eretcêc
-------------------------------~--------------------------------------------~-~

lP01497-~ ULOURICO PINTO PMDB
............. PARECER .

Aprovada car-ctatmerue conforme or tentacão dada ao Projeto

lPQI477-8 PAULO PIMENTEL PFL
"'•••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser r-efet taca , por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de 5istemati:taç50

~------------------~------------------------- ----------------------------------
lP0147B-6 PAULO PIMENTeL PFl
........... PARECER •••••••••

Firmado um cont r atc entre o Poder euct tcc e uma empresa
para a prestação de serviço publ tcc. Sê o Estado garante ta
rtfas "que permitam a justa remuneração do cacrtar ", no sen
t tcc econôetcc e f tnancef ro o contrato ter-a todas as condi
ções para ser cumprido Neste senr toc , a aeenca do t tust r-e
Constituinte, ao propor -tar r ras Que assegurem o eQuiHbrio
econõmtco e f i nance 11'0 do ccntr-ato'". corno uma segunda garan
tia do POder Público, * r-ecet tt tva e, por conseguinte, des
necessária

Deste modo, somos pela sua rejeição

1P01479-4 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER ...

As numerosas emendas oferecidas ao ar-t 19o 97 li'! seus pa
rágrafos dO Projeto, confirmam a inexistêncla de consenso so
bre o tema ai"da amplamente dlscuttdo nesta fase da elabora 
ção legislativa Oa média das sugestões analiSadas, em seus
núcleos, frutificaram os dispostt lvos relacionadOS em artigo
do mesmo numero do Substitutivo Que tanto quanto pOssivel
procura responder ôl.flrmativamente, em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição sob exa1'/le Peja aprOva
ção parc1al-------------------------------------------------------------------------------

lP01480-B PAULO PIMENtEL PFL
........... PARECER .

Sistematizada li Carta, declarações de pr\nc1p10s passam
a ter loca 1 pr6pr ia o t ltulo iI

-----------------------------~-------------------------------~--~--------------

lP01481-6 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER .

PE'IO não acolhimento O moaerno "welfare state~ nlio pOde
presctndi" de instrumentol'; lega's, ageis e tle p"onta apltca

çio, nos casos de relevincla e urgênc1a

lPQ1482-~ PAULO PIMENTEL PFL
••• "'••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva resp0'1sabll1zar a União pelos depositos ,

tP01496-T PAUl.O PIMENTEL, PFL
• PARECER .

Trata-se de mat ér ta de competência dos Estados-membros
que por certo a contemplará nas respectivas constituições

-----------_..~~~~-~:~ ~ ~:~~-------- ------~--------------------------------------
lP01499-9 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER f········

De acordo com a fust te tcat tva
Se a n-r-eout tbtt toace não é real não existe

------------------~~~~-~~~~~::~~------------------~----------------------------
1P01500-6 PAULO PIMENTEL PFL.
............. PARECER .

Rejeitada, em fase da cr-tent acãc adotada no SUbstitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP01501-4 PAULO PIM!!.NTEl PFL
•••••••• '" PARECER ."' •••••••

ccnoar-t i 1nanes com a preocupação do nobre autor da Emen
da, pela teccr-tãncta do assunto Contudo entendemos que a ma
tér1a em questão deve ser objeto de norma em Lei Complemen
ta'

lP01502-2 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

Texto confuso PrevI? dOts juizes estaduais no itel'l I 1:1
e dois no Hem II

Pela rejeiçiio

1PQ1503-l PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

De acordO COll' a jLlstiflcativa
Pela aprovação

-------~-----------~-----------------------------~------------~----------------

lP01S04-9 PAULO'PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

Procedente a emenda
Deve ia Carta Magna a1spor- sobre a destituiç~o ou subst1

tuiçl0 do Defensor do Povo
O p...ragrafo 30 ao art 235, ora sugeridO, atinge a tal

objetivo
Pelo acolhimento
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lP01S0S-7 PAULO PIMENTEl PFL
"' PARECER ••• "' .

A suaest ãc e oportuna e peet tnent e e foi acolhida nos
termos do Subs t t tut tvc do Relator

1P01528-6 PAULO PIMENTEL

bunat
Pela aprovação

PFL

1P01506-5 PAULO PIMENTEL PFL
"' " ?AR(CER ".

A emenda vtse a supressão do artigo 250, QUE! ctspõe so-
bre a t tt tacãc car-t toãr-ta do mt t ttae oa at tva O artigo 95
otscõe mais apropriadamente sobre o assunto Pe t a rejeição

-------------------------------------------~-----------------------------------

lP01529-4 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

Redação inconveniente -arr toutcões conc t t tatcr tas que o Juiz
ceteretnar-"

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP01S07-3 PAULO PIMENTEL PFL
............ " PARECER " .

A p-cccsta está de acordo com o cojet tvc de simplificar o
texto consr ttuctcnat , seja pela supressão de expressões rir-es
ctnotvets r ....ja pela supressão de mate-ta oer-t tnente a legis
lação or-dt nar f a , merecendo, portanto. o acotn teento do Re
lator

lP0150B-1 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER •••••• * ••

Propõe-se, através desta Emenda, a inclusão do instituto
da r-esconsaet t idade tributaria entre aqueles expressamente in
eveecee no ar-t 259 t tem 111, at inea tl

Não obstante a justificação apresentada. consideramos cts
censaver a inclusão pr-et enotoa. mesmo porque, const1tu1ndo o
referido tnst t tuto matéria de legislação tributária devera
ser ccnventent emente tratado em, te t complementar, conforme
dispõe o ar-t 259, Hem ItI

Pela rejeição------~-----------------------~------------.---------- --------------- ------- ---
1P01509-0 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

A pretensão esté em parte. acolhida pelo esboço de

------~------~~~::~ :~!~ ~~- -~~~~ -~~~~~ ~:~~-~~~: ~~~------------------------------
lP01S10-3 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER ..

O texto proposto será uea consecuêncta dos prindp10s es
taoaiectccs no texto ccnst ttuc tcna t Pela aprovação parcial

------~-----------~------------------------------------------------------------

lP01530-8 PAlJLO PIMENTEL PFl
• PAREC~R- '"

Algumas tcetas contidas na fust te tcecão mer-ecem ccns tce
ração FaltOlJ porém, tecntca Legislativa e ordem na sua
tr-ansccstcãc para o texto impugnado

------------------~: ~~-~:!:~:~~--- ---------------------------------------------
lP01531-6 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do
Substitutivo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

W01532-4 PAES Df A.~DRA.Pf PMDB
........ "'•• PARECER "'.'"

Pela rejeição, face as razões expandidas no exame da
emenda no lp02774-B-------------------------------------------------------------------------------

lP01533-2 PAES DE ANDRADE PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda proposta mer-ece ser carctateante acolhida, pelo
significado contido na objeção que encerra

-----------------------------------------------------------------------~-------

lP01534-1 PAES DE ANDRADE PMD6
.......... PARECER •• "'•••• "'.

O parágrafo untco do Artigo 385 foi suprimido e seu ccn
teudo oes r tr-anc à lei ordinária

Não obstante, a liberdade cultural está consagrada em ou
tro arttgo a emenda esta prejudicada

Pela cr-ejuctctar tceoe-------------------------------------------------------------------------------

lP01522-7 PAULO PIMENTEL PFL
............. PARECER ..

Diminuindo a scer-eaa-aa de trabalho do Supremo Tribunal,
mel'ece aprovação

lP01517-l PAULO PIMENTEL PFL
............... PARECER '"

A Emendo'1 deve ser r-e-et taca por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de stst enat taacãc

11'01521-9 PAULO PIMENTEL
............ PARECER ... "''''........

De acordo com a justificativa.
De1a aprovação

lP01S12-0 PAULO PIMENTEL PFL
"' PARECER .,. .

Aprovamos, na 'Integra, a emenda s , em ccnseouêncta. eli
minamos ao sucst f tut Ivo os ctsocs tt tvos mencionados

\PCllS40-~ PAES DE l1.NDRADE P'~[j6
............. PARECER .*"' .

Procede em parte
Parece ter havido omissão do atntster-tc Publico do Tra

balho no Pr-cjetc
Destarte merece colhida a. sua tnc tusâc na eececte tca

cão dos ramos Que constituem o utntst er tc Publico
Pat a ec-ovacãc em parte

lP01S35-9 PAES OE ANDRADE PMDB
K PARECER '"

O ccnt euco da Proposição, atend1da pelo Projeto da Com
missão de Sistemat tzacsc. traz desdobramentos que, segundo a
praxe do d1retto c-aet re u-o. melhor se coadunam com a legis
'ação or-ntnar ta e complementar

pela eef etcãc
-----------------------------------------------------------------------~-------

lP01542-1 PAES DE ANDRADE PMDS
• ... "'....... PARECER ."' ••• "'•• *

Pr-ecedente em parte
Houve tacsc na enunciação do desdobramento dos ramos do

l""rr\stel'io Puo\ico
Merece acolhida a parte (letra -c-j que tnctut o Mtnlsté

rio Publico do 'tr-anatnc
Pelo acolhimento parcial

lP01!543-0 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER •••••••••

rmcr-oceoente
O crócr-rc autor reconeece que não se altera o ccnteuoc

or1gtnal do s-cfeto
De outra parte observa-se que t ambem não aclara nem ~!O

r tquece ou cr-ec i sa a técnica legisla.tiw!. empregada
Pela -efetcao----------------------------------~----- --------------------------------~ -- ---~

lP01544-8 PAES DE ANORADE PMOB
........... PARECER ..

teer-oceoente e impertinente
Não se vislumbra a necessidade ou conveniência de repe

tir-se no ar-t 231 o Que já foi estat utno nos outros ctspcs t
t tvcs rar-ts toz , 10B e 158) do Projeto

Seria no m1nlmo, um ctec-rasec ccnat t tcctcnat • vergastado
pela técnica tects tet tve

lP01S41-3 PAES DE M.:DRADE PMDB
.."' PARECER ••• "' "' ..

Pr-ecedente em parte
Parece ter havido lapso na enunctacâc dos ramos Que com

põem o Mtn15t,~rio eccr tcc
Merece acolhida a parte {l et ea ~c~) Que inclu' o Mlnisté

r te PUDHcO junto à Justiça do rr-aoatnc
Pela aorovacãc parcial

--~-----------------------------------~----------------------------------------

lP0153B-3 PAES DE ANDRADf PIADB
........"'. PARECER •••••••••

A Emenda deve ser aprovada, conforme ent endtmento predo
minante na Comissão de Sistemati ...acãc---------------------------------- ------------------ ---------------- -----------

1P01536-7 PAES DE ANDRADE PMDS
"''''''' PARECER •••••••••

A emenda é acatada integr-almente
-----------------------------------------------------------------------~-------

lP01537-5 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER ."' .

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento c-eco
mmante na C0111ssão de s tst emat tzacãc

----------------------------------~--------------------------------------------

lP01539-l PAES DE ANDRADE PMOB
• •••••• "'. PARECER .

A Emenda deve ser aprovada, conforme ent encteento ceeoc
mtnanta na ccmtssão de Sistematização--------------- ---------------- ~--------- ~----- --------------------------------

PFL

PFL

1P0151B-9 PAULO PIMENTEL
............ PARECER .

De acordo com a justificativa
Pela acr-e ...ação

Pela aprovação

lF'01S15-4 PAUL:! P'MENTEL
.............. PARECER •• * .

De acordo com a fust tr tcat tva

lP01520-1 PAULO P!MeNTEl PFL
........... PARECER •• "' .

De acer-co com a .íust tr tcat tva
Pe1a an-cvação-------------------------------------------------------------------- ------- --~

1P015l t-1 PAULO PIMENTEL PFL
."' PARECER ."' ••• "'•••

Somos pela rejeição da emenda A extaêncta de prévia se-
paração judicial para a dissolução da scctecace conjugal e a
fixação de prazo mtnimo para 11 celebração de novo casamento
são condições para que 05 cônjuges realizam decisão amadureci
da quanto a intenção de se divorciarem

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

lP015t9-7 PAULO PIMENTEL PFL
... "'''' ''' PARECER .

O texto se coaduna com o i te-a I que excetua da conoetêo
cte da Justiça Federal as causas entregues â Justiça espe
cializada em ratênctas

Pelei aprovação

lP01516-2 PAULa PIMENTEL PFL
..* PARECER .

Juiz com octs anos de exer-ctctc não tem experiência para
reformar decisões de outros j ui zes

Pela rejeição
------~------------------------------------------------------------------------

lP01S13-B PAULO PIMENTEL PFL
.... "'••••• PARECER ••"' .

O dispositivo que o autor pretenda suprimir- tem-SI! reve
lado consensual, não somente nas fases anteriores do processo
ccnst ttutnte , mas, também nos foros de ntscur-sãc da presente

-------------~~~::_~~:~~-~:~~ -~~:~-:~~:_~:~~~~~ -~-~:~:~:~~-~-~~~~~- ----------
lP01514-6 PAULO PIMENTEL PFL
.............. PARECER .

A êmenda confl1ta com o entendimento da eatcr-ta CIos cons
tituintes que examtnar-am a mater tu nas fases anteriores à
elaboração do Projeto

------", ~---------~::~~-::~~~:-:~~~-~:~~ ~:~~-~:~:~:~~----------- ---------------

11'01524-3 PAULO PIMENTEL FI'L
",..",,,,•• ,,,•• PARECER •• "' .

A Emenda deve ser eeje tteoa. por não ajustar-se ao eoten
di Menta predominante na Comissão de s tatenat taecãc

lP01S26-0 PAULO PIMENTEL PFL
.."' '" PARECER ."'."'•••••

A Emeflda ceve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento predomtnante na Comissão de Sf at emat í aaçãc

1P01523-S pAULO pIME.NTEL Pf'L
.......... PARECER .

A exoer-têncta tem cremcnstr-aoo que o Judiciário é mais
adequado para a conservação do que para a criação do ntret tc

Não se deve entravar a tntctet rva do Congresso
Pela r-eretcãc

lP01525-1 PAULO PIMENTEL
.............. PARECER * .

De acordo COI1" a .ícsr t e tcar tva
Pela aprovação

PFL

1P01S45-6 PAES DE ANDRADE PMOS
• "'. PARECER .

Improcedente
Reconhece o autor que já existem dispos1t tvcs (arts 107

e 10BI que abordam o tema
Não se vislumbra 11 necessidade de r-eoet t-tc
Pela r-ef etcãc---------------------------------------- ----- ----------------------- ---------- -

lPot546-4 PAES DE ANDRADE PMOB
"' "'. PARECER .

Improcedente
A redação sug(;!rida não altera o conteudo nem aperfeiçoa.

a forma
Pela rejPição

-------------~ ----- ------------------------------------------------------------
lP01547-2 PAES DE ANDRADE PMDB
...... "' PARECER '"

É injusto atr-tnutr ao acusador de oertouentes e defen
sor da lei contra 05 poderosos a mesma r-enuner-acão que seja
conferida ao aovoaaoc que coeooaeente defende o Governo

Pela -ef etcãc
tP015n-a PAULO "IMENTeL PFL
............ PARI:CER "'••••• "'••

A Emenda deve se" rejeitada, por não ef uata-vse ao enten
dimento pr-eocernante na Comissão de stst enat taacão

-~------ ------..------ ----- ----------~ ----_.._---------------------------------
1P01528-6 PAWLO PIMENTeL PFL
."' PAReCER ..

o problema ceder-a ser -eeotvtco no próprto Regimento do Tri-

lf'O~548-1 PAES DE ANDRADE PMOB
• PARECER .

Improcedente impertinente
O texto eucer-too não atter-e o conteudo nem aclara, me

lhora ou aoer-rercca o Projeto
eoenats , oetatna pormenores que mais técntcaeant e se Si

tuam na tecte tacãc complementar prevista
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Pela rejeição
-~~----------------------------------------------------------------------------

lP01560-Q ELIEL RODRIGUES PMDB
............... PARECER ..

O teol" da emenda é matél"ia de legislação ordlnárla
Pela rejeição

1P01556-1 NELSON AGUIAR PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Boa crcocsta de cunho ass tsrenctat , j a contida sob a ru
brica "f t t ant s-óp tcas "

Pela prejudicialidade

lP01551-1 PAES DE ANDRADE PMDB
................ PARECER: ..

Os objetivos perseguidos pela Emenda conr t t t am com a
cr-tentacãc acatada pela Substitutiva

Pela r-eje tcão-------------------------------------------------------------------------------

1P01578-2 SOTERO CUNHA PDC
• PARECER .

A proposta é pert1nente Acatada no merito, parcialmente

lP01565-1 CID SABOIA DE CARVALHO PMDB
.......... PARECER ..

A Emenda propõe ti supressão dos art1gos 283 e seus pará
grafos e 284 e seu par-aqr-afo untcc do or-oretc oa Comissão de
s tsteeat tzacao. par cons toer-ar que tratam de mater t a de t tnt
croace c-etna-ta

A conclusão, não obstante os elevados crcoos ttos do Au
tor, ccnrt tt a sucstanctateente com a cctntãc expressa pela
maioria dos cc-rst ttutntes que examinaram a meter-ta. nas fases
anteriores da ei acceecão do Projeto ce Constituição

-------------------------------------------------------------------------~----~

lP01570-7 SDTERO CUNHA PDC
........... PARECER .

A disposiçlio cont ttía no artigo 84 tem car-âter ctsctcr tnae
do serviço puct tcc A1nda que possa parecer uma norma draco
niana, ela se faz neces sar ta na sentido de garantir a isenção
da autcr-toace no exer-crc tc de suas funç5!;!s

1P01571~5 SOTERO CUNHA PDC
............. PARECER .

Critérios de entrada em curso suner tor- deverão ser apr-esenta
dos na ocas tão de elaboração da teatstacac complementar e or
dinária

lP01566-9 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER ..

A emenda propõe nova r-aoacãc ao ar-t :25:2, supressão da ar-t
253, e remete seu caeaar-arc cntcc para as mscos tcõas rt-ens t
ter-ta

Entendemos Que toda a matéria proposta é matér ta car-a lei
cr-ctnãr ta

Pela r-ej etção
------------------------------------------------------~---------------~-------

lP01567-7 SOTERO CUNHA PDC
............ PARECER .

O autor tem razão uar-ctataente , 2 matur ta da competência
da assembléia aer-a t da entidade sindical e da alçada do esta
tuto respectivo, ou da te t

Entretanto, a ccecet êncte para a fixação da ccntr tecrcãc
s tno tca t cr-ecraa t tcar- desde logo r-essuarceoe, .a fim de ga-
rantir o custeio das at tv tnaoes

Essa e, at tas, uma das grandes reivindicações da classe
t r-aoa1nader-a

Pela aprcvacãc parcial

1P01575-B SDTERD CUNHA POC
.............. PARECER .

A supr-essão proposta oescar-acter-tea o cem tuto de Ciên
cte e Tecnologia O dtscoatt tvc está complementado no Titulo
da Ordem tccnômtca

Na parte de CT, o controle tecnológico deve ser exercido
em todas as fases Se uma empr-esa n50 dominar todo o ciclo,
nada impede a ct tr teacãc de fases oeeenvotvtcas por outras
empresas nac tona ts Por fim, nenhuma empresa domina todas as
fases do prOCESSO de ceocuçãc ou da tecnologia do produto
aeotanee o pagamento do uso da patente Qualquer empresa oooe
rã ter acesso a tecnologia gerada por outras empresas, tncvu
s tve externas

Pela r-ef etcãc

lP01572-3 SOTERO CUNHA POC
............. PARECER .

A redação do "canut - manteve a expressão "promoverá - por
ser ma1S abr angent e

Pela r-ejetcãc______________________________________________ ~ __ ~ n _

Pela rejeição

1P015G9-3 SOTERO CUNHA PQC
................. PA.REC!;R .

Pretende o autor acrescentar na at tnea "a- do Hem IV do
al"tigo 27 a palavra -parlamentares-, a fim de evitar o enten
dimento amplo r-etacteneoc com a vida car-t tcutar- ou privada
cacoete que exerce carsc etet tvc

Entendemos ser oesnecessár-ta a tntr-occcãc da referida
palavra, uma vez que essas at tvtoaces são sempre de natureza
par l amant ar-

1P0156B-S SOTERO CUNHA. PDC
............... PARECER .

A ceeccucacãc da Ilustre Constituinte em evttar- obstácu
los ao exeectctc das entidades associativas ssr-a melhor acc 
uttca com a supressão do dtspcs tt tvc. ccnro-ee sugerido por
outras emendas

lP01573-1 SOTERO CUNHA PDC
....."'•••• PARECER .

O "caput v do artigo define, apenas, a ação do Estado

lP01574-0 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER ..

A c-cccsta oe suceessãc dos Quatro parágrafos foi trne 
gralmente acotbtoe

A reaeçeo do cacet tornou-o ma1s abrangente e genér1co
O proposto no un1co fot acolhido em parte no titulo

rr , cac I
seta aprovação cerctet

-------------------------~------------------------------~----------------------

1PO1576-6 SOTERO CUNHA POC
................ PARECER •••••••••

-----------------~-:~~~ ~:~:~~~~-~~-~:~~~~-:~: :~:: ~:~~~ :_~~:~::::~~ ~~------------
1P01577-4 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER ...... ,.,••••

Em visti! do atual propósito de simplif\car a redação da
texto constitucional, pela eliminilção de expressões prescin~

d'iveis, não pOOl"!lllOS acolher favoravelmentl'! a sugestão
-------------------------------------------------~ ~ ~----------------------~----

PMDBPAES DE ANDRADElP015'18-1

lP01553-7 CRISTINA. TAVARES PMDB
.......... PARECER .

Visa a emenoa atter-ar a r-ecacão do ar-t 12, incisa IV
a l \nea -d- a fim de que não se abra nenhum precedente a cen 
sur-a cr-ctbtt tva , por entender-se que incitamento e dtscr-tat
nação são exc-eesões altamente subjetivas

O ccntecoc da presente emenda, em linhas qer-a t s , está
contempl eco nos termos do sucst 1tut tvc

1P015SS-3 CESAR CALS NETO POS
............ PARECER ..

Segue o sistema, de origj;im resctste , ua escolha corporati
va de titulares do Poder Publico, que não emanam do povo,
coma no regime oenccr-át tcc Atribui a um reduzido numer-e de
pessoas, os procuradores do M1nlsterio PUblico do Trabalho,
a faculdade de eleger-se para o cargo de Ministro

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP01552-9 PAES DE ANDRADE PMDB
............. PARECER ..

Confunde a defesa da lei, tnctus tve contr-a o aover-no.uue
compete ao Ministér10 Pública, com a defesa dos interesses
contestáveis do Governa, que compete li Procuradoria da União
__Pela -ejetcãc da emenda

~------------------------~-----------------------------------------------------

iP01SS9-(i ELIEL RODRIGU1<:S PMDB
........... ~ PARECER .

A Emenda aproveita parte aa redação da a11nea -b-, do
Hem V, do Art 17, do Projeta, como nós

Mas 2presenta outras propostas que não adotamos
Pela aprovação parcial

1PD1550-2 PAES DE ANDRADE PMDB
............. PARECER .

Trata-se da supressão 00 40 do artigo 270, que at r tbut
ao órgão Jur-tctcc do Ministério da razenda a representação da
untão na cobrança de credito tr tbutar to e nas causas r-erer-en
tes à »ater ta fiscal

A matéria não é de natur-eza constitucional, porque otr-e
tamente r-etac tonaoa com a organização e an-teutcões do Minls
ter-te da Fazenda Mesmo que se alegasse Que o ponto central e
a defesa judicial da untão. ainda assim a dtsccef t í .... o deveria
ser- et tetnaoc do titulo VII, já Que teria ccr-r-etacão tnt r tn
seca com o artigo 186 (titulo VI) e com o art1go <151 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tr tcutár-ta da untãc ab
jeto do ar-t iQO :270

Nessas conorcões estaeos de acordo com a supr-essão do
citado parâgl"afo no contexto do sistema tr tuut ár to e sua
transferência para o Capitulo X ate solução meotante lei

Pela aprovação oar-ctat
-------------------------------------------------------------------------------

lP01554-5 CéSAR CALS NETO PDS
.......... PARECER .

Pela aprovação parcial Justifica-se a sugerida supres
são do item VIII, do ar-t lB8 (presença das partes nos julga
mentos) item IX do mesmo artigo (cectsões mer-aeente aoetnta
rr-at tvas por 2/3 de vctcs j , ar-t 199 (regras 1nfraconst1tuc1o
na ts sobre serviços notariais). pal"ágrafo 10 do ar-t 218 (au
torização para que a Justiça do Trabalha seja esccmtoa como
ar-nttr-ot Just tr tca-se o deslocamento do ar-t 19<1 para a se
cão relativa li Justiça da Trabalho Justifica-se nova redação
dada ao ar-t lB8, IV, que no Projeto está de fato confusa Jus
tifica-se 19ualmente a nova redação dana ao oar acr-aro 20 do
at-t 21B (o aíutzamentc da dtss torc deve realmente ser cer-mt
t too as duas par-tes e não acenas ao ~S1nd1cato dos Trabalha
ccr-es-} Quanto a outras ca-tes da proposta, há certa tnaee
cuacsc entre o Projeta atual e a emenda que rot eeacr-esenta
da e que se referia a texto anter-tcr

lP0155B-B NEL.SON AGUIAR PMOEl
........... PARECER .

A Emenda em exame é de grande importâncla para o c-es
c1mento do ensino tecnológico mas segundo a tradição
const ttuctcnat brasileira, merece adequada ccns toeeacãc
quando for elaborada a leg1s1ação coee teeentar- e oeo tnàr-va-------------------------------------------------------------------------------

lP01S49-9 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... "' PARECER ..

O texto proposto não altera o conteucc nam aclara, alte
ra Ou aprimora o Projeto

Ademais, desce a oet arnes e pormenores que r tcar-ão me
lhor s t tuaoos na legislação complementar prevista

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P01557-0 NELSON AGUIAR PMDB
............. PARECER .

O conteucc da prcccs tcão. atendida pelo Projeto da Comissão
de s tst emat teacãc , tr-az desdobramentos que , segundo a praxe
do direito brasileiro, merncr- se COAdunamcom a teatstacêc
cr-ntnar-te e complementar

PDC

e v

lP01SBO-4 SOTERO CUNHA
••••••••• PARECER " .

A emenda propõe alterar o art 476 "caput" e itens II

é noaao entendllOOnto Que toda matéria p!:!rt1nente à ad -
m1nistraçáo puol1ca de Pessoal seja por via dê lei ordinál"la

1P01582-1 JOSÉ RICHA PMOB
"' PARECER .

As nUmerosas emendas oferecidas ao al"t1go 97 e seus pa
ragl'afos do Projeto, confirmam a 1nexisténc1a de consenso sa
bre o tema alnda amplamente d1scut1do nesta fase da elabora 
ção leg1s1ativa Da media das sugestões anal isadas, em seus
nucleos, fl"ut1fical'am os d1spos1t JVOS l'alacionados em art1go
do mesmo rJUrl\ero do Subst1tutlvo, que tanto quanto poss'ivel
procur;'l responder afirmatlvamente, em pa.rte 12 em essêncla, as
flnalldades pl'etend1das na proposição sob exame Pela aprova-

1P01S31-2 JOSÉ RICHA PMOB
."... ,....... PARECER ."'•••••••

Dentre 2.5 inumeras emendas apresentadas no oJ,rt1go 50 ,
parecer<lm-nQS mais cem justlffcadRS as Que pedem a supressão
pal'c1al ou total da artigo Portanto pela I"ejeição

lP01579-1 SOTERO CUNHA POC
••••••••• PARECER " •

N1ío obstante a boa 1nte"lçâo 2 matél'la é infraconst Hu
cional

Pela rejeição

lP01562-6 EI.IEL RODRIGUES PMDB
............ PARECER .

As sugestóes conttdas na proposta de Emenda, traze'O alguns
desdobramentos que, na tl"adlção jlJr\dica brasllell'a, melhor
se adaptam ao corpo da legls1l'l.çJo ord1n<11'18 ê complementar

--------~-------------------------------------~--~--~--------------------------

lP01563-4 ELIEL RODRIGUES PMOB
........... PARECER .

Deve a Constitulç,io assegurar aos dêpendentes dos traba
lhadof'es o dil'eHo ao salário faml1ia Seu montante, as fal
xas de tri!ball1adOl'es benef1c1ados e qualquer outNI def1n1ção
~peraC10na\ são, a nosso ver, objeto de legislação ord1nãl'1a

lP01561-B ELIEL RODRIGUES PMDEI
.......... PARECER ..

A Emenda propõe a acréscimo de al ~nea C ao Hem VIII do
artigo 17 do Projeto, em que são cons1del'ados bens inal1enã
vels os valores morais, Micos e espirituais e o equllibl'i0
ecologico

A formulaç.fio do dispositivo, em que conceitos vagos se
colocam lado a lado, s!:!m correlação nem fundamentação lógica
le"'2 a 1mpressão de não se adeaual' ao teKto constitucional

Oplnamos pe12 rejeiçào
------------------~----------------------------------~-------------------------

1P01564~2 ELIEL RODRIGUES PMDB
........... PARECER ..

Matéria de legislação ordinária

--------~---------~~~~-~~~~~~~~---~----~----------~----------------------------
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1POtSa2-\ JOSE RICHA PMOB E;t.PEDIiO JuNIOR P!.IOB

11=101609-6 EXPEDITO JuNIOR PMDB
........... PARECI:.R •••••••••

A proposta esta prejudicada pois o re tator entende que
trata de matêr ta não pertinente ao cemtujc

---------------~---------------------------------------------------------------

1P0160S-3 EXPEDITO JuNIOR PMOB
........... PARECER "'.

O Relator cr-eeer-tu manter a redação do Projeto por consi
derar necessar ta a explicitação contida no par-aqr-afo cntcc do
Art 371

A r txacãc de módulos de exploração ccrcat tvet de terra deve
ser objeto de t e t or-dtnar ta

-------------~~~:_~~~~~~~~ --------~-------------- -- ----------------------------
1PQ1611-B CID CARVALHO PMDB
............ PARECER "' .

A recacãc soaer-toa não acr tmcr-a o texto nem lhe altera o
corrteuco------------------~~~~-~~~': ~=~~- ------------------------- ----------------------

lPQ16,2-6 CID CARVALHO PMOB
•••• "'•• "'. PARE.CER ...

Matel'ia infl'aconstituciona1
ror-na 05 ser-vent uar tcs tmunen ao Código Penal, classe

priv11egiada que s6 por uma lei complementar pode tor-na--ee
eesconsãvet c-tntnatmente

Por Que lei federal deve fixar os emolumentos cobrados
no P1au\ e em São Pau10

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP01606-1 EXPEDITO JuNIOR PMDB
............. PARECER .

O s tateea tributário proposta no Projeto ce ccnat rtutcãc
estabelece um perfl1 de distl'ibu1ção de competências e de
transferências de receita tributaria capaz de atender as ne
cessidades de caca esf@l'a de poder oot t t tcc A alteração PI'O
posta na Emenda afetaria o ecuti tbr tc do referido s ts tema_________________~~~~_~:!=2:~~ _

1P01607-Q EXPEDITO JuNIOR PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as tr-actções ccnst ttuctcnats
or-aattetr-as , merece adequada consideração. quando foi ataco-

-------------~~~~-~_::~~::~=~~_:~~~::~~:~~-~-~~~~~~~:~------------------------
lPQ1608-B EXPEDITO JuNIOR PMDB•
............... PARECER .

A Emenda aor-esentaoa n50 se ccaceaa com o atual cr-ccóst
to de etect tt tcar- a r-eoacão do Projeto, com et tmtnacão de ex
pressão cr-esctnctvets Alem do mais. os or tnctptcs de que
trata a cr-oooete , j a figul'am no artigo anter-tcr-

---------------~---------------------------------------------------------------

PMOBlPQ1610-0 EXPEOITO JúNIOR
........... PARECER .

1PQ1613-4 CIO CARVALHO PMOB
........... PARECER .

Pelo não cctntmento. tendo em vista a ordenação dos ca
pj tutos V e VI. do T\tulo V, e a afinidade das mater tas

------------------~~=~~~~~:~~--------------------------------------------------
1P01614-2 CIO CARVALHO PMOB
.............. PARECER ..... "''''••••

Não se vislumbra a necessidade de esclarecer ou ampj f ar
o conteúdo tio disposto no s-oretc or\g1nal

------------------~=~:_~~!:~:~~:_----------------------------------------------
11'01615-1 CIO CARVALHO PMOB
•• "'•••••• PARECER .

Prefere-se a eaeueeecãc do ctsccs tt tvc com alteração de r-ena-

-------------~~~:._~-~~~-~:~!~~~~:_~_:~~~:-------------------------------------
1PQ1616-9 CIO CARVALHO PMOB
............. PARECER .

A r-eeacão cr-cccsta não acr-tacr-a. léxica, lógica nem gl'a
eat tcateenta, o texto cr-tctnat do Projeto

Nem lhe altera o cont eudc

------------------~~~:_~~!~~~:~-------------------------------------~----------
1P01617-7 CIO CARVALHO PMDB
."' PARECER ••• "'••• "'.

os objetivos da emenda já estão alcançados em cteccstt tvo

-------------~:~~:~~-----------------------------------------------------------
lP0161B-5 ALARICO ABIB PMOB
"' PARECER ..

As numel'osas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
râgrafos do Projeto. confirmam a inexistência de consenso so
bl'e O tema ainda amplamente discutIdo nesta fase da elabol'a 
ção legislativa Da média das sugestões analisadas. em seus
núcleos. frut lfical'am os disposit ivos relacionados em al't i90
do mesmo numelO do Substitutivo, que tanto quanto poss\vel
procul'a I'esponder afil'mativamente, em parte e em essência, às
finalidades pr etend1das na proposição sotl exame Pela apl'ova-

------------_:~~-~::~~~~-----------------------------~-------------------------
lP01619-3 AIRTON 5AhDOVAL PMDB
............ PARECER .

O SubstHuth'o ateMe ã op'n~ão maJ,)I'Har\1:l. da Comissão
de Sistematização. contrária ao acolhimento da Emenda Pt!!13

-------------~~~~~=~~------~---------------------------------------------------
1PQ1620-7 AIRTDN SANDOVAL PMOB
....."'."'''''' PARECER ."'''' •• '''•••

------------------~~~~-~-~~:~~:~~~-~~-~~~~~~:~~~:_~~~~-~:~!~~~:~~~~~:~:-----

----------------~:~ ~-~:~ :~:~~--------------------------------------------------
lP01601-1 EXPEDITO J..JNIOR PMDB
.............. PARECER ~

A função social do imóvel r-ur-aj deverá ser objeto de legisla
ção os-dtnàr-ta

-------------~~~:_:~~~~=~~-~~_:~=~~:_------------------------------------------
1PQ1602-9 EXPEDITO JuNIOR PMDS
••••••••• PARECER .

Permite a emenda o et tstameotc e o voto aos matcr-es de
ceeease i s anos de 1oaoa

Entendemos Que a idade car-a o alistamento deve corres
oonoe- áoueta da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem atnoe não adquiriu
a matur tcaoe necesaár ta para o axer-ctctc ao voto, apesar da
ecceentaecãc dos meios de conuncecão e dos r-ecur-sos da infor-

-------------~::~~-=::~~:~-----------------------------------------------------
lP01603-7 EXPEDITO JuNIOR PMOB
......"''''•• PARECER ... "'" •••••

Pel'mite 11 emenda o 131istamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de Idade

aot enceeos que a idade para o alistamento deve corres
ponder àquela da responsabilidade ctv t t e penal

Aos oeaeasets anos de idade. o jovem ainda não adquiriu
a eatu-toace neces ssr-f a para o exer-ctctc do voto. apesar da
ncoer-ntaacãc dos matos de cceuncacac e dOS r-ecur-sos da infor-

-------------~~:~~-~:::~:~-----------------------------------------------------
1PQ1604-5 EXPEDITO JuNIOR PMDB
"' PARECER "'.

Pela rejeição A emenda não aperfeiçoa o t exto do proje
to-------------------------------------------------------------------------------

H'O'SOO-2 EX.PEDITO JuNIOR PMOB
..... "'........ PARECER ••• "'........

O di,spaslt'VO que I'egula a aQuis'cio de pl'opl'iedade rUl'al
pOI' pessoa f'sic:a e jUI'~diCa estl'angeil'a merece acolhimento

O n'lvel de detalhamento, objeto desta flmenda. no que con
c!!!rne à detel'lllinação do tamanho da área. é. pol'ém. matéria de
legislaçlo ol'dinál'ia

1PO1598-7 RENATO JOHNSSON PMDB
........... PARECER ....... "'.....

A supressão pr-cocsta oescaracter-tza o caottutc de Ciên
cia e Tecnologia O otscos tt tvc está complementado no rttutc
da ür-cem zconõetca

Na parte de CT, o controle tecnológico deve ser exer-ctoc
em todas as fases Se uma emcr-esa nio dominar todo o c1clo,
nada impede a ut ilizaçio de fases desenvolvidas pol' outras
empl'esas nacionais Por fim, nenhuma empresa dom1na todas as
fases do processo de pl'odução ou da tecnologia do produto
Mediante o pagamento do uso da patente Qualquer empresa pode
rã ter acesso a tecnolo9'a gerada por outras emprM:il.S, 'nclu
sive externas

Pela I'ejeição-------------------------------------------------------------------------------
1PQ1S99-5 EXPEDITO JuNIOR PMDlI
"'•• "'....... PARECER "'."' •••• "'.

Pol Hica agl'1cola é matél'ia espec1fica de lei ol'd1naria
Nas Disposições Transitól'ias já ficou detel'minada a pro

l'I'Iulgação de lei agl'\cola e meios deve seI' objeto de le1 ordi
Somos. pOis. pela aprovaçao pal'cial da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

------------_:~~-~~~:~~~---------------------------------------~---------------
1P01S83-9 JOSÉ RICHA PMDB
........... PARECER •••••••••

Par-a O ar-t tsc 60 acet teeos as emendas supr-ess tvas do
todo Assim ficamos pela r-ejetcãc desta

------..--~;~15ã;=7---------~õ~t~;~~;------------------ ---- - --- - - - -;;õã-- - -----

............... PARECER ...
Face à suar-essãc do dispositivo. pela pl'ejudicialidade

---------~p~~5ã5:5---------~õsé-~iê~;--------------------------..---;;~~--------
............. PARECER ...

Pelo não acolhimento A r-ecacãc do er-cjetc mats sim
ples, esta mais de acor-do com os anseios da nacional idade,
mant tes t aocs em car-tas e Pl'oposições

---------~p~15ãê=;---------~~sé-~ic~;------------------------------;;~~--------

............. PARECER .
P~lD acctnteentc. por estarmos convencidos das r-azões

exaenctoas pelo ilustre autor da Emenda
acrcvaca

---------lpõ~5ã;=1---------~õst-~ic~;------------------------------~Mõã--------

............ PARECER •••••••••
Prejudicada, em razão da acr-ovaçãc da supressão do ar-t 6B,
seus incisos e parágrafos

---------l;~~~ãã:~---------~õst-~;ê~~------------------------------;;~;--------

........... PARECER .

---------------------~: ~~ -~~:~~~:~~ -~~~-:::~~ -~~-~~~~: ~:~: ~~~-----------------
wO'Sa9-8 J05~ RICHt. PMOB
........... PARECER .

Dentre as emendas oferecidas 30 31't igo optou-se pOI' uma
das que mais simplifica o texto Assim sendo. pela rejeição.
por razões de ccer-êncta

---------~p~~~;~:l---------~õs~-~;c~~--------------------------~---p;~~--------

............ PARECER •••••••••
Em parte a proposta encontra atbereue nas disposições

focalizadas Pela acrcvacãc carcta t
------~--1~~~~9~=~---------~õsé-;~c~~------------------------------~;~~--------

.......... '" PARECER ....... "' .......
Por não se ajustar ao entendimento cr-eoontnente na Co-

missão de stetemat teacêc a pr-esente emenda deve ser r-ej et ta
oa

------~-----------~~~~~:._~:~~-~~:_~:~~~::~-------------------------------------
1PQ1592-8 WILSON MARTINS ?MOB
.......... PARECER .

A Emenda altera a redação da a1 tnea G do Hem UI do ar
tigo 12. par-a acrescentar-lhe a expressão -oesce que o in
teressado ccnor-cve a tmpcsstb t t idade de pagar custos e ta
xas"

A mater-ta devera est ar- devidamente tratada no suest ttut t-

Opinamos pela am-ovacãc
---------~;~~593:6---------~õs~-~ic~~------------------------------;;;~--------

............ PARECER •••••••••
As numer-osas emendas oferecidas ao artigo 97 e SêUS pa

r-aar-arcs do Projeto, confirmam a tnex tst êoct a de consenso so
bre o tema ainda amctemanre discutido nesta fase na elabora 
cão legislativa Da média das sugestões anat tsadas , em seus
nccteos , fr-ut t t tcar-am os d'spo!.>\t\vos r-ejacscnaccs em ar-t tac
do mesmo numer-o do Substitutivo, que tanto quanto oosatvet
pr-ocur-a -esccncer- at trmat tvaeente em car-te e em essência, às
r tnar tcaoes ceetendtcas na proposição sob exame Pela aprova-

------~-----_:~~-~:::~~~---------- -----------------------------~---------- -----
1P01594-4 WILSON MARTINS PMDB
••••••••• PARECER ...

As numer-osas emendas ceer-ectuas ao artigo 97 e seus oa
r-ãar-arcs do Projeto, ccneu-man a inexistência de consenso se
tir-e o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
ç50 legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
oucteos , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto Quanto ccss tvet
procura responder af tr-mat tvament e , em parte e em essência. às
final idades pretendidas na crcccstcão sob exame pela aprova-

------------_::~-~~~:~:~-------------------------------------------------------
1PDt595-2 WILSON MARTINS PMDB
............ PARECER .

A emenda intenta acrescentar artigo no cap l t ut o V - Da
secur-anca Pública. dispondo sobre Guardas Municipa t s Reputa
mos Tl\Ais oportuno enumerar as aoar-cas Mun1c'pa\s no 1'0' dos
Órgios integrantes da Segurança Publica, com a incumbência de

-------------~~~::~::_~-~~!~~~~~~-~~~~~~~:~--~:~~-~:~:~:~~--------------------
1P01596-1 MYRIAN PORTELLA PDS
••• "' PARECER .

A Emenda propõe a tnctusãc de a t tnea - onde ccuoee - no
item XV do artigo 12, ceteretoanoc que o juiz, na aplicação
da lei, atenderá aos cr-tnctptos da Just iça Social

Trata-se de crscos tt Ivo vaeacc em termos vagos e impreci
sos, que deixam margem a eunjer tvtsnos até certo ponto cr-ta
dores de ceectextceces e eoeejeccees de aplicação tendenciosa
da tet

-----_ ...----------~~~~:~~:-:~~~~:._~~~:_~~~~~:~~-~~_:~~~~:_---------------------
lP01S97-9 RE.NATO JOHNSSON PMDB
.......... PARECER .

ue fato. o Hem VIII do art 52 relaciona muito clara
mente os bens da untão e já Inclui tanto os r-ecur-sos minerais
erc subsolo quanto os potenciais de energia ntcr-ãuttca POI'
essa r-aaão, concor-do em que seja conveniente retirar a ex
or-essâo "e pertencem à untãc--------------------------------------------------------------------------------
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1P01647-9 AGRIPINO DE Ol.IVEIRA LIMA PFL
••••• "'••• PARECER •••••••••

Concordamos com a Emenda. pois, de fato. o parágrafo un1;0 é redundante e de!>necessário

1P0164B-7 OSVALDO M.6.CEDO PMOa
•••••••• '" PARECER .

A dispoSiÇão contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto Pela reje1ção

--~-~-------------------------------------------.~---------------------------~-

1P01643-6 AGRIP!NO OI! OUVEIRA UMA PFL
."' PARECER '"

A emenda modifica a redação do paragrafo 50 do 3rt 29
e em suas 1inhas gerais está acolhlda no Projeto fiworável
em parte.

1P01642-8 AGRIPINO ce OUVEIRA LIMA PFL
."' •• "''''••• PARECER •••• "'••••

O netator- optou pela manutenção do texto or1g1nal por
entendê-lo mais abrangente----------------- ------------------------------~-----------~-------~-------"'--

PFL

PMDBAl.ARICO ABI8

1P01644-4 AGRIPINO DE Ol.lVEIRA LIMA
............. PARECER ....."'••••

1P01635-S

lP01BSO-9 MÁRIO UMA PMOB
........... PARECER .

A emenda pretende suprimir o art 360 Que impõe limitaç.&o ã
participação das entidades e empresas estat3ls na manutenção
finance1r3 de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemo!> consistente o argumento de Que se tra
ta em matéria mais própria de lagtSla,ção Drdlntlrl<li. po1s o
assunto ja é objeto de tratamento especH1co e4l1 dois decretos
executivos. o Que demonstra 3 preocupação do Poder Publico

1P01649-5 OSVAl.DO MACEDO PMOS
•••• "'••• '" PARECER ."' ........ "'••

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida A
forma com que o projeto aborda a matéria parece mais abran
gente

--~----------------------------------~--------------------------------~--------

1P01645-2 AGRIPINO DE OLIVEIRA UMA PFl.
.......... P"RECER ..

O Projeto de Constitu1çlio assegur'a a autonomia doS Esta
dos. por conseguinte a criação. fusão. incorporação e des
membramento de mun1c'p1os deverá ser de sua competênc1a e!õtz
belecida na Constituição Estadual

Semos pela aprov3çâo no mérito

1P01639-S AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl.
••••••••• PARECER ••••• "'•••

Prooõe õI. Emenda alistamento onr-tcatcr-tc e voto facultativo
AColhemos a proposta do at tat amento ocr tcatcr to
Quanto ao voto facultativo. o eleitorado nr-ast te n-c ainda não
es tã preparado para exercer esse direito Sua cr-at tca occer-ta
ser prejudiCial a r-ecresentat tvtoaoe cct tt tca e popular 0015
eleitos As grandes abstenções poderiam levar ao poder errno
rias radicais e comprometer a lisura dos ctettcs devido a
corrupção eleitoral
Sendo o exerctcrc do voto um dever ctvtco , entendemos Que a
obrlgatorledaQe do voto deve ser Ill.!Jntlda

O texto enenoaco. artigo 285 do Projeto de const ttutçãc.à
relacionado com o artigo 328. v, do mesmo projeto. Que atr-t
buI a LeI do SIstema Flnancelro Nacional dispor. entre outras
eater tas , sobre a criação de fundo. mantido com recurso d2S
instituições etnanceo-as , com o cof et tvo ele proteger II ecomo
mia popular e garant 11" depósitos e aot tcecões ate ueterwrnaeo
valor

A participação das instituições ct tctats neste fundo jus
t tr tca-se , cr tncrpateente se se cons toer-ar que algumas. a
exemplo do aeocc do Brasfl 5 A têm ac ton ts t as or tveccs aos
quats ctst r tbuem tucr-cs e dividendos e cue evidentemente. de
vem responder' ~ junto com o actcntata majcr tt ae tc - pelas
cbr-f paçôes da instituição Não nos parece tectt tno pretender
que a União, COm recursos ar recados da toda sociedade, garan
ta, com excius tv.oaoe, os depósitos E! as apr tcacõee rear tza
das nas tnst ttutcões e tnancet-as que controla

Assim não obstante os elevaocs propósitos que Inspfram o
Autor. somos p~13 rejeição da Emenda

Peta rejeição

1P01635-3 Al.ARICO ABIB PMOB
••••• '!" PARECER .

A anenca ccj et t va centr-ar tear . em tnst ttutcões financei
ras ot tctats federais. a arrecadação dos impostos da União

A nor-ma proposta. não obstante os elevados propósitos do
nobre Constituinte. é de natur-eza tnrr-aconst ttuctonat , dadas
as ce-acter tst tcas da mat ér-f a ctsctct tnaca

A ccnst ttutcãc que estancs a elaborar não ecos descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos duradoura

Asstm. somos peja -ejetcãc da Emend<J

lP01637-1 Al.ARICO ABIB PMOB
••••••••• PARECER "'...... "'•••

A Emenda em cueatãc visa sucr-tntr- o oar-aar-atc 20 do ar t 1
90 283 do Projeto de Constituição. que permite ao Banco Ct!n
tr-at do ar-as t t comprar e vender ao t j turos de entssãc de Te
sour-o Nacfonal. sob o fUMámento de Que a matar-ta esta d1scf
pr tnaua no artigo 328. inciso III. que trata da te t do Siste
ma Financeiro Nacional

A eneooa, não obstante erevacos crcccst tce ao Autor. at te
r-a substancialmente a proposta acolhida pela matcr-ta dos Cons
t ttutntes que examtnar-am ti. mataria nas easee anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

ass tm. somos rejeição

1P01641-0 AGRIPINO DE OUVEIRA LIMA PFL
........ "'..... PARECER ..... "'.......

A apr-cvaçãc de Emendas Que pr-opõe como solução alterna
t tva de eeten-t toece .e vadação da despedida arbitrária. ter-e
nam a presente prejudicada

Quanto aos oeeats itens. não vemos razões Que justifi
quem a sua supressão

Pela prejudicialidade

lP01640-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl.
...."' P~RECER ~ •

Faz-se necessar-ta a supressão das at tneas -n- e -e"
Entretanto, com r-etacão á "a". o texto deve ser alterado no
sent too de qUQ ele apenas esteoeteca que ccmceta a assembléia
ser-at fixar a contribuição das categorias suor-rcmoc-se o
restante

Pela aprovação oar-cta t

lP01638-0 ALARICO "BIB PMDB
••• "'...... PARECER •• "'.... "'...

A pr ocosta contida na emenda fica cr-efuctcaca , tendo
em vista que o Relator optou pela supr-essão cee ar-ts SS9 e
486 do Projeto da Comissão de S1stematização. por se t r-a 
tal" de matàr-ta mais c-cer-ta de lf!9islação or-dtnàr ta-------------------------------------------------------------------------------

1P0164ô-l AGRIPINO Or:: OLIVEIRA LIMA PFL
.......... PARECER ••• "'••• "'.

A proposição em exallle. conquanto constitua valioso
subs'dlo para o processo legislatIvo, merece ser
adeQuadalJlf!nte considerada qUAndo se tratar da legislação
complementar e ordinária

-------~--------------------------------------~--------------------------------

lP01631-2 ALARICO ABIB PMDB
- •••••••• PARECER "'."' ••••••

O depósito doS recursos da UnUio. relat1vos a programas
rf!s;110nals, df!verão ser, em nosso entendimento, depositados
nas tnstltu1çôes regionais oficfais de crédito. conforme pro
posto no Projf!to sob exame

O depósito das dispon1bll irJades de ca1x3 de 6rgIos públi
cos em instituições oficiais de credito também está Q!;segura
do no referido Projeto

A Emenda proposta nlo contribui para o aperfeiçoamento do
t12xto proposto

Pela rejelçio
-------~---------------------------------------------------------------~-------

lP01630-4 Al.ARICO ABIB PMDB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva incluir, entre as matér-tas cuja delibe
ração é da competênc1a exclusiva do Congresso Nacional. o
acoeoannamentc e a. f1scallzaç:ío da at tvtoaoe do Governo am
matéria de -secor tcace social e or-evtcêncta ~

A preocupação do Nobre Constituinte. a nosso ver, já estê
atendida pela disposição do inciso IX do artigo 100 do Pro

jeto de Constituição da ccetssâc de s tstenet taacãc, o que nos
leva :ill considerar I:Irejudicada II Emenda

---------~--~-------------------------------------------~---------~------------

lP01632-1 ALARICO ABIB PMOB
••••••••• PARECER ••••"'* ..*.

Entendemos que as inst itulÇi5es financetras Põbl1c3S e pri
vadas devem const 1tuir um fundo especial. que proteja a eco
nomia poPular garantindo depósitos até determinado valor.

A Emenda proposta exclui as instituições oficiais do fundo
Ora. o art 285 do Projeto estabalece que a "União nlo se res
ponsabilizará por dep6sitos ou apl iC3ções em lnst itutções fi
nanceiras", com o qual concord31llOS

Está claro. portanto. que a E.menda não contribui para o a
prill'lOramento do Projeto

---------------~!~~-~~~~~:~~---------------------------------------------------
1P01633-Q ALARICO ABIB PFl.
........... PARECER ••••• "'....

A El!lenda propÕE! alterar o caput do artigo 2B4 do Projeto
de Constituição da Comtss.lio ce Sistematização

A matéria discipllnitda pelo artigo em foco é de natureza
em'nent@mente administrativa, não se justificando a sua in-
cludo no tE!xto constitucional

Ass1m. face ã supre~sAo. que propomos, do artigo 284, cn

------------_:~~~~~~-~~~!~~~~:~~-~_:~~~~-~-~~:~-----_..--------------------
lP01634-7 ALARICO ABIB PMOB
••••• "'••• PARECER •••••••••

Na anál1J11le dO dfsposft Ivo Que se pretende emendar - o
art 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se Que a maté
rla não é ele natureza constitucional. tenoo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela rejeição da emenda
------------------------------------------------------~------------------------

1P01535-S ALARICO ABIB PMDB..._••••*. PARECER ......"'*••
A Emenda pretende reSpOnsabilizar a União por depósitos e

2plicaçôes nas instituiÇões f\nanceir2s por @sta controladas

1P01626-6 ALARICO ABIB PMOB
............. PARECER .

A Emenda objetiva cenn-ar tzar-, em tnst ttutcõee financei
ras oficiais federais, a arr-ecaoacãc dos impostos da União

A norma or-ccost a. não ons t ante os elevados proposttos do
nobre Constituinte. e de natureza infraconstituclonal. caces
as car-act er-tst tcas da matéria otsctot tnaoa

A ccnst ttutcãc que estamos a elaborar não pode descer a
cetames or-õcr tcs de r-emnamentc, se a pretendemos duradoura

Assim. somos pela rE!jelção da Emenda
------------~~-----------------------------------------------------~-----~-----

lP016:<1-5 AIRTON SANOQV....L PM!JB
.......... PARECER .

A presente Emenda. consiste na supressão do 10 e seus
trens 1 e II do ar-t 257

EntE!ndemos. tembém. ser dlspensável o refer'do disposl 
t tvc, porquanto apenas expressa oujet tvcs e finalidades 1ne 
r-entes à natureza dos tributos

1P01627-4 ~LARICO A5IB ~MOB
............ PARECER •••••• "'••

A eeenca incorpora at tvtcaoe que deve ficar sujeita à compe
tência concorrente da untão e dos Estados para legislar a

-------- ~ ----~~~~:~:~----------------------------------------------------------
1PQlô28-2 ALARICO ABIB PMOB
••••••• "'. PARECE.R .

O conteucc da emenda acr-esenraca refere-se a mater-ta Que
figuraria melhor em legislação complementar Merecera. pois.
adequada ccnstoer-acãc , na ocas tão pr-ópr-t a

Com r-etacãc ao texto constitucional. consideramos a pro-

-------------~::~-~~~~~~~~~------~---------------------~-----------------~----
1P01629-1 ALARICO ABIB PMOB
.............. PARECER ..

Na enãj tse dO dispositivo que se nr-atende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se que 2 maté
ria não é de natureza ccns t t tuctcna t tencc sido totalmente
Rejeitada

Portanto. somos pela rejeição da eeenoa-------------------~ ~------ ---------~------------------~-----------------------

lP01622~3 AIRTDN SANDOVAL PMOa
................. PARECER .

.... emenda tem total nr-cceoêocta Tal como propõe o ilustre
Constituinte deve ser suprimido o paragri!lfo 20 do ar-t 55 A
matér t a é de coecetêncta de cada Estado federado devendo ser

-------------~~~::~-~:~~~~~:~~:~~-~~_:~~~:~-~~_:~~~:~:~~~~~~~::~~~~~:._---------
lP01623-1 ALARICO ABIB PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação à
participação das entidades e empresas eatat ats na manutenção
t tnencetr-a de planos de previdência complementar par-a seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de lIIatérla mais própria de leglslação crcnnar-ta. octa o
assunto j.a é objeto de tratamento esoectr tcc em dois decretos
execut tvos , o que demonstra a preocupação do Poder PUblico
com a questão Ressalte-se. ainda. que o controle e a r tscat t
aacãc dos afundas de pensão" il coecetêncta de uma Secretaria
especifica do Mlnistérlo da Previdência e Assistência Social.
â qual 1nr;:umbe o acoeoannaeento da observância das normas 112-___________w_~~~:_ ~_~~~~:~~~:~~:: _~:~:~~:~:~~ -_--

lPQ1G24-0 Al.ARICO ABIB PMOB
"''''•••• ''''''. PARECeR •••••••••

A Emenda em questão objetiva permttir o depósito das
disponibilidades de caixa da União e das entidades sob seu
controle em instituição financeira oficial federal

Não obstante os etevaocs propósitos do Eminente ccnst t 
tuf nte , e matéria ccnsubs t anctecía na presente Emenda ccnr t t 
ta com a sistemática geral adotada pelo Projeto. ect tvc por -

-------------~~:_:~~-~~!:_:~~-~~!~~=~~---------------------------------------
lP01625-8 Al.ARICO ABIB PMOB
",•••••••• PARECER .

~ E.mend3 em exame objetiva suprimir o inciso VIII do ar-t
282 do Projeto de Constituição, sob o fundamento de que a ma
ter-ta está dtsclpl teaoa no seu ....rt 328

Não obstante os e tevacos crcccs t ece do Eminente Constitu-
inte. a matéria consucstanctaoa na presente Emenda ccnr t tta
com a sistemática geral adotada pelo Projeto, mato vo por-que
SO/l'lOS pela sua rejeição

-----~---------------~~-~-------------------------------~-----~-------~--------
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1P01659-2 ROBERTO FREIRE PCB
................. PA1ECEP ..

O cont eucc da Emenda, em Sl,Jl1 essê-tr-ta , fOi incorporado ao
e-crere sob outro 'r stutc

1P01652-5 RUY NEDEL PMOB
............ PARECER ..

ser-e cr-eservaca o mérito do 30 do Art 349 de Projeto
de Constituição ccns toer-anoc incl1spensâve\ para a efetiva ar
ganização e ocer-actcnar taacãc dO s ts tema de sauce no Brasil

1P01656-8 ROBERTO FREIRE PCB
................. PARECER ..

Somos de parecer que a exclusividade de reC'JrSOS publ tcos
é essenctat para o melhoramento do ensino publico

Pela rejeição
---------------------------------------------------------------------- ---------

tP01666-S NYDER BARBOSA PMDB
• "'....... "'... PARECER ..... "'.........

A redação proposta PQla Qmenda visa a estabeleceI" pr1nc1
ptos para o planejamento fam\11ar, melhorando o texto do PI"O-
jeto •-------------------------_.._---------------------------------------------------

1P01670-3 NYDER BARBOSA PrJlOB
lO PARECE~ ..

O inciso 11 do ar-t tnc 57 do projeto de constituição dar
competência aos Estados, para organizar a sua justiça O ccn
~~~~~u~~ emenda deve ser tncer-toe no âmbito da Constituição

1P01676-2 ,WDER BARBOSA PMDB
.................. PAR'=CER * ..

A emenda e.rsca ceter-mtoar- a oeoucac do lMpo5to D(! -er-oa
pago na fonte e por declaracão na tr-tbut acac da pessoa flSi
c.

Trata-se ce rsater-ta que deve ser coaetc de Lei ür o tnae ta
que contenha todo o detalhamento do imposto de r-ecoa da pes
soa. e ts tca

lP01669-0 'NDER 9ARBOSA PMDB
.. PAJ:?ECER ..

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
oeeeesets anos de tcace

znteooemos que a idade para o a' tst amento ceve cor-r-es
ponder aquela ca -esccesactr tcaoe civil e pana l

Aos dezesseis anos de idade, o Jovem atnca não accutt-tu
a maturidade necessar ta para o exer-ctctc do voto apesar da
modernização dos eercs de conuncacãc e dos r-ecur-sos da lnfol"
mação escr 1t a

------------------------------------~------------------------------------------

:~~:~ ~~~~:~~-~~- ~::~~~~--=- -~~~:::~_:~~~: -~~ _:~~~~~~ -~~~:::~~~~~~--------------
tPOl867-3 NYDER BARBOSA i='M08

Apesar do perigo que se insinua na fuat tr tcat tva ("re
vestir de autoridade judtctar-ra o ccnsetno oc Recursos e Jun
tas de aecur-sov" J e do risco cce existe de Que ze nom>ltem os
primeiros jutaes sem concurso. como se fez na Justiça fede
ral, a pos~ibi t tdace , de que se aproveite a proposta par-a
novos abusos ct tcer-cctccs , não justifica Que 51'! rejeite a
c-arcao dia uma justiça especial t zada , para tratar de 'Tla.teria
não set tsrator-tamenta resolvida pela Justiça federal corau-i.

------------------~:~~-~~:~~~~~~-- --- ------------------------------------------
1PO1668-1 o.JYO::R BARBOSA PMDB
................ PA~ECER ..

Propõe o nobre Constituinte Nyder aar-cosa que se suor-una
~~<l;~Oji:!to de Constituição a expressão -cceccr-tanentc se-

Embora sua enrat tca f uattr tcat tve somos pela prejudicia
lidade aa emenda uma. vez Que o dispositivo citado oãc contem
a referida exc-essêc

Pela prt'!juj1c1al1dade
--------------- - --------- - - - - p - - - - - -- - - - - -- -- - - ------ - -------- - ----- - ----------

lP01671-1 I'NOER BARBOSA PMOt3
................. PARECER .

--- --- -- ---------~~~~-~:::~~ ~~:~:::-~~:_::~~::~ -~~-~~~:: ~~~: ~ ~~-------------------
11"01672-0 f>JYDEP BARBOSA PlADa
............... PARECER ..

A at ter-ac ãc da a t tnea "b ", do artigo 410, do projeto
corno se propõe sua eeenoe , r-ão cor responde a orientação ado
tada cerc sei ator

------------------~-~~~ :::~ -::-~:~~ _::~~ ~~~~------------------------------------
lP01673-g NYD~R BARBOSA PMOB
................ PAREC::'R ,.•

Pretende Q autor supr trü r- a at mea c do TV do ar-t 27,
que trata da ação oe 1mpugnação de mandato

É de ser mant Ida a redação ,/0 c st aeo d t spos t t Ivo tendo

-------------:~-~~~ :~-~~:-~-~~~~-~:~:-:~:~~:~~_:~_::~::~~-~:_!~~: ~:~-- ---------
iP01674-6 I\lVDER BARBOSA P~DB
......... "' PARECER .

O cor-cate a pobreza e a garantia de uma existência otona
são cevar-as do Estado e de cada memnr-o co corpo social ae
sc t tacos uor-tentosos e f act tvets podem ser alcançados eedtao
te a. justa pr-ot eção aos direitos do t eaca u-aocr- e mecta-ue
severo cc-m-ete do dispêndio de l"eC'JI"SOS dO ar-ar-te necessé
rio e, ademais que e Lei aatcr- contenha 00 pr tnc tp to ct-tst a
t tnc do corncatu a pobreza

--- --------------~:~~-~~~~::~~~_:~~~~~~---------------------------------------
lP01675-4 r~YOER BARBOSA PMD3
..,. PARECER ...

As svc-essõea ou ac-esctmos prepostos com r-eenat t o ao i

tem convergem car-a a ~igLJaldade de todos oe-ant e a lei' dCO
i ntoa no Substitutivo

1P01677-1 ,'J(D!:R BARBOSA PMD9
.................. PARECER ..

A Emenda propõe o acr-escteo de al Inaa - Z -. declarando
iniwputavels oz menores de de7ElSSeiS anos

Trata-se t1~ declaração desnecessária P015 atualrl'ente,
a imputab1lida1e penal 56 oade ocorrer com os ma.iof't'!'3 de de
zoito anos

-----------------~_:~:~~~.:_:::~~.:-~-~~::~-~:~.: -~:~:-~:~ -~:~':~:~~~--------------
lP01678-9 ,'NOER BARBOSA P~ID8
................ PARECER ..

O teltto que se encontra no Projeto e l"esu1tddo de consul
tas e debates ·:om a classe dos servidores pub1 teo!; Diante
diSSO, entendemos que não deva ser alterado por representar

-------------~~~-~~~ ~~~ _:~ ~~~~~ ~:~~~~- -----------------------------------------
1P01679-7 'WOER BARBOSA PMOB
"' PARECER ..

Ha determin.adas categorias orofissionais dentro do serviço
publico que d2VidO ao exerc1C10 de atividades perIgosas com
serias risco.!> de vida e para a saude, merecem ter uma aposen
tadoria especial

Entretanto, não cabe à Constituiçáo estabelgcer quais as
atividades que devem ser enquadradas nesta especie DIante
disso, será inserido na Nova Carta um dispositivo que remeta
para a lei com'llementar a regulamentação a respeito

--~-------------------------------------------------------_._------------------

lP01680-1 'lYDER BARBOSA PMDB
................. PARECER ..

A Emt'!nda p~oposta apl"eSl;lnta solução que os próprios Esta
dos interessados poderão procurar, a seu cl"Hél'10

-----------------~:~~-~:!:~=~~--------------------------------------- ------- ---
lP016Bl-9 WALMOR DE LUCA PMDB
.................. PARECER ."' .

A Emenda em questão visa suprim\l" o pal"âgrafo 20 do arti
go 283 do PrOj,,,to de Constitu1ç!o, que permite ao Banco Cen
tral do B,a511 comprar e vender ao tHulos de emiss.í'io de Te
souro Nacional. sob o fundamento de Que a matárla está disci·
pl1nada no artigo 328, inc1so 111, que trata da lei do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda, não obstante elevados propositos do Autor. alte
ra substancialmente a proposts acolhida pela maioria aos Cons
tHuintes que ,?xaminaram a mataris, nas fases anteriores da
elaboraçlio do Projeto Constitucional

-----------------~::~~.:_~~~:- ~~~: ~~~~ --- --------------------------------------
1P01682-7 WALMOR DE. LUCA 'PMDB
"' "' PARECeR ..

A Emenda objetiva vedar ao Banco CMtr<l1 do 8"as11.
~~~~~g:~ emprestlmos a instituição financeira. que nã.o seja

A Emenda. não obstante os elevadOS proposltos do Auto~

altera. substancialmente a proposta aco1nide. pela. maiOl"ia dos
Constituintes que examinaram a matéria nas fases anteriore:.
d;;l elabo"ação 00 Projeto de Constituição

------------------~::~~.:_:~~~-~:~:_:~~_::!:~=~~---------------------------

PMDBMÁRIO L.IMAlP01650-9

1P01657-6 ROBERTO FREIRE PCB
............. "'.. PARECER "'.

-------------------~--~~~~:~~-~~~~~-~::~-~~~:~~:~~-~~-::~:~-~~~~~~~~-----------
1P01658-4 ROBERTO FREIRE PCB
................. PARECER .

O Relator optou pela menut encec da redação orig1,.,al por
entender que ela atende, na sua essênc ta. a proposta do Nobre
Constituinte

lP01660-5 ROBERTO FREIRE PCB
........... PARECER ..

O ccnteuoc de sua Emenda j a esta contemplada neste Proje
to

Pela r-etetcãc
---------- -------------T---- --------------------------------------------------

1P01661-4 NVDER BARBOSA PMDB
.......... "'''' PAREI'ER "' ..

A emenda pretende sunr tmtr o ar-t 360 que impõe 1tmtt acão li
car-t tctpacãc das entidades e empresas estatais na manut ençâo
r tnancett-a de planos oe previdência complementar para SSU5
servidores ant enoenos consistente o argumento de que se tra
ta de matêr í a mais pr-ôpr í a de leg'lslação cr-ctnar-te , pois o
assunto j a e objeto de tratamento especifico em dois decretos
executivos, o cce demonstra a preocupação do Poder cuet tcc
com a ouestãc Ressalte-se, ainda. que o controle e a fiscal i
aacãe dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica do Ministerio da Pr-ev tuênc ta e asstetencta Social
a qua 1 1ncunoe o acompanhamento os ooser-vãnct a das normas 1e-

-------------~~~:_~-~~~~~~~:~::~~:_~:~:~~:~:::_--------------------------------
1P01662-2 NYDER BARBOSA PMDB
................. PARECER ..

"'o entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
Uva que se prl;ltende suprimir figuraria melhor e'll legislação
ordinar1a. eis que a proposta de exclusividade da folha di:'
salal"ios para incidência de contribuições sociais destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
f1n2nciamento de programas e el"'t 1dades ja consolidados no
Cdmpo social

Somente mediante tratamento via 1eglslaçdo 1nfraconstitu
ctonal poderiam seI" fixadas as provisões 1nd1spensaveis ao
oesdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspêctDs envolvidos

Em v1.!>ta da l"elevância do assunto, e considerando-se o
nUmPro de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendavel acolher a emenda supresslva, remetendo a matéria
~r~~~~~~~r consideração, ao ensejo do processo legislativo

1P01663-1 NVDER BARBOSA PMOB
....."' PARECER ..

lJ conteúdo da Proposição, atendida pelo Projeto da. Comissão
de Ststematização, traz desdobramentos Que, segundo a praxe
do dirêtto brasl1eiro, melhor se coadunam com a legislação
ord1nar1a e complementar-------------------------------------------------------------------------------

1P01664-9 NYDER BARBOSA PMDB
............. PARECER ..

A Emenda inclui a1ine<1 no iterr XV do artigo 12. estabele
cendo a na1or1dade civil a partil" dos dezoito anos

Nossa fOl"mação jur'idica e pl"essupostos históricos repelem
essa 1deia de antecipar a maioridade, p01s os atos da vida
c1vll, compl exos, e que envolvem responsabilidades patrimo
n1a1s, prlnc1pa.lmente, nao devem ser exercido por a.dolescen
tes

-----------------~~~~~~~-~~~~-~:!~~:~~----------------------------------------
lP01665-7 NYDER BARBOSA PMDB
................. PARECER .

A proposta em exame, conquanto constitUa valioso subs1dl0
para o processo legislativo, merece ser a.dequadamente conside
rada. quando se trataI" da legislação complementar e ordlnal"ia

Pela reje1çáo-------------------------------------------------------------------------------

lP01667-3 NYDER BARBOSA PMDB
................. PARECER ..

Ha centenas dQ milhares de proc~ssos à espera de decisão
na Justiça Federal, que é competente para as questões previ
denclár1a.s A criação de uma justiça especial izada concorl"e
l"ia para ag\ lizar os julgamentos Aumentar o numero de jui 
zes federais acarretaria ident1ca despesa

lPD1651 7 RUY NEDEL. PMD6
.............. PARECER .

Por força da ao-ovação de Emendas que propõem a supres
são da eatau t I idade por forma at ter-nat tvs era vedacac da oes
~edida a-cn r-áeta, a presente Emenda esta prejudicada

lP01654-1 RJY NEDEL PMDB
................ PARECER ..

Entendemos que o artigo 77 deva permanecer por estabelecer
pr- tnc tp tos importantes e necessários car-a a modalidade do
serviço oucrtcc

Por outro lado concordamos na eliminação dos ar-ts 78 e 79
por absoruta tnccutoace
_Com relação ao 79, este devera ser mantido devido a impor
tância da matér-ta que a mscos tcão encerra------------------- --- ---------------------------------------------------- -----

lP01655-0 ROBERTO FREIRE PCB
................. PARECER ..

O ens tno r-er tatcsc figura, desde 1934. nas ccnat ttutcões
br-as t te tr-as , em conscnãncta com praticas tradicionais da edu
cação escol ar "0 ar-as i 1

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

com a questão nessat te-se, ainda, que o controle e a r tscat r
zacêc dos "fundos di! oensãc'' e competência de uma Secretaria
especifica 00 atntater tc da er-evtcêr-cta e Assistência Social,
à QiJal incumbe o aconcannamentc da. onaer-vêncta das nor-mas le
gais e r-eputaneet ar-es cer-t tnent es-------------------------------------------------------------------------------

1P01653-3 RUY NEOEL PMOB
.................. t='ARECER ...

A modificação da redação do 20 do Art 349 onda seria
suost t t utoa a frase" ent tcaces r t tarurcctcas- por "ent toaces
sem fins tucr-at tvos " foi jutaade cesnecessar-ta pela. Comissão
de Sistematização

- -- --------------------------------------------------------------------- -- ----
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lP01690-B WALMOR DE LUCA PMOB
.......... PARECER .

Na analise CIO ctsccs tt tvc Que se pretende emendar - o
art 466 do Projeto de ccost ttutcãc - entendeu-se Que a mate
ria não i! de natur-eza constitucional. tendo sido tctateente
Rej@itada

------------------~~~::~~~.:.-~~~-~~::_~~~~~:~~-~~-~~~~~----------------------
lP01691-6 WALMOR DE LUCA PMD5
••••••••• PARECER •••••••••

O depós1to dOS recur!5os da Untlo, relativo!'; a prograrMs
reg'on,a,s, dever!o 5~r, em nosso ~ntenCl'mento. depos1tado5
nas 1nstttu1ções reglona1s ofic1ais de credito, conforme pro
posto no Projeto sob eXiJlM!

O depósito das dispon1bll 1dades de ca1xa de 6rg~os publi
cos eM 1nstitu1çÕQS of1cials de crédito tambem esta assegura
do 1'10 refl!rido Projeto

A Emenda propo!lita não contribu1 para o aperfe1çoamento do
tllxtO proposto_________________~~~~_~:~:!~~~ R ~ ~

lP01692-4 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Let do Sistema Financ,lfro Nacional dev@râ dtspor sobre
a autorizaçio para o funcion;amento das inst1tulções ftnance1
ras, de sl!!guro, de!" pr,wioência e de caDttaTizaç.lio Assim. en
tendemos Que o texto constituc10nal eleVe conter o pl'"1nc'plo,
cabendo ã Te1 ordinária o detalhamAnto da IIlatér1a

-----------------_:~-~~~-~~~~~~~-~~_:~~~~----~~--------------------------
1P01693-2 WALhM)R DE LUCA PMOS
.......... PARECER •••••••••

Ent@ndemos que a!li 1nstttuiçÕf!s f1nanceiras públICa!; e pr1
vadas davem const1tuil" um fundo espC!C1al, Que proteja a QCO
nom1a pOpular garant Indo depósitos até determinado va.lor

.... Ellll!!nda proposta excluf as 1nstitu1çOes. of1cta1s l'JO fundo
Ora, o art 285 do Projeto estabelece que a ·Un1ão n:io SI! res
ponsabll izari pol' deDÓ5fto5 ou aplicações em inst Hu1çl3es fi
nanceiras-, com o Qual concordamos

Estã claro. pOrtanto. Que a- Em'tnda nlo contr1bui para o
pr111lOrillllento do Projeto

-------~------~~~:_~~~~~~~~------------------------~-------------------------
1P01694-1 WALMOR DE LUCA PMD8
••••••••• PARE.CER •••••••••

A Emenda em qu.e~tão objetll/a permftir' o depósito das
d1spon1b1lfdades ele ca-ixa da untio e du li!!ntidades SOb seu
controle em 1nst1tuiçla f1nancefra offeial federal

Não obstante os e-levadO!> propositos do Emtnente Consti 
tuinte~ a lI'Iatéria consub!litanciada: na prll$ente El'IIenda confl i 
ta com a s1stemátfca ~ral adotada plllo Projeto, motivo por -

----------~~-~~~-~~!.~-~~-~~!~~~~----------------------------------
lP01G95-9 WALJllJR DE LUCA PMD5
"' PARECER "".

----------------~!.:.~-~~~~~~~~~-~~:~~::_:~~~~~~:::~~:~~~~!_--~-------------
lP01696-7 WAIJl()R DE LUCA PMDB
.......... PARECER .

A ElllenClasupresstva prODQ!'ita pelo llustre Constitu1nte
não contrtbJf para. o apl"'1mor.alllQntD do Projeto de- Constttuiçlo

------------~~~~-~~~~~!~--------_.~----------------------~~----------------

1P01683-5 WALMOR DE LUCA PMOB
............... PARECER ..

A Emenda propõe alterar o caout do artigo 284 do Projeto
de Const ttutcãc da Comissão de s tsremat lza.ção

A eet ér ta c tsc tct tnaca caro artigo em foco ê de natureza
eminf!nt"'l'Mmte admtn1stratlva. não se jusr tr tcanoc a sua in-
ctusãc no texto cons t t tuc tcnat

Assim. face ... supressão. Que propomos. do artigo 284. em

------------_:~~~-~~~!~~~::~~-~-~~~~~:_~~_!~~~-----------------~----------
lP01684-3 WALh(lR DE LUCA PMDB
........... PARECER ..

O ccoteuoc era emenda apresentad:a retere-se .a matéria Que
flgur<tr1a melhor em teatstacãc ccecteeentae ee-acer-e , cota.
adequada consideração, na ocas tão propria

Com relação ao texto constitucional, ccnatoer-eeos a pro-

----~--------~~:~-~!~~~:~~~.:-~~------------------------~-~--------------------
1P01!SB5-1 WALMOR DE LUCA PM09
........... PARECER .

Na anãt tse do cf spcs t t tvc Que se pretende emendar - o
ar-t 466 dO Projeto de ccnst 1tufção - entendeu-se Que a mat é

r-ta nl0 é de natureza constitucional. tendo sido totalmente
Rejeitada

----------~-------~~~~~~:~.:._~~~-~~~-~~~~~~~~-~~-~~~~~------~~--------------
1P01G8G-O WA.LMOR DE LUCA PMD5
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende responsabtlizar a União per- ceccst tos e
act tcecões nas tnst ttutcões ffnilncelras por esta controladas

O texto eeenoaoo, artigo 265 do erof etc-ue const ttutção.e
relacionado com o artigo 326. v, do mesmo Projeto, Que atri
bui à Lei do S1stema Financeiro Nacional dispor. entre outras
Matérias, sobre a cr tacãc de fundo. mantIdo com recurso das
tnst ttutcões r tnancatr-as com o Objetivo de cr-ctecer- ia eccec
m1a popular e car-ant tr- cecõst tos e aot tcações ate determinado
valor

A car-t tctcacãc CU tnst ttutcões or tctats neste fundo jus
t tr tca-se, cr-tnctcataente se se considerar Que algumas. a
exemplo do Banco do Brasl1 S A•• têm acionistas nr tvaccs aos
Quais utat c tbuem lucros 11 ctvtcencce @ Que. evtcenteeente , de
vem responder - junto COl'll o ac tont sta major1tár10 - pelas
obrigações da tnst ttutcãc Não nos parece teaí t tec pretender
Que a untãc, com recursos arrecadas da toda sociedade. garan
ta, com excrustvtcace, 05 cepóatrcs e ae act tcacões r-eat tea
das nas tnst ttutcões ftnanC'lirilS Que controla

.45.51.111. n30 cns tante 05 elevados propósitos Que lnsptram o

-------------~~:~~:._~~~-~~:~-~~~~~~~~-~~_:~:~~------------------------------
lP01687-8 WALMOR DE LUCA PMQ5
........... PARECER .

A ElIlenCla cbj et tva incluir, entr-e as matar-tas cuja oet tbe
r-ação é da corcetêncta exctus tva do Congresso eactcnat • o
acompanhamento e a t tscat taecêc da at tvtcece do cevemo em
matéria de "seguridadll sccta t e prAv1dênc1a ",

A preocupação do Nobre ccnst ttutnte. a nosso ver. já está
atendido pil!!la ctscos tcêc do tnctsc IX do artigo 100 do Pro

j etc de conet ttutcâc da ComiS5io de s tateeat taação, o que nos

--------------~~~~-~_:~~~~~~~~-~~~~~~~:~~~-~_:~~~~-~-~-----------------------
lP016B8-G WALMOR DE LUCA PMDB
.......... PARECER ..

A emenda incorpora at tvtnace Que deve ficar suje1ta ia coece
téncla ccncc-r-ente da untão e dos êstaocs para legislar a

--~----------~~~~~:~-----------------------~----------------------------------
1P01689-4 WALMOR DE LUCA PMDB
............ PARECER .

A Emenda onf et tva centralizar, em tnat ttutcões financei
ras or tctats tecar-ats a arrecadação CIOs teoostoe da Untão

A norma proposta, não cestante os etevaocs prop6sitos do
nobre Constituinte. é de natureza tnrr-eccnst ttuctcnat , dadas

as car-acter-rst tcas da lIIater1a dtsctnt tnaoa
A Constituição Que estamos a eteccr-ar não pode descer a

eetatnee próprios de reautaeento. se a pret enceeos dur-adour-a
....ss ta. somos pela rejeição Oi! Elllf!nda__ ~~ R __~ ~ _

lP01698-3 CIO CARVALHO PMOB
............. PARECER .

Pela aprovação, no mérito, nos termos do sucst ttut t -

1PQ17Q4-1 HUGO NAPOLeÃO PFL
........... PARECER •••••••••

Redação mats exct tctta
Pela epr-cvacãc

---------------------------------------------------------------------~---------

POS

POS

lP0171&-1 VICTOR FACCIONI.·.·....··f PARECER •••••••••
A observação e5ti Correta

1P01710-6 VICTOR FACCIONI
.......... PAR!õCER .

O RElator optou pela manutflnção do texto original por

-------------~~:~~~~~--~~~--~~:~~:~~~~~~~-~-~~~:~:~!~~~_:~~~~~~~--------------~
JP01711-~ VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER •

O conteudo da Emenda, Im sua eSSênc1i1. já está incorpora-

-------------~~-~~-~~~!~:~------------------------------~----------------------
1P01112-2 VICTOR FACCIONI POS
••••••••• P....RECER •••••••••

A emenda propõe acrésc111lO [Ie par.1graf'o ""O art. 381 do
Projeto, QUIiI nlo atende ;i orlentaçlo adotada pela Relator

-----------------~-~~~~~~~-~-~~:~-~~!~~~:~-~-----------------------------------
lP01713-1 VICTOR FACCIONI PDS
• PARECER .

~ Segundo a tr-ad,çlo do Direito briD,511eiro. OI: Emenda em
causa trata d@ matéria infraconstitucional. IIlerecendo ser
COMidE:rada Quando se tl'atral' d@ leg1s1ação complementar 11
ordinir1a

-----------------~~~~-:~~~~~~.:_-----------------------------------------------
lP0171.4-9 VICTOR FACCIONI PDS
.......... PARECER .

A proPOsta sintetiza as disposições do projRto

-----------------~~~~-~~~~~~:~~--~-----------------------~---------------------
1P01115-7 VICTOR FACCIONI PDS
• PARECER •••••••••

O pric1p10 do Substttutivo é 1ncompativel COnl' a manuten
çio do sisteMa de bolsas

-----------~----~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~----------~--------------------------~-
1P01716-S VICTOR FACCIONI PDS
.......... PARECER .

O Rel;ator optou pela lIIanut,mçio do tex.to orig1nal por
entender !ler desnRcC!!!is.1r1a a expl~citl!çio suger1da peTo Nobre
Coostitu1nte-

1P01717-3 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER •••••••••

" propos1ç!o elft exame, conquanto constitua va110so !lub
51dio para. o processo ll;lgklatfvo, merllce ser aCll!Quadallll!nte
considerada Quando se tratar de lll!gislaçlo compllNl'll!ntar e or
dinária

------------------~~~~_:~~~~:~~----_.----------------------------------------

ccnccroanoc com os argumentos do autor da aeenoa nosso
parecer e pela sua aprovação. Isto é supressão de todos os
ar-t igos referentes a criação esoectr tca e otr-eta de novos es
tados. cota se trata de matéria tnrr-acons t t tuc tonat

Pe1a aprovação
~------------------------------------------------------------------------------

1P01702-S HUGO NAPOLEÃO PFL
••••••••• PARECER .

teoeae o s15tê'lta norte-al'llerlcano de rejeição ce problQlltôilS de
menos r-etevancra, introduzido no eras t i pelo M1ntstro Victor
Nunes, Que se destina a evttar julgamentos, a ftm de concen
trar a atuacãc do Supremo 'rr-tbunat nas questões de l'Iàxima
teccr-rãncta

_____________~~~~_~!!!~2~~ ~~ ~ _
11'01703-3 JAMIL HAOO"'D PSB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda pretende atter-ar a redação do ar-t 455 do Pr-oje

lP01699-1 crc CARVALHO PM05
.......... PARECER .

A earêr ta de Que trata a emenda oever-ã ser d1sposta
r t tutc dedicado il or-aanteacãc do Estado

Pela cr-ejuctctat toace-------------------------------~-- ---~------------~----- -------------~ ---------
lPD1700-g CrD CARVALHO PMDB
........... PARECER .

A matéria. ee Que trata a emenda deverá ser deslocada pa
ra Titulo que dlspôe soar-a a5 ccecetênctas 1l!9is1at ivas

--------------~---~~:~-~~:~~~~:~~:~~~~:-----------------~--------------------~-
1P0170t-7 CID CARVALHO PIllOB
.......... PARECER .

Aprovada parcialmente conto-me or tentaçãc dada ao Projeto
------------------------------------~------------------------------------------

to.
A nono ver o texto cr tctnat , com pequenas n'lOdifteaçoos

tntr-ocuetcas no sucst í tut tvc melhor atf<ndQ aos oes tantcs da
anistia, processe esse de grande r-etevãncta para a implanta
cão da ordem democrát tca estável ê sólida

Pela aprovação parcial da Emenda tendo em vtsta QUQ par
te dela acne-se aproveitada pelo subat t tut tvc

------------------------------------------~------------------------------------

tP01705-0 HUGO NAPOLEÃO PFL
••••••••• PARECER .

aust tr tca-se uma cauteta mater- na regra, inovadora, Que
at r tbut ao .rudtc tar to a :aculdade de teocr-. ao Executivo. a
prática de atos aomtntstr-at tvcs não previstos em le1 e sim,
apenas, em cr-tnctptcs gerais da ccnst ttutçãc Federal

PIl1a aprovação
-----------------------~--------------------~-~------------------------------

1P017QG-S HUGO NAPOLEÃO PFL
• PARECER .

o t.eatsiat tvc pal,;sal"ta a subordinar-se ao Judic1ário Nlo
conoexe 2 este fazer nem oesrezer rets , Sob peml de Quebr,ar
se o sistema de ctvtsãc e eout i tbr tc dos Poderes

Deve permanecer cr-tvat tva do Podlll"' Lllgtslattvo a facul
dade de suspender a tet uec tar-ada tnconst ttuctonat

De acordo com a emenda. todos os atos do ecoer- Legisla 
t tvc poderão ser cassacos cate Poder Judtcf ar-tc

---------~--------~~~:_~~!~!.~~~--~-------------------~-------------_.._---------
IP01707-6 HUGO NA.POLEÃO PFI..
.......... PARECER ..

Pela rejetcão A emenda esta parcialmente atendtua A
forma com QUI! o projeto aborda a matér1a parece mais acr-an-

-------------~:~~~----~--------------------------------------------------------
1P01708-4 VICTOR FACCIONI PDS
• PARE:CER •••••••••

A PrOj:)Qstçáo em exaee, ccncuantc constitua valioso subsi
dio para O processo legislativo. merece s@r acecuaoaeente
ccns toer-aca Quando se tratar da legislaçlo complementar e 01"'
d1nária

--------~--------~~~~-~~!!~~~~------,,------------~-----------------------------
lP0170Q-2 VICTOR FACCIONI PDS
• ,. PARECER .

A autonorn1a é um atributo ntstórico das un1vers1dades.
não cabendO estendé-lo às instituições isoladas

-------------~---~:~~-~!~~~:~~-----------------------~-------------------------

'MOR1P01697-5 CID CARVAL.HO
••••••••• PARECE.R •••••••••
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eer-ar-ta. scecs pela supressão de todo o 50 do ar-t 318
Pela apr-ovação------------------------------------------------------------------------------

1P01737-B Luís EDUARDO PFL
........... PARECÉR •••••••••

ccos tcer-aecs que. ccj et tvaeente, não deve o texto cons
titucional assegurar ao trabalhador diretto a piso satar tat
proporcional a esteesãc e à compleJl.1dade de trabalhO realtn
do É necessâr-to assesur-ar o pis-o sa tae tat de todo tr-aca
rnaccr- o sa.tàr-to m'nlmo capaz de sat ts tazer- suas necessida
des básicas e as de sua famll ta

O esteeetecteenrc de pisos satar taf s d1ferenc1ados é
processo que obedecer-á à evcrucãc do mercado de trabalho e ao
andamento da negociação cctet tva das diversas categorias, cc
~endo cr-tatet teae-se eventualmente em lei

lP01135-1 JONAS PINHEIRO PFL
••••••••• PARE.CEI:' •••••••••

A natur-eza ear-t tcvtar da intervenção da Estado no dOl'llIn1o
econômico, sua vtncutacãc aos cr-ecat tcs da Segurança Nacio
nal, dos interesses cotet tvcs por si só, justificam a con
cessão de neret tctcs e suovencões a entidades ouot tcas , o Que
justifica não apenas as exceções or-evtsras oeta Emenda, mas
também sua extensão a ceeats at tvteaoes estatais, resguarda
dos. tão sceente, os ceneetctos r tscats

----------------~~~~-~~~~~~=~~-~~~~~~~..--------------------------------~-------
1P01136-0 LUIS EOUAROO PFL
••••••••• fJARECER •••••••••

A emenda visa a garantir senda livre o uso do cteetrc de
greve, a manutenção dãs at tvtceces esseectats à cceuntoace , o
Que r-eoutaeee correto, corno untco resguardo Que a ccnst t
nnçãc devê" prever, 112 materla

Somos pe1a aprovação

PFlJONAS PINHEIROlP017J4-3

lP01738-6 Luis EOUARDO PFL
••••••••• PARECr;.R .

A estaet t tcace. entendtca como a garantia oe permanência
no emprego C, cortante. como cerrtr-apos t çâo ao t tvr-e aent t r-tc

do empregador de despedir o enceeaaoo, temeu-se. ar-t tr tctc
saaente, uma: momentosa e controver-sa questão, ocr-quanrc, seg~

eentcs excresstvcs das catescr tas envolvidas têm se manlfes
taco, retter-eoaeente, por uma sciucãc nareontcsa do problema

Na Verdade, o que quer o empregado é ver l1mUado aquele
ar-m t r-tc a, não. como se propaliJ enganadamente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tnat tenáver da
própriA at tvtcaoe empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como urna simples peça, um instrumento ou eácutna que, acós
usada, é jogada fora como tnse-vtvei ,

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou ,nsegurança ao s-eu empregada, ccts esses são rato
r-és comprovados da baixa produt1vldade A cr-ãt tca. iI experi
ência, o connectaentc t écnrcc, a toent tr tcação do empregado
com os Objetivos maiores da empresa, signH1call'l para. ela um
patr1môn10 tnsubst tturvet rnveete o enor-esàr-tc em recursos
humanos. buscando habilitar e aprlmorar a ouat tr tcacão pro
f1ss10nal de seus empregados- Par tudo Isso, é elementar Que
seja virtualmente contrário à rctat rvtcace da sua mão-de'
-ccee , fator absolutamente negat1.vo para os result'2.dos <10 em~
cr-eencteentc

Posta a cuesrãc nestes termas não há porque se trazer
para a r-ej açãc empregatlcia, fundada na et tater-ar tcace do
contrata, uma conctcãc untnesscer , paternalista e i11lpoS1t tva,
que ao longo do tempo, sempre f01 causa de to-eentcsas de

mandas judiciais
Ass1m, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da eracor-acãc deste Projeto foram acr-esentaoas , es
tamos ceer-ecencc fórmula ecnct t tatõr-ta que reflete a eencên
cte majoritária dessas propostas, aceita por r tcer-ancas de
cat eccr-tas econômicas e crct tss tcnats Que, dtuturnamente , vêm

se manifestando por todos os matos de cceuntceçãc é a veda
ção da desped1da tnot tvaca ou sem justa caUS2, em termos a
serem oat tntccs pela teqtstacãc cr-otnár-ta

---------~p~~;;~:G---------~~ls-~~~~~õõ--~-------------------------;;;t:---------

.......... PARECER .
Pretende-se, com a Emenda em exame. mod1fical'" a redaçAo da

aHnea -a" do Hem II do 11 do art 272. a flm de se acres-
cent:l\r nela a ex.press~o" ou operat~5 a estás equ1.para-
d" •

Não obstante a sua fmportAncla para o inerelllento das ex~
portações. entendemos que ta-ts operações, em raz50 da neces~

sárla f1ex1b1l1dade das normas I! mecan1smoS que as d1sc1'pli
naram, dtwem continuar a ser tratadas a n\vel de leg1slaçio
ordinária

--~--~---~p~~;;;:;---------t:~l;-~~~;~~õ----------------------------;;;~---------

........"'. PARECr;.R •••••••••
O dlsposftivo Que esta emenda pretende suprim1r trata do

-excesso de lucro nas atividades econÔl'l'l1cas e f1nam:eiras-
A erraaicaç30 da pobre~, QUe é o objetlvo ma10r deste

dtsposH 1vo. pode ser alcançada' atrav~'S de uma tributação
progressiva e selettva e sobre Sistema Tributâr"io jâ ex.1ste
todo um cap1tulO no Pr<ojeto de Const1-tu1ç~O

---------~p~~;;ã:;------ ..--~~fs-~~~~;OO------ ..---------------------~;~---------
........... PARECER .

Na Ilntend1mento do Relator, <J matéria tratada no disPOS1
t1vo que se pretende 5ul=lr1mir ffgurarta melhor em legi.slaçio
ordtnâria, (115 que a proposta de exclusiv1dade da folha de
saliírios para 1ncidência de contribuiçõe5 soclõtls destinadas
á Seguridade possui tmplicaç~5 bastante significativas no
financtamento de programas e entidades já COfl!lolidAdos no
campo social

Somente mediante tratamento via lllg.1slaçãO' infraconstitu
cional podef1 i!lm SEI" ftxadas as j:lrovisi5es indispensávels ao
desdobramento da maté!"ia, de lfIOdo a que possam ser atendtdos
os diversos a.spectos envolvidOs

Em v1sta >:la relevânc1a do assunto, e Cons1d'erando-sC! o
numero de emendas ;apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável ilcolher a emenda s-upressiva, remetelldo a matér1a
a ulterior C01sidf'lraçlo, ao "nseJo do- processo leglslirtivcr
ord1nir10

----------------~-------------------------------------~------------------------

lP01739-4 Luis EDUARDO PFl
........... PARECER .

se 1a apr ovação
---------~;;~~;~~:ã----~----t:~ls-~~~;;~õ----------------------------;;;~---------

.......... PARECER •••••••••
Visa o autor a permit1r o trabalho extr-acr-ctnãr to. res

salvadas eventuais l1mUaç5es posteriores fixadas em lei
Nosso eMentl1mel'lto é Que o trilbalho extraordinát"io deve

estar sujeita a dois preceitos, expressa no texto constitu
c10nal a aQu1escência coletlva dos trabalh:tdores. man1festa
em convenção. e compensação f1nance1ra, Illf!d1ante remuneração
super10r à normal

Legislação po~ter10r poderá, conforme as c1rcunsUncias.
lim1tar ainda mais essa orática Consideramos, no entanto, os
do1s preceitos cltado, o limUe absoluto da realfzaç.io de
horas extraord1narfa de trab«lho Como tal, devem constar da
Carta Magna e servlr de diretrizes à. elaboração da le1 ordl
mir1a

1POt732~7 JONAS PINHEIRO PF'L
............... PARECER .

Além de notór10 saber jur\d\co. repUtaçio H1bad21 e deZ.
anos dt'! exoertênc1a profissional, a emenda Clxige que a esco~

lha recaia em det.rm1naClO grupo de advogaClos-. o Que restringe
o leque de escolha, em benMtc10 destgs mas não da função ju
dicante

Pela rejeição
---------~----------~-----------~----------~-----------------------------------

11'01729-7 JONAS PINHEIRO PFL
."' ••••••• PARECER .

Oe fato, a naturez.a parttcular que reveste a 1ntervençio
estatal no domlni0 econômico, v1nculada a preceitos relativos
à segurança nacional ou ;a lnteresses coletlvos relevantes,
por sI 56, justifica eventuais concessões de privilégios
e/ou subvenções a estas ent Idades publicas.

Com \'!feUo, ao Estado compete a prestação de uma ser1e de
serviços essencia1s a populaçl1o, e a produção de um conjunto
de bens estratégicas que demarcam a SUOI rele .....ante funçfio so
cial e econômica, ao tempo em Que a dlstingue e a diferencia
da in1ciat iva privada

Nessa perspectlva. s6 não justifica a concessão de benef'
clos fiscais Que não sejam f1!xtens\vets às empresas privadas

Pe1a aprovação parc 1a1
------------------------~---------------~-------------------------------------~

1P01726~2 ALARICO ABIB PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A loel ao S'stema F'nance'ro Hac10nal de .....er-á d'spor sobre
a autor-taacãc para o- funcionamento das instituições financei
ras, oe seguro, de prev1dêncta e de capr tar taaçãc Ass1m, en
tendemos que o texto constitucional ceve conter- o pr-tnctpto.
cabendo ã lei ordinária o detalhamento da mater ta

Somos pe Ia rej e 1cão da eeenca
---------~;~~1;;:~---------JÕ~;S-~;~~~;~õ--------------------------p;t:-----~---

••••••••• PARECeR ••••• " ....
A Emenda em tela cr-etence resguardar os etr-ettos adquiri

dOS pelos ex-sres tcentes , ex-Governadores e ex-Prefef tos â

percepção de suostctcs
A pr-opcs tçãc mer-ece oar-ctat acolhimento. ccts entendemos

que quanto aos ex-Pr-es tcent es da República os svcstdtcs de
vem continuar a ser pagos

As situações dos ex-Governadores e ex-Prefeitos deverão
ser dtsctpt tnacas pelas const t tute-õee dos Estados e tets per-

t1nentes

-----------------~:~~-~~:~~:~~~-~~~~~~~--~---------------~---------------------
1POl728-9 JONAS PINHEIRO PFL
.......... PARECER •••••••••

Consideramos Que, a despeito das juctctcsaa manifesta-
ções dos Q,Je propugnam pela vedação total da tnt er-mectacãc ou
locação da eãc-oe-obr-a , a realidade do pa\s está a tndtcar
que não se pode dar ao problema uma solução simplista Assim,
cceoar-t ttnanoc. em parte das objetivos da Emenda, cr-erer-tecs
oe rxar- para a tectsi acãc ordinária o c tsctct teementc das ex
;eções ao di soes 1t 1vo

1P01730-1 JONAS PINHEIRO PFL
••••••••• PARE.CER .

Matêr la 1nfraconst i tucional
l?e'a rejeiçio

------------------------------~------------------------------------------------

lPon34-3 JOH.t.S PiNHE.IRO PFL
.......... PARECER .

Pela Pêrt1nencta da supre.!lslo Para viabil1zaçio di{ reforma

1P01133-5 JONAS PINHEIRO pFl
._••••••• PI.RECEFf .

A função sodal do tmóvel encontrou guarida na- legislaçiío
brasileira nã mais- de duas décadas. com ia' promulgação do Es
tatuto da. Terra Agora, com a elaboraçia da nova const1tufçlo
braslletra trata-se de elevã-12 ;t condiç~o constituc1onal

EntrG!tôInto, a sua definição deverá ser objeto de legtsra~
çlo ordintria

Pela rejeiçio da Emenda------------------- --------------~---------~--~---------------~- ..._-- ---------

lP01725-4 NESTOR DUARTE PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pelo acolh1mento oar-ctat , nos termos do sucst ttut tvc
Pela aprovação parcial

-------------------------------------~-----~-------~~--------------------------

lP01731~9 JONAS PINHEIRO PFl
••••••••• PARECER .

A Emenda ratlflca, com outra rl!!daçlo, o dlsJ)Osto no art
432 do Projeto

No Que concerne a subs\d10s de ex-Prestdentes. em ra2:lo
do acolhimento de propos1çõ@s apresentadm$ e por nós acolhi
das. entendemos que fazem 05 ex-lftOlndaU;rios da Naçlo jus aos
refer1dos beneficios, face à dign1dade do cargo exerc1dO

Quanto aos ex-Governadores e ex-Prefeitos, entendemos Que
devem eles ter as suas sUuações regulaclas pelas Constttu1

ções êstaduais e hgtslação pertinente-
Somos, pela aprovação parcial da Emenda

-~---~--------------------------------------_.._---~----~----------------

1P01120-3 VICTOR FACCIONI PDS
" PAREcr;R •••••••••

Na âmbito estadual, Q ar t 203, ao definir ti. legitimida
de para propositura de ação de tnccnsr ttuctcnat toace, contem
pla os Governadores de Estado e as Mesas das assemtnétas Le-

giS1a~~~a~e vislumbra a nscesstoaoe de estender tal comoerên
cta ao Mlnistér10 Public" estadual

De outra parte, propõe também o Constituinte Que a ex
pressão Procurador-Geral da Republic;a seja sunst t tutda por
Chefe ao h\~n'ster'o ?ubl 'co ea UnHi.o A elf.presszo origina' se
aflgura mats clara e mais crectsa

Pela eef etçãc
----~--~-~;~~;2~=~---------~;c~õ~-;~cc;õ~I-------------------------põ~--~------

............ PARECe:R ••••• " •••
O Relator OptOU pela: mant"nção da texto cr-tatnat

-------~-~p~~;22:Õ------..--~~CTÕ~~;;C~ÍÕ~I---------------------~---p~S---------
........... PARECE:R ...

acctntca li pr-ccost a ee svcressãc do etsccstt tvc. por se

----------~-_:~~:~~-~:_~~:~~!~_:~~!:~-~:_~~~~:~~:~~-~:~~~~~~~------------------
lP01723-a VICTOR FACCIONI POS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão da catavr-a Rpublico R, no

capu~~~r~r;,a~~~a~~ ~~o~~i~a forma. a redaç50 do 3rt 373 no
subst ttut tvc reveste-se de ccnteuco tcênt tcc ao da Emenda,
razão pela Qual podemos parc1allOOnte atendida

Pela aprovação parcial
---------~PÕ~;2~:6---------~ü;Ã~;-J~~;Õ~~-------~-~----~-----------;;;~--~-~-~-

••••••••• PARECER " ••••••••
O suost ttut tvc do relator sucr tmtu o utscostt tvo. atento a

lIlesma argumentação
-------------------------------------------------------~---------------------~-

SUBSTITUTIVO 00 RELATDR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
---------~;~~1~ã=~--~------~~é;~~-;~~~~~~~-------------------------;~;---------

Pela aprovação parcial
---------~;õ~;~9:õ---------~ic~õ~-;~cc~õ~i--~------------~-------~-põs-------~-

••••• " ••• PARECÉR " ••••••••
A Emenda em tela, segunco as tradições constitucionais

brasileiras, merece adequada consideração quando for elabora
da a legislação complementar e ordtnária

Pela r-ej etçãc
-------------------------------------------~-------~-~---~---~--~---~----------
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lPQ1752-1 ROBERTO CAMPOS PDS
........... PARECER .

A !';ugesUo foi ac()lhlda Parcialmlmte no mérito. nos ter
lI\OS do SubstitutiVo do Relator

----------------------------- ~ -------------------------~--- -~------------~-----

lP01744-1 LUIS EDUARDO PFL
.................. PARECER .

nctanos por emendas suor-ess tvas do ar-t 60 Como t at
temos ue optar pela rejeição oesta

---------------~-------~-------~------~----------------~----~---~--------------

1P01745-9 I-Uls EDUA~OD PFL
.................. PARECER .

A eatér-te cio aem VII, cio ar-t 17. at tnea -e«. cio Proje
to. cer-a a Qual se propõe eodte tcaçãc nesta enenoa, e da al
çada da lei cr-ctnar-ta

Somos pela rê~êição

--------------~--------------~--------------~---------------~----------------~-

lP01746-7 Luís EDUARDO PFL
** * P"RECER .

Os s toctcarcs patronais tém. comoassocfados e ccntr-r 
buintes as empresas cio respectivo setor de at tvtoace econõ 
mica. cr cantaeoes para ~ Obtenção de lucra Por isso, as em 
presas Que os constituem ctscõee de multo mais recursos que
01; empregados Ademais, as contribuições e anuidades pagas '
pelas empresas aos sindicatos que as represel1tam constituem'
despesas oeout tvets do lucro bruto. par-a efl"Ho de calculo do
teceste de renda, ao passo que a maioria ocs assalariados do
P,,",s tem rendimentos que, se situam aba t xo do l\rnite de t sen 
<;10. arcando eret tvaeerue com o ânus da contrloulção s tnc t 
cal

Justifica-se portanto, o t r-ataeeoto t r tbutãr tc diferen
ciado entre sindicatos patronais e de trabalhadores

lP017ô6-l HAROLDO LIMA PC DO 13
••••••• ,.. PARECl:.R .

A emenda cueca a suprimir expressio do ar-t 2!:i3, que
dispõe sobre a Fol te ta federal 1"00000S mais longe sucr-tmtccs
todo o artigo menctonaoc. entregando à t e t ordinária o seu
utsctnt tnaeanto

1P01765-3 HAROLDO LIMA PC 00 B
."" ....,...... PARECER •••••••••

A. Justiça especial teaca. que se pretende supri",ir sem
nennum argumento. tem runctonacc satisfatoriamente Sl!'r12 ab
surdo transferir problemas mtt t tar-es para tr-mcr-ats civis de
competência enciclopédica, o Que acarretaria naturalmente a
prescrlçào dos cr-tees mIlitares

Pela rejeição

11)01769-6 CARRE.L BENEVIDES PMD6
.............,."'. PARECJ$.R .

A propos1çáo em exama. conQuanto constltua val1oso 5UO
s'idlo para o procl';!SSO legislativo. merece ser ildequadamente
considerada Quando sa tratar tle leg1slacl'io camplement2r e or
dinária

Pela rejeicão
-------------------------------------------------------------------------~----~

lP01763-7 HAROl.DO LIMA PC DO B
••"'•••••• PARECER ....

Não na r-azão para que uróvets rurais, por ser-em grandes
ou pequancs , aatem da competência da Justiça Agl"a.r1a

Pela acrevacão

lPD1767-0 DNOFRE CORR~A PMDB
...... ,..,.,. .. PARECER .

A Emenda. em exame pretende Suprimir o er-t 475 do Proje
to, o qual concede amst ta af/lpla, ger<11 e tr-restr-t ea eos pu
nidos por ect tvcs oot H tcos

Trata-se de s tnntr tcat tva ccnoutst a no plano da ordem
oenocr-at tca. r txanoc-se na ester-a const rtutctonet norma que
visa a conferir justo tratamento a milhares de br;=.si1eiros
perseguidos aurante os ObSCUI'DS tempos de autoraarismo

A l:'lnênda não se afina com os des,gniC'lS dos novos tempos
ae transição democrãtiea

-------------- ----~~~~-~~~:~:~~ -~~-~~~~:~::~---------------------------------~
lP01768-8 CI\RREL BENEVIDES PM09
.. PARECaR •• ,. ..

A autonomia é um atributo histórico das universidades,
não Cõl.bendo l'!steMê-lo as tnst1tuiçàes isoladas

Pela rejeição-----------------------_.._-- -----~--------------~---- --------------------------

lP01762~9 H,I,ROLDO LIMA PC 00 B
............. ,. PARECER .

O texto do sr-cj etc reconhece a extsrêncta da propriedade
estatal no dispositivo em que oer tne a intervenção do aetaoc
no oomntc econõatcc. não havendo pois necessidade oe nova
definição na ar-t tqc Que enumera os or-mcrctos na orcren econô
mica

Pela preJudlcialidade----------------------------------~-- ----------~-~------~---------------~------

lP01759-9 HAROLDO LIMA PC 00 B
........... PARECER ,..

Atendido no mêr rtc no tnctsc II do lo artigo do capi
tulo

lPC1760-2 HAROLDO LIMA PC DO B
..... "'.... ~ .. p~RECeR •• ,. ••••• '"

tr-at a-se ce princIpio ceeccr-et tco. melnol' inserido na
legislação CIo ensino

Pela r-ef etcãc
--------------------------~----------~---------------~-------------------------

o dtr-ef tc a vida, em sua tntec-at toace. e a proteção a
esta têm de ser assegurados na Ll"'1 Ma10r Por seu turno. o
or tncuato da tacncmte , acolhido, torna. oesnecessar ta li esoe-

-------------=~:~:~~~~ -~~~ -:~:~~~~::-~~-~~::::~-~-~~~~~~~~~------------------~-
lPOt75B-l SANlINHD fURTADa PMDB
.. P~RECER ,.. ,...

As numer-osas emenoas oferecidas ao artigo 97 e seus ce
rágl'afos do Projeto, confirmam a tnextstência de consenso so
bre o tema ainda amotamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da media oes suaestões analisadas. em seus
rwctece , rt-ut tr tcar-am os cnscos tt tvos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo. que tanto Quanto ccestvet
procura r-esponder- ar teeat tvemente , em parte e em essêncva. as
r tnat tcaces c-erenc tcas na proposição sob exame P~Ja aprova
ção parcial-----------------------_.------------------~---- ----------~-'------------~------

lP017õl-1 HAROLDD LIMA PC DO B
• PARECER " ,.

A Emenda @ de ser r-erett aoa
Pela rejeição--------------~------~----------------------------_.-------------------------- --

lP01764-5 HAROLDO UMA PC DO B
............. PARECER .

Maior deve Sêr a supressão, uma vez que ao leg,slador ordiná
r-tc tncumoe tratar da eater ta

lP01775-1 CARREL BENEVIDES PMDB
............. PARECER ..

SegundO a tradição do Dil'eao braSileiro. a Emenda em
causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo s@r
considerada Quando se tratrl1r de leg1slaçio complementar e
ordinaria

Pela rejeição
-~-----------------------------------------------------------------------------

lPQl776-Q CARREL BENEVIDE.S PMDB
............ ,. PARECER ,. .

O Relator optou peJa manutençAo do texto or'g1nal por
entender s~r desnecessaria li explic1tação sugerida pela Pro-

-------------~~~~~~-------------------------------------~-------------------~-
lPOl777-7 CARREL. BENEVIDES PMD13
............. PARECf:.R .

Pelll aprovaç~o, com base nos ter/OOs da justificação da

1r:>Q 1770-0 CARREL BENEVIDES PMDB
........... PARE.Ct:R ....... ,.,"...

A Emendól atende apenas em parte do princ~pio inscrao no
Sub5t1tut1vO

-----------------~~~ ~ ~~~~~~~~~~-~~~:~ ~:_--- ------------------------------------
11:>01771-8 CARREL BENEVIDES
......... ,. PARECER .

A Emenda é procedente

-------- ---------~~:~_:~~~~~~~~ ------------------------------------------------
lPQ1772-G CARREL BENEVIDES PMDB
............. PARECER ....... "'.....

O conteudo da Emenda. em sua essência. já está incorpora
do 20 Projeto-----------------~----------------------~----- ------------------~-----~---- ----

lPOl773-4 CARREL BENEVIDES PMOB
•••• ,. ,... PARECe:R ,. .

A proposiçiio em exame. conquanto constitua valioso sub
s'idio para o processo legislativo. mel'eCf! ser adequadamente
cons1derada quando se tratar de legislação comolementar e or
dinál'i2

-------------------~:~~-~!!~~~~~----------~------------~-------------------~---
lP01774-2 CARREL BENEVIDES PMOB
•••••• ,.•• PARECl':R ••••• ,.....

O Relator optou pêTa manutenção do texto original por
entender ser desnecessãri0 o :acréscimo sugerido-----------------------_.._-------------~~--------------------------------------

PMOB1P011S7-2 SANTINHO FURTADO
............. PARECER ..

lP01749-1 JOSÉ GUEDES PMDS
•••• "'..... PARECER ......,.....

A Emenda ccj et tve elevar o percentual da receita t r tnut ár-ta
ca União relativa aos impostos sobre a renda e sobre produtos

tnoustr tat tzaoos a ser entr-esue para ell',.Jrego nas Regiões
Norte e Nordeste
Os percentuais previstos no artigo 277. I, do Projeto de
conet stutczo da COmissão de s tateeat teacãc foram fixados a
vista de eetuccs que tevar-am em conta o acréscimo de despesa
oas unidades fetJsradas em decorrência dos encar-gos a rne se
"em repassados pela untêc. cem como as necessidades da Admi
nistração Federal
A sua alteração implica em rompimento do eQUi1\brio atcançaoo
a conflltói com a op1n1:io express<l pela maiol ia cios Consti
tu1ntes que eKallli-naram li! materia nas fases ~nteriores de ela
bOração do PrcjQto em questão
Assim, não olJstante a releváncia dos propositos Que inspira-

------------~ ~:~-~_:~~~~.:_~~~~-~~~-~~~-~~!~ ~ ::~----~ ~-----------------------
lP01750-5 JOsé. GUEC'ES PMDB
..........,. t:lARECER ..

A Emenda é plenamente ace1tãvel. eKceto ao exigir que o
ocupante não sela, ape.nas, proorietário de imovel urbano

Áo permitir Que o mesmo seja proprietario de im6vel ru
Nl.l no mesmo munic'iplo. descaracteriza. automaticamente, o o
cupante de baixO! renda. prejudicando f) cunhO Boclal da propo~

siç~o, já que a usucap~ão urOBna tem por objetiVO assf:lgurar o
direito de lII01"ad1a das faml1 ias carentes__ ~ ~~~ ~_~e~~~::~~~_~::~: i ~~ :._~~~ ~!~~~~_~~_:~~:!~~~! i ~~~ _

lP01751-3 RDaERTO CAMPOS PDS
.... ,........ PARECER .,. •• ,.......

A sugestão fol acolh1da parcialmente no merito. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP01747-5 Luis EDUARDO PFL
.............. PARECER ..,.••• ,.•••

O ttuatr-e Constituinte cr-ccõe, através de sua Emenda, a
ext u-oacão da exigência de prazo determinado 1'105 ccntr-etcs
para prestação de serviços putl1tccs

Entretando. data vênta. não concordamos com a sua argumen
tação per-que propomos incluir na Ll'!'i Maior U'll principio que
cvsce evitar ctstcr-cões no regime proposto de ccncessêo ou
ceretssãc para oresrecãc de serviços publicas - a não vitali
ciedade Através oeste principio, o sccer- scct tcc contara com
a necessãr ta fleKioil1zaçáo vencido o contrato. para proce
dimentos alternativos. em oenee tc to do usuário Se não cons
tar oc ctsocs tt tvc o prazo determinado, e mesmo Que a conces
são ou permissão se -aca em contrato regular. nada lmoedlr'a
que um ól'gão ouct tcc firmasse um cont r ato vttar tcto com al qu
ma empresa concesetcnár-ta

----------------~~~~-~:!~~:~~:.-~~~~~.-~~_:~~~~~------------~-------------_._---
lP01748-3 JOSÉ. GLJEDES PMDB
.,. PARECER .

er-etenoe o autor tornar privat tvas de nr-aa t tetr-os natos
as candidaturas para otver-scs cargos eletivos, alem do Presi
dente da Republ1ca

O Projeto tnctutu junto com o Chefe aa Naç~o, na alínea B
do ttem lII, do ar-t '27. somente os Pr-as toentes da Câmara se
oer-at e do Senado da Republ tca. pelo fato de, em caso de tm
pammernc do pr-es tusrrte da. Repl.IDlicó! ausancta do Pais ou de
vacáncta , ser-em chamados ao exer-ctctc do cargo

Quanto ao pf'imeirO-Ministro, o car-aar-atc untcc do artigo
176 diz que -ser-âo r-equfs t t os para ser nomeado Prlmeiro-Mi
ntetr-c a condição de cr-as tteu-c nato e ter mats de 35 anos de
1dade"

Acolhemos a parte que diz respeito ao pr-estoente da Repu
ct tca. da Câmara Federal e do Senado da Repúbl tca--------~------~-------~~------------------~---~------~------ ---------- --------

lP01753-0 SANTINHO FURTADO PMDB
•• ,. PARECER .

A ~menda é a.dequat:1a mas fe,liz ou infel h:mente optamos

-------------~~~-~~~~~-~~~-~~~~~~:~-~-~~!_-~~--~~~~-~~!~~~~~-----------~-----
1PDJ754-B SANTINHO fURTADO PMDB
.... "' PARECER ••" .

Tendo aceitado emendas supress1vas do 3rt 50, respec
tivamente dos nobres Constituintes José Camargo, Francisco
Diógenes, Álvaro Valle. Inocêncio Oliveira, Oa!'io Coimbra e
Tito Costa. paI' (orça de coerllncia opinamos pela reje1çiio da

------------~~~~~~-~~-~~~:~--------------~------------_ ..-._-------------------
lP01755-6 SANTINHO FURTADO PMDB
.......... PARECER .

A extincAo, pura I"i simples. do Fundo de Garantia por
Tempo de ServiçO justificar-se-ia em dUilS hip6teses estaol
l1dade absoluta no I!mprego ou t1xistlncia de sistema de
seguro-desemprQQO quI'! obrigasse o trabalhador na total 'dade
do per 1odo de de~emprego

Sabemos quC!, na cooflguração atual de nossa economia a
f!stabi1 ic.1de ab!'ioluta é impossivel, até mesmo indesejável O
segurO-desemprego, por sua vez só tt;lrã com:l1ções dE! cobrir
parc1a lmente o per iodo de desemprego

Nessa situaçio, justifica-se a possibilidade apt!rta ao
trabalhador de retirada cio fundo acumulado êm sua conta du-
rante o per\Odo de trabalho

JulgamoS. contudo. desnecessário axpl icitar no texto
constitucional a possfbil1dade de o trabalMdor efetuaI" o sa
que quandO do rompimento do v'nculo empregat\cio for inerente
à prõpr\a d~f1n\çio dI:! Fundo de Garal"\t1a por Te~ de Ser-

-----:.-----~-~~~~~------------~---~--------------~-----------------------------
lP01756-4 SANTINHO FURTADO PMOB
.......... PARECER .

----~------------~~~~-~~~~~~~~~-~~::~~~:._~~~~:~:~~-~~-~~~~!~:~!~~~-------~----
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1POHl1-7 C,\RREl.. BWEVIDE5 ...,. lP01795-5 PERCIVAL MUNIZ PMOB

Emenda

----~------------~:~~ -~~~~~~:~~ ------ ------------------------------------------
lP0177B-S DEL BOSCO AMARAl. PMOB
............ PAREC5R .

A amenoa manda acrescentar paragrafo ao ar-t tço 12 do Pro
jeto, segundo o qual, na ap l tcacão da lei li t.et poderá le
var em conta, bem como o juiz, as desigualdades ntctoctcas ,
cut tur-ats e econômicas

p., E.menda, a ecssc ver, tem procedência e deve ser apro
veitada

-----------------~~~~-~~~~~~?~~:-~~~:~~:~--------------------------------------
lP01779-3 DEL BOSCO AMARAL PMDB
............. PARECER ..

Visa a presente Emenda o acréscimo de uma Seção escect 
fica ao caciturc I do 'r st uto r r , destinada a disciplinar li
fiscal tzação e o controle do comércio exterior pela Alfõ3.nde 
aa, como órgão permanente

Não obstante a importância da matéria, entendemos Que •
em eace de sua comctextoace e da escectr tctcaoe dos aspectos
a ela pertinentes, deve ser tratada a ntvet de legls11lçào tn
tr-aconst ttuctcnat

Ademais, a sua introdução no caottutc I do Título vn '
n50 atender ta as dtr-et r t aes e parâmetros que orientaram a

-------------:~~~~~~:~~~: _::::~ ~ ~~~:~~-~~-~~~::~~_!~~~~:~~~~-~~:~~~::_---------
lP01780-7 LUIZ VIANA NETO PMOB
................ PARECER ...

Para o n50 acolhimento conforme or teotacãc dada ao suas
t t tut tvo

lPD1781-5 ?ERCIVl\l MUN12 PMOB
............ PARECER ..

De fato. a natureza particular que reveste a tnter-vencão
estatal no ccetntc econômico, vinculada a preceitos relativos
á seaur-anca nacional ou a interesses coletivos relevantes,
por si 56, justifica eventuais concessões de privilégios
e/ou subvenções a estas ent1dades cum tcas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
servtcos assenctats a população. e a produção de um conjunto
de bens estratégicos Que oemar-cam a sua relevante função so
ctat e econômica. ao t empc em que a d1st1ngue e a. diferf'inc1a
da iniciativa pr1val:3a

Nessa perspectiva. sõ não fust tt tca a concessão de benefl
ctcs f tscats que não sef am sxtens tvets às enoresae privadas

----------------~~ ~~-~~~~~~:~~-~~~~~~ ~- ---~ --~----------------~----------------
lP01782-3 PERCIVAL MUNIZ PMDB
.......... PARECER ..

O Projeto de ccnst rtutcãc atende plenamente ao cnf et tvc do
legislador A Emenda pouco acrescenta ao texto cr tçtnat

----------------~:~~-~~~~~~~:~~~~~~~~------------------------------------------
1?01783-1 PERCiVAL MUNIZ. PMDB
.......... PARECER ..

O ctsccstt tvc proposto cer tne aspecto particular de uma cct t
t tca setoe tat • não ccnoat tvet com a natureza geral dos pr1n
c, ctcs da ordem econômica

-------------~:~~-~~~~~~~~----------------------------------~-----~------------
lP01784-0 PERCIVAL MUNIZ ?MD8
............ PARECER .

A matéria deve ser extotca na Constituição Estadual

1P0178S-B PERCIVAL MUNIZ PMDB
................ PARECER ...

Como man t eestarros no car-ecer- à Emenda lp09747-9, a maté
ria e de lei cr-rnnár ta

Somos pela r-efetçãc

Contudo, cont r-ár te se-ta esta Emenda a tenoêncta entre
os Constituintes, Que vem se mantfestando desde o trnctc dos
trabalhos das suocoetssões e das ccmtssõee t eeat tcas , no sen
tido de que este tncosto deve ser da comoerêncta dos Estados
e do utstr rto Federal

Pela eejetcão

lP01796-3 PERCIVAL MUNIZ PMDS
........... PARECER ..

A matêe ta tratada pelo ctsccs tt tvo ctteoc (art 39B) rct
retirado do projeto. pois deve ser tratado por legislação tn
fl'"aconstttuc10nal como olMOS globais para o desenvolvimento
ctent t r tcc e tecnctóatcc

Pela refett aoa

1P01797-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB
............ PARECeR .

Acolhida, em or-tnctptc. na formulação ceoer tca do -ca 
out" do ar-t tço , tendo s tcc, toda excr tcttacêc considerada
oesnecessar- I a

Pela r-ejetcãc

lP01798-0 PERCIVAL MUNIZ PMDB
............. "'. PARECeR ..

A alteração de redação proposta pela Emenda é tnocua
Quando se diz Que a -tet eepr-f rmr-a a ter-mação de monopólios
etc'". conforme a redação or1g1nal do ctscoett tvc. já esta 1m
pl 'cito Que a lei nave-a de ser instrumentalizar, visando à
sua er tcectn , e, neste caso preverá as cenat tcaoes etscats ,
tributárias acmtmstr-et tvae , ou outras, de tntcvat tva do le
gislador cedtnar-to

F toamos , desta manetr-a. com O ctspcstt tvc. com a r-eoacão
dada no Projeto

Pela rejeição
--------------------------------p----------------------------------------------

1P01799-B PERCIVAL MUNIZ PMDB
.............. PARECLR ..

A matéria objeto da emenda deve ficar entre as de ccmcet êncta
cocorrente da untãc e dos Estados para legislar sobre produ

ção e consumo Pela cr-efuotctat toaoe

lP01BOO-5 PERCIVAL MUNIZ PMOB
............... PARECER .

Ent'at\d9rno!'. se!' a maté!'1a objeto da @menda ct\!'acte!"lst tce
de lei crdtnár ta a ser promulgada com case nos termos do Pre
sente Projeto Por essa razão somos pela rejeição da emenda

lP018D1-3 PERCIVAL MUNIZ PMDB
........... PARECER .

A enenca propõe, além dos elementos essenctats a aomr
ntstr-acãc dos r-ecur-sos naturais do Pais - autorização do Po
der Punt tco. prazo determinado, inter-esse nacional - outros
elementos tamcem importantes, <lOS Quais faltam entretanto ca
r-acter-tet tcas Que os cuat tr tquam para aomtssão no texto ccns
t t tuc tonat ceetencenoc antes ao contexto da legislação or-dt
nár ta

Pela r-ef etcãc
-----------------~-------------------------------------------------------------

lP01802-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB
.................. PARECER ..

A declaração exct tcf ta de Que os bens enumerados no Art.
em Questão 'per-tencem â União" torna cesnecessãr-tc dtzar que
eles são "tnat tenaveta e tacr-escr-tt tvets " O fato de "perten
cer à União' assegura-lhe a otena soberania sobre os eesmos

Cons1der1!tmos cesnecessa-ta a inclusão de "o patrimOnlo
aenér-tcc das escectes nat tves- como bens pertencentes ã
untãc. por tratar-se de matéria a ser d tscf pt tnada por leis
cr-dtner tas Além d1sS0, tal -catr-teõntc cenêt tcc- não se en
Quadra na distinção eotc/sucsctc, Que é objeto da cer tntção
dada pelo artigo em questão

Pela rejeição
-------------~-----------------------------------------------------------------

1P01810-2 LOUREMBERG NUNES ROCHA PMOB
............ PARECER ..

A proposta Que a emenda vem apresentar já está atend1da,

lP0180B-l ANTONIO PEROS'&' PMDB
........... PARECER ...

Matéria tnfraconstituc10nal
Pela rejeição

-------~--------------------------------------------------------------~--------

lP01805-6 FERES NADER PDr
............... PARECER •••••••••

A nosso ver, inexiste medida anttdemocrát1ca no fato de
um Pa.\s resguardado para si o transporte de suas riquezas_
P~la rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11='01ll04-8 FERES NADER por
......... "'•• PARECER ..

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
m1nante da Comissâo de Sistematização

Assim, pelo seu acolhimento
-----------------~-------------------------------------------------------------

PMDBlP01B09-9 ANTONIO PEROSA
........... PARECER .

Matéria infraconstltuc1onal
Pela rejeição

lP01B07-2 ANTONIO PEROSA PMDB
........... li'ARECER •••••••••

Procura beneficiar quem teve o pr1Vl1eg10 ele entrar sem
concurso no serviço publ tco

Matéria lnfraconst1tuc'onal
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POla03-0 PERCIVAL MUNIZ PM06
.. PARECER ••" .

Pela acrcvacãc car-cta t
O autor desta Emenda propõe a substituição dos nove ar-t t

go.,; do projeto const'tuclonal por outros 21 artigos, que ofe
recem excetent es contribuições, embora ner-ecee alguns repa
ros, além dó!: r-et tr-aua das eat ér tas caes tvets de tratamento
atr-avés da legislação ordinária

Concordamos com o autor no Que se refere 1) ao condicio
namento da propriedade rural pelo cumprimento da função so
cial Que, entretanto. deve ser definida atr-avés de lei esce
ctr tca. 2) ccncc-oaecs com a forma de tncentaecãc proposta,
porem rnctuteos um prazo de cacêncta de dois anos para o res
gate dos t ttutos da dtvtoa agrarla, 3) enquanto a Emenda êX
crut da oesaorcor-tação teovets com até :3 módulos, considera
mos eata ccoventente a forma "ceouencs e médios teóvete r-u
r-ata, na forma Que dispuser a te t ". 4) somos de oD1n1~0 que a
ccnsr ttutcâe deve estabelecer a restrição da ecuts tcão ou

arr-endamento da propriedade rural a estrangeiros, e que a au
torização deve ser submetida ao Congresso Nactona'l , oetxancc
a lim1taçlio da área e outros critérios para regulamentação
pela legislação comum. 5) tgualmente, outras contribuições
desta Emenda estão atendtdas pelo Substitutivo ao estabele
ceI' que o Plano Nacional de Desenvolv1mento Agrar10, de exe
cução plurtanual, englobara stmultaneamente as ações da po11
t1ca Agr'icola, PolHtca Agrár1a e Reforma Agrária - defin1
das em 1e1 comum

lPOlaOõ-4 FERES NADER POT
............ PARECER ..

Os pr1nc'p10s conttdos no Art 313 .!lllo fundamentos da po
lHica de transportes, não devendo, portanto, serem elimtna
dos do texto constituc10nal, sob pena de proporctonar distor
ções na ordenação do transporte marH1mo tnternac10nal

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P01794-7 PERCIVAL MUN.IZ PMOB
.................. PARECER ..

o artigo objeto da Emenda não possu1 natureza constttu
clonal

------------------~~:~-~:~~~~~~-----------------------------~------------------
lP01795-5 PERCIVAL MUNIZ PMDEl
••••••••• PARECER .

Esta Emenda intenta Que seja da cornpet~ncia da Uniiio 1ns
t1tuir imposto. sobre m1nera1s

1P01792-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB
........... PARECER .

A emenda proposta merece ser parc1alrnente acolhida, pelo

-------------~~~~~~~:~~~_:~~:~~~-~:_~~~~~~~-~~:_~~:~~~~------------------------
1P01793-9 PERCIVAL MUNIZ PMDB
............ PARECER ..

A mater1a tratada no d1Spos1t1\1o c1tado fica melhor
situada na legislação ordinária, em leis Que tratem especl
f1camente das polHicas de desenvolvimento cientHico e tec
nológico Suprtmimos. assim, o art 398 e seus parágrafos

Pela rejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lP01786-6 PERCIVAL MUNIZ PMOB
............ PARECER .

A mater f a , Objeto da e'llenda, mereceu dos const ttutntes
emcenneccs na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muHo escectat , e acred1tarnos que ao tema foi dado o tra
tamento condtzente com a sua tmcor-tãncta

Nesta etapa dO processo de eiaoor-acãc Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~:~:_~~~~:_~:::_:~~~~~:~~-~:~~~~~----~------~------~-----
lP017B7-4 PERCIVAL MUNIZ PMDB
................. PARECER ..

A proposta de correção da remtssãc fica prejudicada pe
las alterações decorrentes da atual fase e que acarretarão
r-e-enumer-ações A inclusão da expressão "somente" nada a
crescenta ao conteudo de exctus tvtoaoe contido do enunctacc
original

------------------~~:~-~:~~~~~~------------------------------------------------
lP017B8-2 PERCIVAL MUNIZ PMDB
••••••••• PARECER .

A proposta trata de m,)téria de planos de desenvolvtmento
de C e T

------------------~~~~-~~~:~~~~------------------------------------------------
lP01789-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB
............... PARECER .

A proposta f01 acolh1da, em parte. no tHulo lI, cap 1

------------------~~::_~~~~~~:~~-~:~~~::_--------------------------------------
1?D179D-4 PERCIVAL MUNIZ PMDB
••••••••• PARECER .

Acolhida. em princIpio, na formulação genérica do oca -
putO do artigo. tendo s1do considerada desnecessárta toda e
Qualquer f!xp11citaçlio

-------------------~~:~p~:~~~~~~-----------------------------------------------
lP017g1-2 PERCIVAL MUNIZ PMDB
.......... P,f,RECER .

A matéria tratada no dispositivo cHado (art 39B) de 
ve ser transfer1da para legi§laçi\o ordinár1a. o mesmo a
contecendo com os p8ra.grafos 10 e 20 Asstm, não podemos a 
tender a sugl"!sUo

Pela rejeição
---------------------------~---------------------------------------------------
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1P01B41-2 NILSON GIBSON
... "' PARECER "'''' ''' ..

1PQ1837-4 MANUEl. VIANA PMDB
...."'''' ........ PARECER "'."'''' .........

A Emenda é de ser- "'ejeHada
Pela r-ejetcêc

---------------------------------~--------------------------------------------~

lP018S8-2 NilSON GIBSON PMDB
........... "'. PARECER ..

-----------------~:~~-~~~~~~~~~:.-~~:-::~~:_~~-~ ~~::~:~:~~~--------------------
lPQ18a9-1 NILSON GiBSON PMDB
.."'..... "'..... PARECER ...... "'.."'....

Acrescentamos um dispositivo ao suoetttuttvc. incorporando
parcialmente as toê tas do ttustr-e Autor da Emenda

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP01840-oI\ NIl.SON G!BSON PNDB
...... "' PARECER "' .

Propõe redação <iperfelçoada
Pe1a acr-cvacão

---------------------------------~-------------------~-------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARE.CE.A; SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP01834-Q MAGUITO VILELA PMDB
............. '" PARECER ..

A emenda merece ser accrntda e a objeção que encerra é de to
do camvet , devendo ser tomada em conta

-----------------------~-------------------------------------------------------

1P01B33-1 MAGUITO VIl.El.A PMDB
.."'."'''' ....... PARECER .."'''' ...... * ....

O ccnteuoc da Emenda. em sua essêncta , já está incorpora
do ao Projeto, eeocr-a sem a explicitação proposta pelo nobrQ
Constituinte O assunto devera ser objeto de ccnstoer-acãc em
etapa cceter-tcr- do processo teats tat tvc

----------~------------------------------- ~----------------------------~-------

lPQ1836-G ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
.......... "' PARECER "'..

A Emenda, não Obstante os elevados crcoõs ttcs do ilustre
autor, não se ajusta a sistemática geral adotada pelo Projeto
de const ttutcãc, que expressa, no particular, o entendimento
de grande parte dos ccnst t tutntes

Pela rejeição------------------------------------------------------------ ~----------------~-

tPOtB3S-B ADHI:MAR DE BARROS J:IlHO PDr
............. "'.. PARECER ......... "'... '"

Não SUbsiste o apontado conflito entre as normas consIg
nadas n05 ar-t 19os 108 e 145 do projeto

erannutes aos esrr-anaatr-os , como de resto se pode auferir 00
pr-ôcr-tc utr-at tc do estrangeiro comparado

A concessão da naturalização e uma benece e r tber-at toace
do Estado e como tal deve ser or-eser-veca

------------------~~:~_:~~~~~:~~-~~~:~~:_---------~--------------------~-------
lP01832-3 MAGUilO VILELA PMOB
"'''' PARECER ..

A tnt ermectacãc e a locação de mãe-de-obr-a fOl objeto
de profundas anal tses " amplas discussões em todas as fases
do processo de etebcceçãc do Projeto ver-tr tcancs cua a ten
oêncta dos ccnst ttutnt es é pela veoacâo dessa cr-át tca Que. no
dtzer- de ecttce , é uma forma de exploração do homem pelo ho
mem No entanto, as realidades tn-as t t atr-as são multas e n50
podem ser 19noradas OU, mesmo, tratadas sob um untcc perfil
Ass1m, tenco presente Que socam as centenas de mt tnar-es 05
trabalhadores nacuej aa coootcões , preferimos adotar o cr-f tê
r-te da manutenção da c-ctbtçãc, como nr-tnctctc geral, ficando
ã legtslaçào or-otnar ta a ctr-cuns tâncta de disciplinar as ex
cecctonat tcaces cue, a eec tc prazo, esoe-aecs des<lpareçam ao
~ulldro social do Pai!;

lP01817-0 VICENTE 60G0
................. PARECER .......... "'.....

Julgamos conveniente manter o ar-t 319 do Projeto, com as
alterações cabtveta

Somos, pc f s , pela rliljetçlo da Emenda _

---------1;õ1ã1ã:B---------~õN;~õõ-;~A~õ----------------------- PMOB

.............~ ~~~:~;~i!l~: ..~;:;:'" Emenda é a de cr-ontctar maior eficiên
cia às eecr-esas estarats , vtsanoc à d1mtnulção do oet tctt pu-

bligoArt 303 do Projeto. entretanto, li! claro no Sl:!U onãet iv~
de eJl'lPrlit5tar uma. natureza acenas conjuntural a essas empre_

~~~Mea~e:ug~~~~ut~eo~·~t~~~fOSc~~~~:~Í:nt~: g~l:!;~~~~ãoco~~
~~s~~i~~~~:. e~e~i~ri~~~~1~~~~' ~~g~~~b~i!~~~~ P~~~oa:ig~~~~~a
que suas empresas devem primar pela er tctêncta gerenctal

---------1PÕ1ã~~:~~~~-~~!~~~~~~~~~:~~~iõ------------------~-------~;~ã--------
...................o:A~~~~~c;~~:~;:; ..alllbienta1s para a at tvtaaoe econ6mica

já estão em capttutc próprto, que trata dos pr1nc1pios gerais
da Ordem zconõertca

Pela prejudicial idade _

---------~;;'iã;õ:;---------~~õ;Õ~~~-;E~~S------------------------ PMDB

..........;·~;t~~~~C;: ;~~~~;;~;o, atenctca pelo pr-oj eto da Corntssão

~~ ~~~~~~t~;:;r~~I;~~Zn:j~b~:m~~i~~n~~ec~e~u~~~i:l~~~~e
-~~~;~~~~~-~_:~~~~~:~:------------------------------------------

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS- APRESENTADA~ _

---------~;~~ã~~=;---------~Õ~~;;;~~~-~~~~;-~Õ~~;--------------- PMOB

pelo menos em parte, em cteccett tvcs constantes do Projeto de

---------~~õ:;~~~=~:~~::~~--~Õ~~E;f;;-~Ü~fS-;ÕC~;------------------~;ÕB--------
.........; ~~~~iRc~~;;~;:·~ o inter-esse nac tcna t de cr tctar taa

cão e prestigio da llngua portuguesa

p~:~-~~~~~:~~--------..--------------------------------..-------
---------~;~~;~;:~ LOUREMBERG NUNES ROCHA PMOB

."'••••••• PARECER •••••••••
pela r-ejetcâc da Emenda. por se tratar do matéria

1nf raconst 1tuc tona 1 _

---------'i;~~B~3:;---------~ÕÜR~;B;;G-~Ü~ES-;ÕC~;- PMDB

.............../::~~: ;:;~:..:;sunto atnoa discutido a ntvet de Pro -

~e~~d~~~~d~r~j~~~6i;~~;~~0 f Ir-mar- pos tcãc def 1nit tv:_::~~: _

---------~;~~ã~;:~---------vI~eU;~-ãooõ--------------------------- PMOB

.................. PARECER "' ..
Pela aprovaçlo carctat , nos termos do Subst1tutiv~ ~ _

---------1;~~B~~:3---------~Iê~NTE-~ÕGÕ-------------------------- PMOB

.................. PARECER .."'.... "'........
Pela apr-ovação parcial, nos rer-ecs do substHut1vc: _

---------1;õlB~6:'i------- --~ÍC~NTE-~ÕGÕ--------------------------- PMDB

.......=..::n~:R~i~Ra~;:;:~;:"qual Quer contribuiçlo inovadora, seja

~~é~tcit:~o~~~~~~cie~:j~u~u:ni~n~abé;~~:1d~ae~:~~llâ:eerá
ser deftntda em leg1slaçlo ordtnária
Pela r-eferçãc da Emenda _

---------------------------------------------------------------- PMDB

lP01B21-B CARLOS BENEVIDES PMOB
.."' "' PARECER "' ..

Per-mt te a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
oexessets anos de toaoe

antenoeecs Que a idade para o alistamento deve corres
ponder áoueta da r-esccnsabtt toace civil e penal

Aos ceeessets anos de idade, o jovem ainda não aooutr-tu
a maturidade necessar-ta para o exer-ctcto do voto, apesar da
modernização dos meios de coeuncacãc e dos recursos da infor-

-------------~~~~~-~::~~!~-----------------------------------------------------
1P01822-6 CARLOS BENEVIDES PMDB
.... "'.... "'... PARECER ...... "'........

A emenda confl 'ta com as diretrizes adotadas pelo cr-cje-
to

1POlB23-4 CARLOS BENEViDES PMDB
"''''." .. '''.... PARECER .."'.".......

sr-etenoe o autor estender á mio auct tva a t tcenca remu
nerada devida à gestante

A nosso ver a sf tuaçãc da mie acct tva carece da ctr-cune
Unc1a que ter-na tnntsnensávet a t tcença ca gestante após o
parto o aleitamento Por essa r-azão. ,..,io se justtt tca 0111
;ença nesses casos

1P01824-2 CARLOS BENEVIDES PMOB
'!' PARECER "' ..

De acor-de com a auet tr tcattva

------------------~~:~-~~~~~~:~~-----------------------------------------------
lP01B25-1 CARLOS BENEVIDES PMOB
................ PARECER ..

-----------------~~~~:;~~~:_~~_:~~~-~~-~~~!~!~~~-~~~!~~~-~-~~~:;:;~!~~~------
1P0182!5-g AROLDE ce Ol.IVEtRA PFl-
......... "' PARECER ..

O conteúdo da Emenda é tratado de forma ma1s abrangente
pela redaçio oferec1da ao dteocstt tvc no Projeto de ccns
t ttutçãc

Pela pr-efudtctat tcace

lP01B27-7 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
.................. PARECER .

A I!Illenda vem ao encontro da m~ce5sidl!de de enxugar-se o
texto Pel a aprovacio

------------------------------------------------------~------------------------

lP0182B-S AROI-DE DE OLIVE.IRA .pFL
................. PARECER ..

Cuida-se de matéria Que deve SRr tratada-em capltul0 próprto
e afutada a minud6ncia------------------------------------------.._-----------------------------------

lP01829-3 A.ROLDE DE OL.IVEIRA PfL
............... PA lECER ... "'.."'......

O pr1nc\p10 da isonomia ê .acolh1do pelo SubstHuttvo------------..------------------------------------------------------------------
lP01830-7 MAGUITO VILELA PM06
............. PARECER ..

Ent8ndemos ser O oojato da emenda prOQosta matéria de let
ordinaria e não de preceHo constltuc10na1. ASSl!gurada a pos
se dos recursos minrra1s pela Uni10, cabe a ela, em forma de
1"1s infra_constltuc1onais, organtzar, dtsciplinar e contro
I.u· o Sfru aproveitamento, est-abelecendo Inclusive os tributos
pert1nte!li i at\vidade

-----------------~!~~-~~~~~~~-------------------------------------------------
1P01831-S MAGUITO VILELA PMOB
.."' "' PARECER ..

A proposta em tela dllv{/ encontrar gU~r1da no texto cons
tltuc10nal elll parte ExIstem razões de pol1t1ca 1ll1gl'i!lt6rtill. e
de nlctonal tda(le que 1l1lpedeflll a CQflstdllrilçlo plena da emend••
diante da 1nadeQuaçlo il Plr!llll!!tros ruoâvel$ de concesslo de

o texto do Projeto de Constituição atende dê forma Ill<lts
espectr tca e ampla os objetivos do legtslador

----------------~:~~-~~~~~~:::~~~~~~:_-----------~---------------------~----~--
lP01842-1 NILSON GIBSON PMD8
"' "' PARECER ..

A Emenda propõe Que se acrescente parágrafo ao artigo 12
regulando a instituição do jt.ri e estendendo-lhe a ccmoetên
era aos crimes contra a vida, a econocna popular e ao mercado

f1nancelro
A rsat.ér ta vem devidamente tratada. no sucst t tut tvo

-----------------~:~~- ~~:~~~:~:_~~:~~~~ ---------------------------------------
1P01B43-Q SIQUEIRA CAMPOS PDC
................. '" PARECER ........ "'•••

Conquanto touvavet a preocupação do nobre constituinte, O
ccnteuoo da presente emanoa, em linhas cer-ats , já se contém
no texto do Projeto

------------_:~-~~~~~-~:~~~:._:~~~-~~~~-~~:~~~~:~~~~~~~~-~~_:~~~~-------------
1POl844-7 SIQUe.iRA CAMPOS PDC
.."'''' PARECER ..

A pretensão eatã. em parte, acctntoa pelo esboço de
Substitutivo Pela aprovação parcial

--------- 'i~~~ã;5:~- ------- -~ ~~~Ei~;:- ~~;;õs--- ----------------------~~~----- ----
"' "'.. '" PARECER "' '"

A eeence proposta merece ser parcialmente acottuca , eetc

------------_:~~~!:~:~~~-~~~!!~~-~~-~~!~:~~-~~~-~~:~~~~------------------------
1P01Bo'f6-3 SIQUEIRA CAMPOS PDC
.......... "' PARECER "'•

A tnctusãc do exame das tr-ensfer-ênctas para li reserva remune
rada, como eats uma etapa para ser f tscat í eaoa pelo Tribunal,
cumut a t tveeente com os processos de r-ercr-aa consr t tutr-ta
um bis in idem, Que deve ser evteacc

-------------~~~:_~~!~~:~~--------------------~--------------------------------
1POl847-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC
."' ......... "'.. PARECER ....... "''''......

A inclusão do exame das tr-anseer-ânctes para a reserva remune
r-aoa , como filiais uma etapa para ser f1sca11zadll pelo tr-tbunat ,
cumulattvamente coro os processos de reforl'l'ia, constituiria
um b1s in 1dem, Que deve ser evitado

-------------~~~~-~~~~~~~---------------------------------------~--------
lP01B48-Q SIQUEIRA CAMPOS POC
................ PARECER ..

A 1nclusio do exame das transferências para a reserva remune
rada, como ma15 urna etapa para ser f1scal1:zada pelo Trtbunal,
cumulativamente com os processos de reforma, constttutr1a
um bts tn idem, que dlilve ser evitado

-------------~~~~-~~!~~~~:_----------------------------------------------------
1P01BoI\9-8 SIQUEIRA CAMPOS PDC
............. "'. PARECER ..

A. supressi\o proposta foi acolhida na redação dO dtspos1tivo
constante do Substitutivo do Relator, com a alteraçli.o da re-

-------------~~~~~-~~-~~~~:~~~~-~~~:--------------------------------~---------
1P01&;50-1 SIQUEIRA CAMPOS POC
........... "'''' .. PARECER ..

Perlltlte a emftnda o alIstamento ft o voto aos 1lI81ores de
deztlul!! 1S anos de 1dade

Entendemos Que .. idade para o alistamento deve corres
ponder aQu_la da responsabilidade c1vil e penal

Aos deze$seis anos de 1dade, o jovem ainda não adQu1r1u
a maturidade nece!isâria para o exerc'cio do voto, apE'sar da
model"n1zaçlo dos metos .;la comuncaçlo e do" rQcurSO$ da 1nfo'-

-------------~~:~~-~~:~;:~-----------------------------------------------------
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lP01869-:" r:"RANCISCO AMARAL PMD3
" PAR,::C::'R •••••••••

Trata-se de matéria Df'rt'nente a l[!gislao;ão or-ovnar t a

W0187~·2 "~MK.1SCO AM~R~L PMD:.3
" ••• "'....... I='AR.!:C1:.R .... ""' ..",..,,

A Ell'le'ldd não se coa'n.na co"! O enteootrwotc -iatoe t t ar to
na ccetssãc ele s tstesat teecãc

Pela r6')e1ção

lP01B68-4 FRA.to.CISCQ AMM1AL PMDB*. '" ~ PAREl..:R ~

Pelo acctnn-ento A -eoucêo de te-co oc efetivo
exercvc .c f\; \uà\Cat\.l"'3 para Hf\'S oe acoeeor eoor ca
eo-euteoe na aseooa pão er-va prtvl1egio

ac-oveoe

1001870-0 F:<ANCli.CC A',lARAL PMD3
.............. PARECeR ..

Pé'rmite =lu'" jU\ZiÕlS de J:r'melra tnat ânc ta sejam eleitos PJ.
r a a ou-ecã> dos tribunais de SBgUn':lcl - 0 qU2 prop1c1,Jri2 uma
quebr-a da nve-er-oura

Pela -ej etcãc

I:'MD8

PA~ECER SQ3R?: àS E/"ENDAS APRESn!TAOA$

I"RAt-.CISCO AMA:tALlP01867-6

P01871-4 I=qANcI~eo M1ARAL PMJe
............. PARi:.C:;'~ "

A -nre-eectacêc e a rccecãc de ruo-oe-ocr-a foi coreto
de profundas analises e ameras orsccssões e"l tocas as fBSé'E
do processo de eteecr-acão do Projeto ve-r e tcaros qua a ten
dência oca ccns t t t utr-t es e pela vedação dessa c-et vce OU.., no
dizer ce lIlUHO:i e urra ser-e-a de excrc-acãc do homem Dela no
mo"'l tlo ant anto as -eerroaces o-as ttetr-as são multas e não
podem se" t a-ior-aoes ou, r-eseo t-a-eoes SDO um uro co pprf,l
AS5im. teoo> cr-eseote Que sobem às centenas de milhares. os
t r-abatnaccr as oaooetes ccoo-cões nr-ef'er tmcs adotar o cr-vt e-'
rio da manut ençâo da o-otctcãc. C0rl10 pr~f'cí!,io ce-ar ficando
a t ec ss t açâc ordintl,r1<l. d circunstância õe o rsc tur tnar- as ex
cepcional tcnoes que 8 m_<:llo nr-azo. \9e;Ç\l?r-3mOõl o-saca-ecem de.
~uaáro soct at do PaI",

SUBSTITUTIVO DO RELATOR$U9STITUTIVO DO RElATOR - PAREC~R SOBRE AS EP.'ENOAS APRESENTADAS
-----~-------------~-----------------------------------------------------------

lP018S1-0 S~QUEIRA CM,,?OS POC
",,,,•• ,,,,,,,,,,,,,,, PARECER "' .... "'."••

A emenda apresentada não a.t1f'glu C seu oníet tvc que e o
de e!1g10bar os rr-as artigos Na for-ma come "oi acr eser-t aoe
sta s tnoteeme-ite suprime OS e-r 78 t que em Sl deve ser er t
mtnadc t e 79 (deve ser mant tcc devido a tmocr tãnc te que :3
d'~pos'çâo encerra)

~--------------------------~----------------------------~---------------- --- ---
1P01852-8 SIQUEIRA CAMPOS POC
................. PARECER .

Pretende o autor suprimir a at mee a" do item IV do
ar-t 27 Que trata da prestação de ce-rtas de suas atividades
Delas detentores de mandatos etet tvcs Concordamos co'n ti pro
posta dEI acordo com o Substitutivo

Pela am-cvacãc car-c te t
~--------------------------p-~---------------- --- --------------.---------------

1P01853-6 SIQuEIRA CAMPOS PDC
............ PARECER. ."'...... "'....

A emer-oa ,11508 a alteração do canut do a-r 29
05 ca-t toce cct tt tccs , segundo P1etro Vtrga "são asso

ctecões de pessoas com uma ideologia ou Interesses comuns,
Que rnedlal"'te uma organização es t avs r nf r-am exer-cer- 1nflt.u~"

cta r-a de'term\Mção da orientacãc ccr vt tce do pa\s ~

O Projeto mantém a t tv-e cr-tec;c ce ce-t toos cot t t tcos
uma das mato-es conoutsr as os r-ecemccr-at taacãc 00 País, e
seus c-vncvotos runoaeentais

As modt e í cêçoes propostas são mais de redação e não al
teram sua eeeencta

Em que pesem os argumentos exnenutoos no seot ido de con
tribuir para o aper-fe t çcamento da redação. atr-avés de algumas

--------- ----~ ~::~:::~::_-~~:~~~~-~~~-~:~:::_~_::~~~~~~~-~~- ~~~~~ -- -------------
1P01854-4 SIQUEIRA CAMPOS POC
••••••••• PARECeR .

A emenda je consta tnt er-a tmente do texto do e-ejete de

------------_:~~~!:!~~:~~-~:-~~:::~:!~:~:~~--~~~~-~::~~~ ~::::~~=~~-------------
1P018SS·2 SIQUEIl:(A CAM?OS rooe
"' " PARECER .

A Emenda propõe a supressão do ar-t 350 e seus tt ens
A cr-ccoete ro t acolhida pelo relator
Pela aprovação

~ ---------- ---------------------------------- --~ -~ ----~------- -- --- ------------
11'01856-1 SIQUEIRA CArJlPOS PDC
............ PAQ.ECER .

A pretensão será acolhida no suoat t tut tvo

lP018S7-9 SIOJEIRA CAMPOS PDC
........,," PARE.CER ,..,. ..

É objeto do toctsc XX do ar t rçc 13 do sr-oteto assegva"
ao trabalhador c ou-e-rc de não ter sua sauce ati1\gida no de
cor-t-er do per lodo de n-atia.bo A ouest ãc abrange oãc eper-as o
ot-ettc ao ambiente salubre de t r ana rno 0-.1 a segurança dos e
qctcanentos manipulados, mas também, entr-e outr-os asoectcs o
o~rl?1to a -vmo ce t r atiamc ccecar rve i com sua potencialidade
r ts tca

A nosso ver o termo eeuce exo-esse mslhor a ac-enoéncta
desejada "'o entanto hlg1ene e segurança r-ee t etem facetas
tuncame-u as s da Questão, consagradas ha muito, com justiça
na terminologia da medicina do tl'abalho

Optamos por conseguinte DO'" explicitar no texto do
substt'"utlvQ o dire~tc ã saude higiene e segurança no traba
lho

lP018SB-7 SIQ:JE.:IRA CAIJIPOS POC
."'."' PARECER .

Pretende o autor tornar privativas !:Ie Or"asl1eiros n<itas
.as candidaturas para C!iversos ca"gos eleti\f':s alen do Pr~sl

dente da Repuol'ca
O '),rojeto 1'lC'U~U )unto com O C1efe da Naç5a na annea E

dO iterrl tIl CIO art 27, somente os Presidentes da Cãmara FQ-

dera1 e do Senado da Repuol1ca pelo fato de e'l1 caso de im
ped1mento dO PréS1dente da Republ ica, ausêncla do Pa\s ou de
vaCa'lc'a ~erE'm chamados i!.0 e:<erclclo do cargo

Quanto ao prl'1leiro-Mlnistl"O, o paragrafo unico do art190
176 d1Z Que 'ser<!.o reQui!;1tos para ~er nomeado PrimeiI'Q-M1
nir,tro a condição 18 tlraSllelo;.o rrato '" Ter maio; de 35 ,lr"OS de
idade'

Acolhem05 a pa~t(" que dIz resoelto ao Prl"s'dente da Repu
bl 'ca, da Cill'lara Federal e do Senado d:l Republ ica

lP01859-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC
.lo"".""'•• PAl\l:.CER .... ~" ......

A emBnda confl ita com as emendas supreS$lvas pelas Quais
optamos Pela rejeição------------------------------------~ ---------------- ~-------------------------

1P01860-9 SteU:::IRA CAMPOS POC
*....** ...... PARECER " ..... ,.""'.

Ill'pêrt1ne'"lte a E.menda e1S Que obsel'vado o oarad1gma
federal, o" Conselnelros dos T",ibwnais de Contas hão d!Õ' te'"
como fo"'o do';! Ju1gamE.!nto os respect1vos Tribun<l1S de Just1ça

Pela reje1çáo
- ----- ------------- --- - ~ --------~ ~ -~---~ ------~ ~ --~---~ ---- ~-------------------

lP018G1-7 SIQUEIRA CM'POS POC
•• *..... *. PARECER .*•••••••

A emenda ja COf'sta 1nteralme<'lte do texto do Proj!õ!to de

-------------~~~::~:~~~~~-~:-~~: ~:~~:~~~~~~--~:~~-~~:!~~~:~:~ ~~~~:-------------
lP0186:l.-5 FRANCISCO AMARA!.. PMDB
... ,. ... oi<.... PARECER " .... "'... '1'.

A Emenda não se coadura com o entendlmento m2joritario
na Corrdssão de S1stemati:açao

-------------------~::~-~:~~~~~~-----------------------_._---------------------
1P01863-2 FRANCISCO AMARAL PMOB
........ "'••• PARECER ."."' ......

fi. emencla pretende permitir a reeleição dos titulares dos
cargos de Presidente da RepubliC<l. governador e Prefe'to

O instituto da reeleição não integra o elenco de r'\055as
tradições "epublicaras, nem se adapta ti nossa realidade p011
tico-ele'tora1

lP018G4-1 FRANCISCO AMARAl. PMOB
* PARECER "' " ..

A alteração proposta ao inciso 11, do art igo 89 e bastante
oportuna mas deve ser tratada no âmolto d1'l lei ordlnaria------ ----------------------------------------------- -p---------------- --- -----

lP01865-0 FRANCISCO AMARA- PMDB
............ PARECER .

Pa"'te da proposta já está na le1 A contagé'm em dooro de
tempo de serviço propiciar1a que o juiz, aos 26 a'lOS de ser
viço, se aposentasse

Pela rejeição
-----~------------------------------------------------------------------~------

11'01866-8 FRANCISCO AMARAL PM08
................ AREeE~ ,.. ..

Como quase tod(ls os ju1zes prestaI'! serv1ço eleitoral, o
tempo para aQuislção do d1reito a apD!>~mtado~1õl passar1a a
ser de 25 anos Ja recebelJl gratificação pelo serviço eleito
ral Que não e mals penoso do Que outros do cargo

Pela rejelção__________________ ~ w _

lP01813-l I"RANCISCC ArtAl1Al pr.lD3
.. PA~!=Ç~I'? "'•• ,. .. ,. ..

Prctenj" m~nter os acLj",nto?<; de r r-anau-c "03 coecet ...nr t a
di! JJStlç:J CO"l,Jm es t aooa' va t cu ,>I"'CO'ltrO :1 t eooêocto Il"od~~r

'la de «succ I d11zecãc
Pela r"?JeiçJo

lP01874-9 ..JOSE '_UIZ !,lAIA PO'"
•••• ~* ..... PAR!i.C;:~ " •••• " ......

A E'I1pn:ld em exace c-etenoe suprimir O ar-t 475.;1') Pr","jje
to, o llu"l ccocece 2f't<;t'2 amÇ!la ge"'at e i~r€;;trtta ecc 00
moos por I'">J+i\fO~ coi sttccs

'rr a-a-ae de slgnlf1c.at'Va conuu i s.t a no c raec oa cr-oee
oemcc-at vca. fixando-se na eaee-e ccr-sr t t utcs aoat nor-na cue
vtaa a coot e-u- justo tratamento a r-ttoe-es do? or-a...t ve sr as
persegl!1d03 durante os obSCJros tefl'OO; d'.'! <:!.u torit.)riS'l10

A emenJa nào se afina CO'l1 OS dt";;igniC5 '.:lOE 1'O/OS tQmp05
de trans1çâ:l d~l"'ocrat Ica

Pel2. r?Je1çáo dd prODOS1l,.áo

lP01875-7 HELIO CO~TA PMOS
,. '" •• ~ PARE:C:R "' ,...

A emenja mer@ce l.er "3co'hlda € a objeção QJe prcerra e
de tOdo cablVe1 devendo ser tO'l1B:la em contil.

L ~~~:~~~=~:~:~~ ~ ~ --
lPQ1B76-S I-\E.LlO CO':>H.
.............. PAqe.C:R .

o conteudo ca Prooosição at~ndid:l pele' PrQHto da CDfl'issã:)
dó:' Si,stcmat izaç:do traz: de5dobr,a'J\anto5 Q'J.:! segurlj., a pra~8

do direito r:raslleiro ll1a1l"or ~(2 COadU'ld'l1 <:'.J1n 3. l,]ol.:;laçã,0
ordil1arla e conple'l',:mtar

lPQ1877-3 lEUO COSTA p/,('s.
............. I:'ARECER "'''' ..... '''...

A Em~rda visa a torl'1.;Jr o .I' 1std11e"tc E' o "uto fac!.Jlt,j-
tlvoS

Ent'?r'lcemos Que o exerc1cio do voto e um dq'ver Ch,iC'l "
obrigato" iecaàe do \foto advém da te.'l'la do elelt,:o"ado-f Jr~â.,'"

É portanto JlI'a obr igar,:ão JUr"ldica
Não ccnco"dam05 COfl' os argu"le!1t;l5 de que viOJ<';!r'lt:l. a 1 ~

b'êl'dade E' a. consc1erc1a da ele1to" PE:lO CQlltc'.J,l'io c <:i.ea'Jã...
vota 110cano1d3to de st.a prefe,.é"1cL1 ~)c:e'ldQ ta...tl.am v')t ';
el'l o"'anco

O vote facultat1vo pode provocar gra'ld~s ao~tem;:õe=

comp"oMetendo a "epr<õls~ntat 1vidad,.= pollt iça e DOpul ar dC'";,
eleitos levando ao poaer mincr1as radtcais e t"'w.l'sforrrano.-;. 
se el'l fator de COr"rupção eleitoral

Sef'do o voto o);rigato,.io e OOi/li1 Que o a11sta'lio::-nto
tampem sel'a obrigatorl0

Excetuamos da oOl'iqa~)ri€dade ape'laz os analfaoetcs •
05 maiores di'! setenta 11110;'; e os da"lcient~5 f,:;;lçOS

lPQ187B-1 ""~LIO COSTA PUDB
............. PARECE.R ,..."' ..

Emenda adequada, mas cO'lfl it'1nte com as supressivas por
cuja aprovação O:)inamos logo pela reje1ção da emero,,]

11'01879-0 HÉUO COSTA PII09
........... PAR!:;CE.R ..

Embora a el"enda sêja oportuna entend':lmos trattir-s't de 1".1

terla pertinente à lei o"'diná"'ia

1P01880-3 rlEUD COSTA P/;'DB
.......... PARECl:.R •••••••••

A el'len~a proposta merece ser parClalmente aco11'11,ja 0'110)

-------------::~~~!~:~~~-~~~: ~~~ -~~-~~~:~~:-~~:-:~::~ ~~------------------------
lP01881-1 HÉLIO~<:OSTA PMOB
•• ,.",••••• PARECER ..

A presente Emenda propõe a1 te"'açáo na a 1I nea ~g~ do 1té'T"I
I do art 12 do Prolêto de Canst ituicão

Embora louvável a preocupação do <lutor enti;mdemos Que
a mate"'la tratada 'lestP. di'ioQ\'itt1vo d<Ô!V€ ser ooleto de 'egl!;
1ação ordil1",r'a

-------------------------------~-----------------------------------------------

lP01882-0 HÉLIO COSTA PM1);]
............ PARECER *•• * .......

A Emenda <'lêio obstante os elevaoos proposltos do Autor alte
re sUDst,mcialmêntê a proposta acoll"jida Dela maloria dos
Constituintes Q'Je exa'll1par.lm a materia. nas fases anteriores
da elaboraçdO do Projeto de CO/"istltuiÇão
A5S1'1l. somOS pela rejeição-_._---------------------------------.. -----------------------------------------

lP01883-8 RAUL 8ELÉ'II PM'8
............... PARECER ~ "'.

O Substitutivo dO Re'ator acolheu, com a1tel'ilçÕeS a re-
dação oropo:.ta '-------------------------------------------------------------------------------

lP01867-6 FRANCISCO AMARAL PMOB
............. PARECER ..... * ....... "

Não poder1a o apose'1tado se ap"'esentar novamente no cargo
para o Qua, fez concurso oubl ico Por outrO lado o saneamen
to da 1rrlsórla aposentadoria Que hoje recebe dever ser atr'a
vês de um mecanlsmo Que lhe proporcione pl'oventos d'gnos e
nà() o obrigue a tentar nOlJa at1vldade para compensar o pouco
Que ganha Fellzmente, 05 art igos 89 e 90 do nosso projeto
corr1.gilJ em grave injustiça

1P018B4-Õ HELIO COSTA PMOB
........... PAREC::::R .

Efetivamente a emenda contribui para o ap",imor.:lll'ento dO
texto constitucional ,=!ue ora se elabora

A justificação 001" si s6 traduz a vO'itade da rnalo"'ia. do
po"o brasileiro e o aC"esciMo do texto proposto pé'10 Autor
da Emenda trara um sentldO ll'ais lato para o seu ap~rfeiçoa

menta
Assim pela aprovação da €'1ler'ta
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1P01911-7 AUREO MELLO PMOB
•• "'•••••• PARECER •••••••••

A presente sugesUo cever-á ser rl!gulallll!ntadil através (Ia
lei ord1naria

1P01915~O CARLOS CHIARELLI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

SOlJIOS pela aprovação da Emenda Deve a Constituição ga
rantir aos trabalhadores o direito ao salário famU'a e det
~ar sua. r'er;;ulamentação ti cargo de lef ordfnarfa

lP019'2~5 AUREO MELLO PMOa
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão cont toa na presente emenda não esrã em sintonia
com o projeto Que prevê apenas UM reg1me jur tctcc untco para
todos E rsee Que v tr-ã acabar com a grave injustiça hoje
ex tsrente

1P019l3-3 CARLOS CHIAIlELLI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Tratando-se de s tecrcatcs , torna-se necessãr-tc definir
uma só representatividade para eeet rc de celebração de con
tratos cotet tvos de trabalho dO ~lIlbito catecor ta t

Somos pela r-ej e tçãc

PMOB

PMOB

RENATO VIANNA1f:lOI904-4

lP01907-9 NILSON GIBSQN
.......... PARECER •••••••••

Pe1a aprovação

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE A5 EMENDAS APRESENTADAS

tP019l9~2 JOSÉ ELIAS MURAD PTe
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto da Comiss!o de Sistemattzaçlio tnova de maneira
positiva ao tratar·numa seç~o t!!specHtca o direito ã assis
tência social. e pela primetra vez dá iIlOS deltn811lllêntos pro~

gramáticos fundamentais nesse campo o "status· de norlna cons
tttuc10nal Cabe ressaltar, entretanto, Que o texto do proje
to nl0 poderá acoTnlfr os desdDbral'lentos necessarfos à efllti
vidade da pol1tica social no campo da ass1l!itênc1a publica o
que deverá ser realizado via legislação ordinâl"ia Entende
mos, pois, Que a sugestào contida na eJllenda etIl questão. nio

lP01914-1 CARLOS CHIARELLI PFL
.......... PARECER ..

A nosso ver. deve a const ttutcão assegurar ao trabalha-

~~~e~agl~et60
t ~ilg:~~~~~a~à~e:~e~~~~o~~l ge~~~~~i~d~u~ap;:;_

ta independentemente oc sucesso do produto no eer-caoc A par
t tctcecão nos lucros o faz par-t tctpe CIOs evenruats êxttoe da
empresa como um todo na Venda do que crocce

Discordamos, da mesna for-raa da supressão d;a convenção
coletiva enquanto instrumento de regulamentação da car-t tctpa
çãc eer-cer-se-ta nesse caso, a possibilidade de r tes tnt t tzar
o instituto da car-t tctcacãc nos lucros para atender as pecu
1ial"idades reljlionais. por ramo oe pr-odução e até por escr-esa

Acolhlilmos contudo. a proposta de expurgar ec texto a
participação nas ações A manetr-a de processar-se a dtstri
cão dos lucros. e se por meio de ações ou não, ceve ser ea
tér ta de let ardtnâr-ta

lP01915~8 CARLOS CHIARELLI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A oeteremacão de que a çr-at tr tcacãc de Natal tenha por
base a -eecner-açãc de ceeeenr-c de cada ano objet tva evt tal"
que , através de lei ol'dtnár'a. seja f1xada outra forma de
~áICUIO em preju\:l.o do trabalhador

lPD1905-2 RAIMJNOO BEZERRA PM09
••••••••• PARECER •••••••••

Alem das at tvtcaoes especificas de seuce das Forças Arma
das. os seus Hospitais e servtccs t~m já prestado relevantes
serviços ã sauce da população geral DfI!sta forma já nar t ic1
p2m do Sistema Nacional de sauoe Portanto, não vemos razão
para exclui-los do ststeea

Pela r-efetçêc

11:>01906-1 JOSÉ LUIZ MAIA POS
••••••••• PARECER .

O ccnreuoc da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais eeenoas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nocr-es propósitos do Autor. não se harmontzól com a
s tsteeat tca Que cr tenta os pr tnctctcs na parte relativa '
20S Planos e ür-caeentos

lP01917-6 CARLOS CHIARELLI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se da supresslo do 40 do artigo 270, Que atrtbut
ao órg!o jur\dico dO Ministér10 da Fa:ulnda a representação da
Un1lio na CObrança de! crét:lito tributário e nas causas referen
tflS à matél'ia fiscal.

A matérfa não é de n3tUr'eza comstftuclonal. porque dfre
tamente relactonada com a organiz.lçlo e atribuições do Mtnis
Ur10 da Fazenda Mesmo que se alegasse que o ponto central é
a defesa jlldtclal da unt~o. a1ne1a ass1ll'1 o dtspostt Ivo deveria
SQr elimtnadoldo tHulo VII. já Que ter"la correlaçlo 'ntr\n
seca com o artigo 1136 (titulo VI) e COlll o artigo 451 ( titulo
X) e nlo tem a ver cem a competênc1a tributária da Uni:io. ob
jeto do art1go 270

Nessas condições estamos de acordo com a supressão do
citado parágrafo no cont~xto do sistema tr1butárto I! sua
transferência para o Capitulo X até solução med'ante let

--~-------~------- ~~~~-~~~~~~~:~- ~~~:~~~------ -------------------------------~-
lP0191B-4 filOEL DANTAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A imunidade! trtbutárta dos templos de Qualquer culto tem
assentada a sua abrangêncta e seus limites na doutrina e na
jurisprudência A referência às dependêncIas adjacentes. In 
d1spensávels às ativtdades espirttuais e sociais. de ullla ladO
pode restring'r excessivamente a abrangência da il11Unidade e,
de outro, estendê~1a dema1s

Por outro lado. as lilscola!i e ambulatórios Jl'lédicos. refe
ridos na just1ficativa quando de caráter fl1antr6pico, ja
estilo conh,"pladas no art 265, itHl II. annea ·c'" CIo Proje
to de Constituiçlo, não haVendo. portanto, necesstdaàe de
l'e1nclu'-10s na annea ·b·, como 51! pretende

------------~---~-------------~--------------------~----------~----------------

lP0190B-7 JOS~ ELIAS MOREIRA PTB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda ao def tn tr- o ttpo de cr-ot ecão tarifária, exctut
todo e ccatcuer- outro nenet tcto que a empresa nactcoat possa
vil" a cr-ectsar- para o oeeenvcrvteentc de suas at tvteaees

Pl!!la cr-efuotctat toace
---------------------------------------------~----------------------------~----

11:>01909-5 JOsE: ELIAS MOREIRA PTS
• •••••••• PARECf:R •••••••••

A emenda vem ao encontro da necesatoane de fl!nxugar-se o
texto Pela acrcvecãc

---------~;;~~9;~:9---------~OS~-E~;~S-;;R~i~~------------~-~-------;;T;---------

••••••••• PARECER •••••••••
Não aceitamos a sugestão porque o mercado interno é o

tntrumento ele que ctepõe o pais para vtab t I tzar o oesenvcrvt
mento sccto-ecceôatcc I! realizar a autonoeta tecncrcatca •
face o desafio Que e transferido para os ver-tes segmentos I

tncustr-tats ,
Pela t-ej etçãc

1PQ1S93-5 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante já sar tent aecs em parecer a Emenda cem toênt t
co prccóe tto, é tr-r-et evante para 05 objetivos a Que se propõe
o controle externo a reat taacâc de fiscalização meramente ccn
tiitll1

A audt tor ta ccntacti , ademais, já se encontra contempla
da, tect tct taeent e, no texto, ets Que sceenre através dela se
torna possível a realização das aucttcr-tas financeira. orça 
Illentária. coer-actcnat e patrimonial

De rna1s a cats , é oportuno relembrar qce.ntstor-tcaeente.
o Senado Federal tem eneenctoc que a enunctacãc, no texto
constitucional, dos ccnnecteenrcs exigidos dos cano teares ao
cargo de Min1stro do Tribunal dll Contas da untãc é apenas
exempl1ficat tva, bastando salientar, a crccóetto. que têm si
do aprovadas tndtcacões de engenheiros, aener-ats , etc. para
ccepcr o coteataoc daquela Corte

Nosso car-ecer-, ass1m, é pela r-ejetcãc da Emenda
--------~-------~-----~-----------~----------------~---------------------~--~--

1P01B9-4-3 ,iELID ROSAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

-----~-----------~~~?_~:~~~~~~~;~-~~~:~~~.:~~:_;~~~-~~-~~~::~~~:~~~----------

1PQ1B91-9 CHAGAS RODRIGUES PlADB
........... PARECER •••••••••

A emenda ao Pre.lmOuJo, que recomenda/JlOs à aprovaç1io. é
das mais etectes , "reza ·A Assemblé1a Nacional coost ttutn 
te, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte ccnet ttutçãc •

-----------'"----~-~-~~:~-~~~~~~:~:_~~!~~:~.:._~~~:~-----~-------~~--------------
1P01B92-7 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER •••••••••

O conteuoc da presente Emenda não se harmoniza com o en
tencteentc pr-ecoetnante na COllltssio de sf steeat teacãc, Que oo
tou pelo Sistema Parlalfl@ntarista ce Governo Pela r-ejeteãc

-~-----------~------------------------~-~-----------~----~~--------------~-~---

lP01B97-8 HELIO ROSAS PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda tem cor- escopo suprimtr excressãc cont toa no
caput do artlgo 255 e seu paragrafo untcc Optamos pela su

pressão de todo o artigo, entre ale' cr-dtnãr ta a sua r-eauta
eentaçãc

-------------------~----------------------------~--~--~--------------~-~-------

1P01898~G HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECEIt •••••••••

A nova reoecãc crcooeta pela emenda ao art'go 255 do
Projeto. ftca et tdid:a pela sua supr-essão total sej a reje1ç:io

--~-----------------~-~----------~-~-~-'"-----------~-----------------------~---

lP01899-4 HELIO ROSAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Vtsa a presente Emenda alterar a redação do 20. CIo art
272, estat>Qlecendo critérios nos casos de tnctd~ncia dO impos
to

O r4i!ferido tributo, de acordo com o Projeto, é da compe
tência dos Estados e do D1strtto Federal Em razão desse fa
to, entendemos qUfl se deve deixar i lei estadual a regulamen
taçio do ilnPOsto, de modo que possa atender ãs pecu11aridades
econÔfllicas de cada unidade da Federaçlo

Desse 1IIOdO , e niio obstante as razõe!!l apresentadas para a
ElOOnda, julgamos inconvemiente MOdiftcar a redaçlo do supra
citado disposittvo, conforllle se propõe

Pela rejeiçio
---------------------------------------~-~-----------'"-------------------------

1"Ol902~B OSVALDD SOBRINHO PMOB
.......... PARECER ••• "'•••••

O conteudo da prOp05lção, atl!!ndida pelo Projeto da Com1ssão
de S1stemt tzação, traz desdobramentos que, segundo a praxe
do direito brasile1ro, melhOr se coadunam com a legislação
ordinarta e COI1lpl@fM!ntar

1F>01903-õ OSVALDO SOBRINHO PMDB
.......... PARECER .

A sugestão contlda na Emenda traz desdobramentos que. na
trudtçio jUrídtca brastleira, melhor Se! adaptam ao corpo da
legtslação ardinill,ria e complementar

Pe1a rejeIção

lP01896-0 HELIO ROSAS PIADB
••••••••• PARECER .

Qu~ desempenha um etIIPrego temperaria é r-eatoo pela CLT e.
automaticamente. contribui para a Previdênc1a. scctat ccenoc,
pois. ccecterar- os anos de serviço extctoo pela er-evteêncta.
por ela será apresentado e não pela untãc no emprego ou cargo
Que o tnatvtcuc exercia

----------------------------------~----~-----~-----------~-~-----~-------------

lP019DO-l HELIO ROSAS PMOB
.......... PARECER •••••••••

A alteraçlo proposta é procedentQ. ra::!::io pela qual acolhe-

------------~~~-~-~~~~~:._~~~~~-~~~-~:~~~-~~-~~-~~~~::~-~~~~--------------
1P0190l-0 HELIO ROSAS PMDB
.......... PARECER •••••••••

O cargo de professor pOde ser acumulado com um técn\co ou
cientlf1co Ass1m sendo. o dispOSitivo constante no texto 01
tênde elll parte a pretensão contida na etIIenda----------------------------- --~~--------------------------------------~--~----

lP01895-l HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A eeenee obj et Iva dar nova r-eeacâc ao er t 252. que
dispõe sobre a Segurança Publica Comunga.mos pelo texto ccn
t tdo no projeto. devidamente sopesada li: II1tsslo de seus órg§.os
Pela ref etcãc

1P01904~-4 RENATO VIANNA PMDB
•••, ...... PARECER •••••••••

Rejeitada, permanecendo o texto constante do Projeto.
A plataforma continental deverá ser de uso comum. não sencJo
cQ(lcebtvel ficar de propriedade particular exclusiva.

lP018B6-2 CHAGAS RODRIGUES Ph!()B
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda ao pr-eâraouto , Que r-ecceeeoaecs à acr-cvecãc. é
das u15 simples, e reza ~A Assefllblé'la Nacional const ttutn 
te, tnvccanec a pr-oteção de Deus, decr-eta e promulga Oi! se
guinte coost ttutçãc "

--------------------~~!~-~:~~~~~~.:_~:~~~:~.:-~~~!~-----------------------------
lP01S87-1 CHAG S RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER .

A eeenca ccnt t f t a com as eeencas sccr-ess tvas pelas Quais

---~-~---~---~~:~~:_-~~:~-~~~~~=~~-------------~-~---~~------~--~---~--------~
1P01B88-9 CHAGAS RODRIGUES PNDB
••••••••• PARECER •••••••••

A ~nda conflfta com as ~mendas $uDl"l!!õsfvCl5 Delas QuaIs

~-----------~~~:~~~--~~~~-~~~~~=:~~-------~----------~-~-------------~----~---
lP018B9~7 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo sido ravo-ávets a acr-cvacãc de emenda reatce t
IMlnte sucmta ao arttgo em pauta, de autor-ta do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg , sceos , ccer-emement e. pela. r-e-

--~----------~~~~~?_~~~~~--------~--~-------------------------~-~--------~-----
lP01690-1 CHAGAS RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emandi vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

---------~-~----------~----------~-------------------------------~-----~---~--~

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
----------------------------------------~--------------------------------------

1P018B5-4 HELIO COSTA PIl!OB
........... PARECER .

A eeenca eer-ece ser acolhida e a ObjRÇlo que encerra e de to
cc caetvet , devendo ser tomada em conta



SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESEt-.lTADAS-------------------------------------------------------------------------------
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
_______________________ R -------------------------

lP01919-2 JOSÉ ELIAS MURAD PTe lP01938-9 SEVERO GOMES PMOB

59

ccstante , seus mer-j tcs e r-etevãncte espectf1ca poderá ser me
lhor ecrectaoa em outra oportunidade, ac ensejo das futuras
formulações na ar-ea do desenvolvimento social

lP0192D-6 JOSÉ ELIAS MURAD PTB
............ PARECER •••••••••

A tmence propõe acréscurc ao disposto no oar-aar-atc 4 do
ar-t 378 da Projeto, que não atende a orlentaçào adotada pelo
Relator

O parecer é pela rejeição-------------------------------------------------- -----------------------------
lP0192l-4 JO'iÉ ELIAS MURAD PTe
••••••••• PARECER •••••••••

A nrcoos tcãc apr-eaent ada e vãt tosa mas, a r-eat tcade brasilei
ra está a exigir o cumprimento do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 grau e ceetcatôr-tc sss tm sendo não nave-a
r-ecur-sos r toancatr-os para a execução do previsto na presente
Emenda

lPD1922-2 JOSÉ ELIAS MURAD PTe
............ PARECER .

A eatér-ta é objeto de atenção especltic<l em outro cacv
tutc, com redação diversa

lP01923-l JOSÉ QUEIROZ PFL
.......... PARECER " ••

A Emenda em tela, segundo as tradições const ttuctcna ts
br-as t tetr-as , mer-ece adequada ccns tcer-acão Quando for ela'oora
da a lf!gislação complementar e or-dtnár ta-------------------------------------------------------------------------------

lP01924-9 PAULO ROBERTO PMDB
•••••• " •• PARECER .

A matéria foi sucr-tertca pelo suost t tut Ivo do Relator não
uevenoo. pois, o que emendar

1P01925-7 ANTONIO FARIAS PMB
.......... PARECER ..

Pretende o autor incluir no texto do nar-aaraec 20 do
ar t 29, apóS a expressão -câaar-a dos Deputados", a expres
são "e/ou Senado Federal"

A medida proposta e or-ef uctctat ás pequenas agremiações
car-t tcãr-tas-------------------------------------------------------------------------------

1P01926-5 RITA CAMATA PMD8
............ PARECE.R .

Optamos por suprimir do texto no Projeto de Constituição o
dispositivo que a presente emenda pretendia modificar Julga
mos que a eeter te é mais ecrcor-teca a legislação or-otnar-t a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP01927-3 RITA CAMATA PMDB
.......... PARECER .

Na anãt tse do ctspos tt Ivo Que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se que a maté
r-ta não é de natureza constitucional, tendo sido totalmente
Rejeitada

------------------~~~~~~:~.:._::~~~-~~~~-~~~~~~~~-~~-~~:~~~----------------------
lP01928-1 RITA CAMATA PMDB
........... PARECER .

A forma federativa requer a ass tt êrtcta supletiva da União
Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP01929-0 RITA CAMATA PMDB
............ PARECER .

Na anãt tse do dteocstttvc Que se pretende emendar - o
a-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se Que a maté
ria não é de natureza constitucional, tenoo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela r-etetcãc da emenda

lP01930-3 RITA CAMATA PMD5
••••••••• PARECER ..

A Emenda objetiva centralizar, em instituições t tnancer
r-as oficiais federais, a ar-r-ecaoacãc dos impostos da untãc

A norma proposta não obstante os elevados oroocattos do
nobre Constituinte, e de natureza tnr-aconst ttuctcnat , dadas
as car-acter-tat tcas da eater ta ctscf ot tnaoe

A const ttutcão que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes crócr-tcs de regulamento, se a pretendemos duradoura

------------------~~~~~:.-~~~-~:~:_~:~:~:~~-~~-:~:~~:_------------------------
lP0193l-1 RITA CAMATA PMDS
........... PARECER ..

A proposta Que a emenda apresenta já esta. em parte,
tendida no Projeto de constituição

Quanto aos demais aspectos, Que não figuram no texto, se-

-------------~~~~-~:~~~~-~~~:~ ~ ~~~~-~~-~: _:~~!~:::_~:-:~~~:: ~~~~-~~~ ~~~~~~-----
1PD1932-0 RITA CAMATA PMDB
........... PARECER .

Somos pela anr-ovacão da emenda no Que ccncer-ne a igualda
de de direitos e cuat tt tcacãc dos f11hOS, nascidos ou não da
relação do casamento, bem como os adotivos, preferlndo, no
entanto. fazer constar do texto constitucional redação dife
rente da proposta

Quanto à sugestão r-e at tva ao abandono, julgamo-la perti
nente i leg1s1ação or-ntnar-ta

-----------------~::~-~~~~~~=~~-~~~~~~~-------------------------------
lP01933-8 MATTOS LEÃO PMOB
.........." PARECER .

Acolhida no eer-t tc. nos termos do sucst ttut tvc do Re.
f atcr , que contempla como prlncipio de ordenamento da Segu
ridade sccta t a -untroratoaoe e l1!Quivalência dos oener tc tcs
e serviços para os segurados urbanos e r-ur-at s ", alem da uni
versalidade da cobertura

lP01934-6 MATTOS LEÃO PMDB
.......... PARECER •••••••••

A tncrusãc do setor cr-tvaoc como parte trrteqr-ant e do
sistema de sauoe tmct tcar-ta na sua estat teecãc. ja que , se
ass tm ocorresse, ele se submeteria aos outros ctspcs tt tvos
relativos â seuce e Que se oest tnem exclusivamente aos ser-vt
ccs cr tctats

-----------------~:~:_~:~~~=~~-------------------------------------------------
lP01935-4 MATTOS LEÃO PMDB
........... PARECER .

Será. preservado o eer-ttc do 30 CIO ar-t 349
(Atual ar-t 348, 30) de Projeto de ccnst ttutcão. conside
rando ind1!ipensável para :<I efetiva organização e ccer-actcne
t teacêc do setor sauoe no Brasil-------------------------------------------------------------------------------

lP01936-2 FLORICEND PAIXÃO PoT
••••••••• PARECER .

pelo não acolhimento, por tratar-se de materia 'nfra
canst 1tuclona I

lf10l937-1 MARCONDES GAOELHA PI"L
............. PARECER ..

A emenda conflita com as emendas supressivas pelas Quais
optamos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P01938-9 • SE,VERO GOMES PMOB
............. PARECER .

Tendo em vtsta conciliação, a Que nos propusemos para
o art 90, da concisão com a manutenç50 dos conceHos Que
~::~:r:~~~~o crivo de várias etapas, somos pela rejelção

lP01939-7 SEVERO GOMES PMDB
........... PARE:CER .

A emenda já consta tnter-ataente dO texto do Projeto de

-------------~~~~:~:~~~~:_~:_~~~:~~~:~::~~~--~:~:_~~:~~~~~~::~~~~:_------------
lP01940-1 SEVERO GOMES PNDB
............ PARECe:R .

A emen:la conrt t ta com as emendas suo-esstvas pelas Quais

-------------~~:~~--~::::_~~!::~~--------------------------------------------
lP01941-9 RITA CAMATA PMDB
• •••••••• PARECER .

A snenna objetiva tncrutr-, entre as matérias cuja oer tbe
ração é da ccecetencts exclusiva do Congresso Nacional, o
acompanhame'1to e a e tscat taacãc da ar tvtcace do Governo em
matérla de "seguridade social e previdência"

ate~d~~:o~~~~ç~~sg~s~~~edgo~~~~;~i~~edOaa~~~~6 ~~' d~áp~~:á
f etc de Constituição da comtssãc de s tstemat tzaçãc, o que nos

--------------~~~~-~_:~~~~~:~~~-~~:~~~~~:~:_~_:~~~~~---------------------------
lP01942-7 RITA CAMATA eece
............. PAR~Cl:R .

A Emenda percute Questão que deve ser examinada á luz do

------------_:~~~:~:~:~~~--~~:~-~~~~~~:~~--------------------------------------
lP01943-5 RITA CAMATA PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda é oportuna e acr-escenta outra atividade financeira
que deve flcar sujeita a. competência da untão f! dos Estados

-------------~~~~-~:~~:~~~-~-~::~:~:~------------------------------------------
1P01944-3 RITA CAMATA PMDEI
.......... PARECER .

A t.et do s'tst eea Financeiro nactcnat deverá dispor sobre
a autcr-taacãc para o funcionamento das instituições financei
ras, de seguro, de cr-evtdêncta e oe cactt at teacão Assim, en
tendemos Que o texto constitucional deve conter o principio
cabendo à lei or-dtnar-f a o detalhamento da matér ta '

Somos pela r-ef e tcãc da eaenea-------------------------------------------------------------------------------
lP0194S-1 RITA CAMATA PMDB
............. I?ARECeR .

O ccnteuoo da emenda apresentada refere-se a mater ta Que
flgurar1a melhor em legislação complementar aer-ecer-á. pois,
adequada conatcer-acãc. na ocas tão crccr ta

Com rei ação ao texto constitucional, consideramos a pro-

-------------~~~:~-~~~~~~~~~---------------------------------------------------
lP019415-0 RITA CAMATA PMDB
• PARECER ..

A emenda pretende suprimir O ar-t 360 Que impõe limitação à
car-t tctcacãc das ent tcaoes e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de c-evtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de mater;a mais própria de legislação cremar-ta, cota o
assunto já e objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a r tscat t
eacãc dos "fundos de oensãc- é competência. de uma seceetae ta
escectt tca do atnts ter tc da Pr-evtcêncta e aeststêncta Social
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
ga ts e regulamentares cer-t i nentes-------------------------------------------------------------------------------

lP01947-8 RITA CAMATA PMOB
............ PARECER ..

A Emendl! em questão visa sucr-tmtr- o paragrafo 20 do ar-t t
90 283 do Projeto de Constituição, Que cermtre ao Banco Cen
tral do Brasil comprar e vender ao t stutos de emissão de Te
souro uactcnat , sob o fundamento de Que a matãe ta está dtsct
ct tnaoa no artigo 328, inciso III, Que trata da let do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda, não obstante elevados cr-cccs ttcs do Autor, ar ta
r-a substancialmente a proposta acouvtoa pela matcr ta dos cena
t t tutntes Que examinaram a matár- ta , nas fases anter tor-es da
elaboração do Projeto cons t t tuctcnat

-----------------~::~~:-~~~:_~:~:~~~~-----------------------------------------
lP01948-6 ERVIN BONKOSfII PMDB
.......... PARECER .

A emenda oferece redação alternativa para o Art 356 do
Projeto ee const ttutcãc Não concordamos com a proposta Que
a nosso ver e inferior à do texto da r-eter-toe projeto

Pel;!o rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP01949-4 ERVIN BONKQSKI PMDB
........... PARECER .

O autor oferece texto alternativo à questão da secur-toa
de Social A redação, o ccnteuoc e a têcntca teatatat tva uti
t teancce pelo autor porém, ~e1xa a uesef ar-. não podendo, por

-------------~:~~.:._~~~~::~-~~~~:_:~~~~::~~-----------------------------
1P019S0-8 HUGO NAPOLEÃO PFL
............ PARECER **•• *.* ••

A ellllO!nda proposta merece ser acctntea. pelo significado
contido na objeção que encerra

------------------~~:~-~~~~~~=~~-----------------------------------------------
lP0195l-6 ROSl::RTO CAMPOS P05
••••••••• PARECeR .

Acolhida parcialmente no mer-tto. com exceção do dtr-ettc
indivldual de opção, Que não e coecat tvet com o cr-tnctptc
basilar da 1>01 toar-teoaoe t tnanceu-a, base de todos os S1ste -

-------------~~~-~~_:~~~~~~~~~_:~:~~:_~~~~-~~~~!:~!~~:-------------------------
lP01952-4 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.......... PARECLR .

O projeto da const ttutcãc atende melhor ã dtsctct tna da
matéria A vtet ttutcãc de órgãos alternativos para auxt t tar-en
as Câmaras Municipais na fiscal teacão r tnancetr-a e cr-çamen-
tar ta como pr-opõe a emenda, pode ser sctuctcnacc median-
te câmar-as esoectats criadas nos cr-óor-tcs tr-tbunats de Contas
dos Estados

lP01953-2 CHRI5TOVAM CHIARADIA PFL
........... PAREClR ..

A Emenda deve ser r-ef et taca. por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~~:~-~~~~~~~:~:~-~:_:~~~::~~-~~-~~~:~~::~::~~~~----------------
lP01954-1 CHRI5TOVAM CHIARADIA PFL
.....* PARECeR ..

~Ne pr-oceuat j udex ex off 1c10·
Os tribuna1s, encarregados de declarar a Inconstitucio

nalidade, nilo devem pedir a outrem que a declare
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P01955-9 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.......... PARECeR ..

O espirHo Que norteou a elaboração do Projeto de Consti
tuição não prevê o aproveitamento, por terceiros, de terras
ocupadas pelo indios, nem sua remoção, nem mesma por motivo
de relevante intl"'!resse nacional

Se acel1.a, a proposta daria ensejo a manlpulações que
lndlscutivelmente, tj:mderlam a prejudicar os interesses 1nd\
genas

As terras ocupadas pêlo 1ml1os são bens da UnHio, in3-
lienaveis e imprescrH1veis

Por ta1!: razões, somos pela rejeição da~emenda-------------------------------------------------------------------------------
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-~ ----------------------~- --- ---- -~ ------------ --------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELA'fOR - PARECER SOBRE AS EME.NDAS AP~ES!:.NTAOAS

lP01959-1 VICTOR FACCIONI PDS
............... PARECER ..

Acatada tnteaeateent e. com nova -eoacêc
----------------------------------------~--------------~-----------------------

~~~:~::~T~~~_~~_~~:~~~~__=__~ ~~:~:~_ ~~~~: _~~_~~~~~~~_~~~:~: ~~~~~~ _
'P019n-T rt tc CaSfA PMOB

1P01979-6 ABIGAIL FEITOSA PMD5
................ PARtCER .

A est act t toeoe , entendida como a garantia de oercanêncta
no emprego e oor t antc como contraposição ao livre ar-ovt r tc
oc empregador de oescecrr o empregado, tornou-se ar t t e t c tc-

;:~ig~ee~~~:!>;wt~~~tâ:: ~a~~~b~~~:r:~vg~et~~~ t~~r~~a~~~1f::~-
t aoc , r-et re-aoaeante , por uma solução nar-nontcsa oc problema

Na verdade. o Que quer o empregadD e ver t rei r aco eovete
ernrtr tc e, não. como Sé' oropata ençanaoameote ter a garan
tia tr-r-estr tta de permanecer no emprego contra a vontade do
enc-eaaocr Consciente de oue e p<lrte vtta t e tna t tenave t da
cr-ôcr-te atividade empresarial, sabe que não ecoe ser tr-at aoo
como uma simples peça, um instrumento ou eacctna Que, após
usaoa. e Jogada fora como tnee-vrvet

De sua parte, não interessa ao empregador tnsotr-ar oeeas
scesesc Ou tnsegurançOl, ao seu empregado. pois esses SdO fato
~es comprovados da bail<.i1 produtividade A pratica a excer-t
êncta o ccnnec tmervto tecntco a tcenr rr tcecãc ao emprega!lo
com os objetivos maiores da empresa significal'l para s ta um
catr-tmúnto tnsucsr tturve t Investe o empresário em recursos
humanos buscando habilitar e aprimorar a cuat retcacãc ore
<tss tcnat de seus eecreaaocs Por tudo isso e el eeent ar- Que
seja virtualmente contrário <I r-ctat tv tuaoe da sue mão-de
-cnr-a , fato" absolutamente negativo para os resultados do em
c-eendtnentc

Posta a questão nestes termos não na cer-que se trazer
para a relação eaor-ecat rcte , fundada na bt lateral idade do
contrato, uma condição un tpes soa l paternalista e teocatt tva ,

Que, ao longo do tempo sempre fOl causa de to"mentosas de
m,,;md.as judlClJl 15

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que em todas
as fases da elaboraçào dest~ Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula concil1atória Que n~flete a tendên
ela m<ljorltarta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e proftsstonats que dluturnamente, vem
~e manifestando pOr todos os metes de comontcação e a veda

çao da despedida lmot1vada Ou sem justa causa em tl'rmos a
~erem definidos pela legislação ordinartA

1P019BS-1 ABIGAIL FEITOSA PMDB
• PARECER ."' ..

EmbOra opo"tuna, o conteudo da presente emenda e materta

-------------~:~:~~~~::_~-~:~~::~:~~-~~~~~~~~:_-----------------------._-
TP01986-9 ABIGAIL FEITOSA PMDB
.............. PARECER ..

Ao compuls6ria representa um 1im1te de temPD de trabalho no
serviço publIcO Normalmente a grande maior~a dos s~rv1dores

se aposentam antes, por tempo de serviço Diante dtsso não
vemos PO"Que modificar tal 1imtte que, no fundo, e até 001050
para muitos

lP01982-6 ABIGAIL FEITOSA PMDB
............. PARECER "' ..

Ju Igamos que o teor da presente elT'enda e até certo
ponto justo De fato, esses servidores já dl'!monstraram sua ca
pacldade e terão ja. prestado "elevantó!s constrl0uiçôes ao ser
viço pu!:!l ico Porém, surge aqlli lima ques""ão de et1ca Porque
lIns prestaram concurso e outros não Por Clutro lado quando
s~ fixa aro1trariamente um numero de anOS,corre-se o risco de
nao contemplar, por QUestão de meses ou ate mesmo dias mUl
tos desses servidores Esse e o nosso parecer

---------;~~~gB3:~---------;~IG;;~-;~ÍTõ~;-------------------------;;~~--------

........... PARECER .
A aposentadoria seria precoce se conced1da aos 30 e 25

anos de serviço Não podemos nos esqu/;!cer Que a vida media
dos orastletros vem aumentando a c.ada ano Por outro lado
decrl;ttal'larnos prematuramente a Ida destes trabalhadores ao

-------------~~:_~~:~~~~~:--~~~-:~:~~:~~~-~~~-~~:~::_~:~~:~:~::_-------------
lP019S4-2 ABIGAIL "EITOSA PMOB
................ PARECE.R ..

Coem desempenna um emprego temporár10 é regido pela CLT e
autom<lticamente, contribui para a Prev1déllcta Soctal Quando
poIs, completar os anos de serviço eX'gido pela Prevtdêncta'

~~~ ~l~n~f~~d~gr~;:~~~~oe não pela União no emprego ou cargó
____________________ w ~ __

lP01980-0 ABIGAIL FEITOSA PMDB
........... ~ PARECER .... ,..,." ...

Mater1<l pertinente a outro c<!lpl-tul0 no C!ue dIz respeito
à propriedade doS sElrviços que e$~eciflca e a seus fins

~-~------l~§ie~l~~-~::::::-~~i~~~~:~E;;~s;-----------~ w ~;~~-------~

t1tU~~~~ rejelçào, tendo em vista a orientação dada ao suos-

11'01972-9 FLAVIO PALMIER OA VEIGA PMDEI
............. °ARECER ••• "'..... '"

A o-cccst a carece C1a proposição principal - a ossr tnacãc
prioritária de verbas 010 ensino pubr tcc

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~:~--------------------------------
lP01973-7 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
............... PARtCER '"

na P~oj~~6eUdo da Emend2. em sua essência ja esta tncrutuc

---- ----;~;~9;;:~----~----;~;~Íõ-~;~~Í~;-~;-~EÍ;~--------~------ --~;~~
................. PAReCER ,. ..

o cont eucc da Emenda em sua essência j e esta contempla
g~n~~ Projeto optando o Relator pela manutenção do texto or t-

------ ---~ ------ -- -------- -~ ---1PO1975-3 FLAV;Õ-~;~M;~~-~~-;j~;~;-----------------PM;B-~------
.. PARECER .

A oeccos tçãc, embora msccnna sobre matéria const ttuc tc-

~:~is~~8~~mo~~~~~~~:m:n~g~p~~~e~i~~orse si tuae no ámbt to oa

-----------------~:~~-:~~:~~~~-----------------~------------------------~------
lP01976-1 DIONfsIO HAGE PFL
............. PARECER .

Não na duvida nuantc á falta ele esctoeoas para o atennt
mente a. População, prlncfpa.lmente nas r-eatões Norte e Nordes
te, além oe que a acumulação os oots cargos o-tvat tvcs , f a
ssr- uma tradtçi!ío do direito positivo brasileiro Não na lIqUI
uma preocupação de cenet tciar uma determinada classe e sim a
de garantir uma matcr- assistência ao ceve '

-----------------------------------------------~------------------------._-----

lP01977-0 ABIGAIL fEITOSA PMDB
.... "' PARECER "' ..

Pela ref e tcêc Já esta previsto no Projeto cr-çantsec as-

-------------~:~~~~:~-~~~:_:~~~~~-~~-~~:~~~~----------------------------
l~~!~~~:~ PARECER ~~;~~~; ..~EIT05A PMDB

O Projeto da tratamento tgual1tar10 ao tr-anatnaoor- urba
no C! rural Assim, no sucst ttut tvo. oret enoencs , assesur-er ,
nesta part{,' em Que se enumera as seus utr-etrcs , apenas a ga
rantia da aposentadoria. deixando, por boa tecntca legislati
va, que o Capitulo da Segur1dade Social escectr taue as suas
diversas modalidades excecctcna I idades proventos 1 twtt es
~e idade, etc

PFL

?OS

lP01961-3 GILSON MACHADO
............. PARECER ..

Pela r-ef etcêc
aater te r-ãc consr t tuctcnat

1P01957-5 FRANCISCO DIÓGENES
........* ... PARECER: * .."'.* .....

aerenos de acordo com <'I proposta
Aprovada

lP01962-1 GILSON MACHADO PFL
............ PARECER ..

Embora revelem os ctsccs tt tvcs da emenda o elevado cesccr-t tno
do proponente, nossa ccovtccãc é de qW2 a mater ta em cuestão
r-ececeu tratamento adequado no Projeto

-------------~::~-~~~~~~~:~~~~~~~~~--------------------------------------------
1P01963-0 GILSON MACHADO PFL
.............. PARECER .

-----------------~:~~-~~~~~~~~~--~~:_:~~~:_~~_:~~::~:~:~~~--------------------
lP01964-B FERNANDO GASPARIAN PMDB
........... PARECER .

A emenda pretende suprimir O ar-t 3ÔO que impõe 1 ten taçãc a
cae r tctpecêc das ent Idades e empresas estatats na manutenção
t tnencetr-a de otenos de previdêncla complementar para seus
servidores aorencercs cons tatente o argumento de que se tra
ta de mat er ta maí s pr-opr ta de legislação cr-ctnar ta , pois o
assunto ja e coj etc os tratamento específ1co em cota decr-etos
exacut tvcs , o que demonstra a preocupação do Poder PUblico
com la Questão aessat re-se , a tnoa Que o controle e a fiscal I
aaçãc dOS "fundos de pensão" e ccncetencta de lima Secretar ta
especifica do M1nlsteriO da Pr!;!vidªnCla e Asststência socte r ,
a Qual 1ncumoe o acomcannemenrc da onservãncte das normas le-

----------~--~~::_~-~:~~~~~:~:~~~:_~:~:~~:~:~:_--------------------------------
lP01965-6 FERNANDO G.A.SPARIAN PMOEl
............ PARECER .

Os d1spOs1tivos oc Projeto ee const tt ctcãc r-eter-entes a
<.lutor1zação para O ruectonanentc de tnst ttutções f tnance tr-as
e a participação de capital estr-encetr-c no sete- são a nosso
ver requisitos m\n1mos que o ieatstaocr cr-omar-to oeveea o
bedecer Quando da est rutur-ecãc oc S F N

Entendemos também conforme sal lenta o Autor da presente
Emenda, que normas const t t uc tona í s não devem rnscor sobre ma
terias de natur-eza conjuntural rocavte os ctsoos tt tvce pro
osctos permitem aos legisladores ordlnariu o grau de Ilber
oeoa de que necess t t an para cet tcsr-er sobre o assunto

Pela rejeição
--------~-----------------------------------------------------------------------

1"01967-2 MARIO LIMA PMDa
..... ,. PARECeR .."' ..

A Emenda ereter-oe alterar <lo redação do ar t 1155 do Proje
to

A nosso ver o texto original, com cecuenas modHícações
tnt r-cduatcas no sucst f t ut ivc melhor atende aos oes tcntcs da
anistia processo esse de grande relevância aara a implanta
ção da ordem democrát ica @stave1 e so' ida

PQla aprovaçlio parcial da Emenda, tendo em vlsta Que pa
tt? dela acM-5e aproveitada pelo SJbstltut1vo

lPOl9ô6-4 SIOUEIRA CAMPOS PDC
.............. PARECER ..

assist e razão ao Autor O tecvsi aoor or-dtnar to coce-e
ocupar-se oa mater ta

-------------~ ----~---- ~------~------- -----~~ ------------------------------- ---

lP01960-S ~LOYSIO TEIXEIRA PMDB
.... ~ PARECER ,..

A competência e correta encer-a com a r tnat toaoe coseu-

Pl'!la aprovação parcial

lP01968-1 ORL"NDD PACHI:.CD P~L
............ PARECER .

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro judfC1al, O direito a etetlv.<lção no cargo
de tHolar, '10 caso de vacancia

Ora, o Projeto dispõe soare a estatlzar;:ão das referidas
serventias, demonstrando sens\vel avanço nE'!ssa area e repon
dO no lugar adequado .as funções contrarias como verd<ldelro
encargo estatal

Pretende-se, assim, extinguir os prlvilegtos até então
conferidos .aos t ttulares de servent1as que, por delegação do
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver tndelegávefs

O dtsposto no art 455 do Projeto por sua vez ressalVa
os direitos doS atuais titulares Pretende-se estender tõlls
direitos aos Substitutos ou tercelros, de um modo geral, l1I
esvaziar a regra estattzadora, a ponto de retirar-se a sua e
ficácta para se manter os privileg10s que se pretende extin
gutr

---------~ -~--- --~~:-~:~~~~:~~~ ~~:'_~:-~~?~~------------- --------------------
lP01969-9 ORLANDO PACHECO PFL
............. PARECER ....... ,........

A emenda Rretende supr1mtr O 3rt 360 que impõe l1mttaçdo a
partIcipação das enttdades e emprl;lsas estatals na manutenção
financeira de planos de preV'ioência complementar para seus
servidores Entendemos cons1stente o argumento dI'" Que se tra
ta d@ materla mats próprla de legfslação ordinar'fa, pois o
aSsunto ja é objeto de t"atamento especifico em dOis decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do poder Publico
com a Questão Ressalte-se, alnda, que o controle e a fiscali
zação doS ~fond05 de pensão" l:: competência de uma Secretaria
especifica CIO M1t11sterto da Prevlt:lénc1a e Assistência Soctal
a qual tncumbe o acompanhamento da observância das normas le-

--~-~--~ --- --~~~: -~-~~~~~~~~:~~:~ -~:~: ~~:~:?:--------------------_._-- --------
1P0197Q-2 TITO COSTA PMDB
................. PARECER ..

Com exceção do art 90 para o Qual aceftamos emenda
que lhe aá redação lac6nica, concordamos tom a supressão de
todos os outros artigos, citadamente 50. 60 , 80 e 10 E
concordamos porque 2. justificativa contem elementos d~ con
vicção que nos levam a concordar com a proposta Peja apro""a-

----~--------~~~-~~~:~~::-~~~:~~:~---------------------------------------------
1P0197l~1 TITO COSTA PMDB
.............. PARECER ..

Pela aprovaçao do sl'!guinte texto, que se coaduna com o enten
dimento prf"domlnente na Comissão de SisteMattzação
"Ds venc1mentos dos maglstraOos serão ftxados com dHerença
não excedente de dez po" cento de uma para outra das catego
ria.s atribuindo-se aos memtros do Supremo Trtbuna1 Federal e
aos dos Tr1buna.1s de Justiça vencimentos não tnfer10res aos
percel:l1dos a qualQuer tltulo pelos Ministros de Estado e Se
cretarlos de estado membro, r-espect1vamente, ressalvadas van
tagens pessoais"
Pel.a aprovação parcial

lP0195B-3 VICTOR FACCIONI 'PDS
............. PARECER ..

As~lste razão ao Autor O legislador or-otnar to poderá
ocupar-se da l'l'Iaterta----------- ---------- ------------------------------------------------------ ----

lP01!:'lS6-7 FRANCISCC OráGENES ees
............ PARECER ." ..

As r-azões excenutoas na .rust t etcacãc da Emenda sêc muito
oportunas mct tvõ por que acolhemos sua cos-utecâo
Pela aprovação------ -~--- ~--- -~--- ----- --------------------------- ------ ---- ---------- --- ----
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ABIGAIL F-EITOSA ?MDB 1P02006-9 A61GJ\IL FEliO$A

1P01987-7 ABIGAIL FEITOSA PMDB
..... ~ ......... PARECER .. ",,,,.~ .......

Pelo acolhimento nos ter-nos do subst t tut 1 vc

1.P019B8-5 ABIG~ IL fEITCSA PM08
.................. PARECER ~ .... "'~ ..... ..-

Os critérios Que informaral11 a redação do dispositivo 1150
admitem o acctbtoento da emenda

Pela -eretcao
--------- ----------------------- ------ --- ---~-- ------- -------- --------------- --

1P01989-3 ABIGAIL FEITOSA PMDB
................ "A.RECER ..

A eeenoa ccor t t a com as otret r t zes acct aoes pelo m-ofe-
to

lP01990-7 ABIGAIL FEITOSA PMDB
.............. PARECER .

05 cejet rvcs perseguidos oer a Emenda cone t t t am com a
or-reetecãc adotada pelo suest i tut IVO

Pel<!o reje\ção------------------------------- ~------ ------ ~ -----~------~-- -------------------
1P01991-5 ABIGAiL FEITOSA PMDB
...... " PARECER .

""uHo embora seja 'o,)váve a pr-eocupação do nobre ccm t
tutnt e. a matéria da pr-esente emenda. ccnrtvte COI!' a sistema
t tca geral adotada pelo ercf stc de const tturcãc

~-----------------~~::~:._:~~~:_~~~~-~:~~::~:_~~_:~:~~~---~---------------------
lP01992-3 ABIGAIL FEITOSA PMDEl
.............. PARECER .

05 obj et tvos ce-secutocs pela e-menda conr t ttam com a
or tentaçêo adotada pelo Suns t t tut 'Ivo

---------------------~:~~-~:~:~~~~----------------_.-------~----~--------~-----
1P01993-l ABIGAIL FEITOSA PMDS
................ PARECER .

A finalidade da. presente Emenda, está contemplada no sues
t ttut tvo

----------------~::~~--~:~~-~~~-~~~~~~~~?_----- ------------ -- ---~--- --~---- ----
1P01g94-0 ABIGAIL FEITOSA PMD6
................ PARECER ..

A Emenda cr-ete-ioe subst stutr- a exc-essãc ~ 'n!'it'tu1ções
nacionais permanentes e r-enut ar-es " por "tnst eune-itos do Esta
do"

Consideramos que a ror-na aprovada pelo projeto define me
lhor o pape l das tor-ces Armadas

Pela rejeição
--------------------~------------------------------~------------------------~--

1P01g9S-8 ABIGA,Il F~lTOSA. PMD6
............... PARECER .

A mater í a ceve-a ser regulada oe tas constituições astace
."

P~la f'ej~ição-------------------- ------- ~ ----~ -- ----------~---------------- ~ ~----- -~ --------
iPD1996-6 ABIGAIL FEITOSA PM05
................ PARECER .

A r-eoecac dada ao pape1 das forças Ar-"laclas no Projeto a
lém de atenuar a tradição constitucional brasileira. e mais
abrangente

Pela r-ejetcão

lP01997-4 ABIGAIL FEITOSA PMDB
................ PARECER .

A modifica.ção proposta atende, ell' sua essência OE objet 1
vos propostos pelo legislado!" na definiç80 de empresa nactona
, resguardando-a de ouatsucer- dtstor-cões cr-efucrc iats ao seu
controle POI' asentes ecc-icetcce não cr-ast tet-cs

Pelas -aaõss excoatas ~ust1f'ca.-se a inclusão de '0"<1.;;'1
1S'1ros' no teKto do artigo

Pela aprovação pa"clal
-~--------------------------------------------------------~--------------------

1PQ1998-2 ABIGAIL FETTOSA PM05
................ PARECER ..

.,Entendemos que a definição da funão social da tElrra deverá
ser Objeto de legislação ordinarla
Pela r6ljeiçào da emenda

-------------------------------------------~--------~-----~--------------------

1P01g99-1 ABIGAIL FEITOSA PMOB
"'..... ~ ....... PARECE." ....... "'.~ ....

O disoos1tivo que o ilustre autor pretende emendõlr ja e
consagr<ldo como mecanismo de pr-oteção do s1ste'lla presidenc~a~

rio contra iniciativas legislativas ou <ldmlnü:>trativas ca.ren-

--------~----:~:-~:-~~~~:~-~~-~:~~ ~~~~:_::~~~~~~?=~ ~~::~::~~::-~~-:~:::~~~-------
1P02000-0 ABIGAIL FEITOSA P/I10B
............... PARECER ..

A emenda não deve ser aprovada por \mpllcar em d'llatação
dO processo constituinte de fO"ma redl.lntante, dla"tiõ! do legl
t imo mandato dos represe'ltantes do povo

Pela rejeição
- -------~ ----------------------------------------------------------------- ---~-

lP0200l-8 A.BIGAIl- FEITOSA PMDB
.... "' "'.. PARECER "' ..

Seguindo a trad1ção do D~reHo n'lcioMl. a Em@nda aaui
exa,mlnada tra"a de matéria 4nfraconstituci0nal cabendo
pols, ser objeto de cuidadosa consider<lçào em etapa posterior

-------------~~-~~~~::~::_~~~~~~~:.~~~-----------------------------~-----------~-
1P020a2-6 ABIGAI_ FEITOSA P""OB
........ "'...... PARECER ....... "'......

E indiscut ível que a med1a de vida do brasileiro aumentou
conslder.1lVelmetlte nas ultimas decadas Provas de tal afirma
ção E;lncontramo5 nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e das dificuldades financeiras enfren
ta,das pelo PaIs, condideramos Injustificável a diminuição do
tempo de sElrviço reqLler1do para 11 concessão de aposenhdori<1

Pela rejeição
---------------------~------------------~-----~--------------------------------

1PQ20Q3-4 A.BlGAlt. FEITOSA PMOB
.... "'........ PARECER ....... "'........

A expressão exploração econ6mica. s6 no contexto da forma
ção predatória e anti social de monopólio, a11gop6110$ e car
té\~ danosos ~o 11't~f'esse pI,lOl~co. se confunde com abuso do
poder econômico De mais a mais, tendo em v1sta o caráter a
brangente de um texto constitucional. vale mencionar generica
mente toda e qualql.ler forma desse ttpo de aouso que tenha
por fim dom'nar os rr,ercados naci01'la's, e11m1n2l.r a concorrên
cia ou aumentar <lrbitrariamente os lucros

--~--------------~:~~-~:~:~~~~----------~ ------------ ~ -----~-------------------
11'02004-2 ABIGAIL FEITOSA PMDa
............. PARECER "'... "'.........

A função social da propriedade rural dever<l ser definida

---------~---:~~~~~::::~~~-~~~:~~:~~-~::~-~:~:~~~~-~:-~~:~~~--------- ---------~
lP0:2005-1 ABIGAIL FEITOSA PMDB
................ PARECER "' .

A ~fv;ão a setores, por ser parclal, rlõ'duz o alcance ex.
pre~so na redação dada ao artigo, porquanto crlsto:l11z3 a pres
taçao Delo Estado de alguns serviços pl.lolicos Dj;lssa forma o
texto constitucional perde a flexibilidade necessaria de com
o tempo vil' a aba"'car 01.itros setarEls ou mesmo oresc~nd'r ae
atuar em I.Imou mais dos enumerados

----------------~::~-~~~~~~~~--- ~ -~---- ---------------------------------------~
1P02006-9 ABIGAIL FEITOSA PMOB
............... PAR(::C=.R .

A forma como esta redigido o paragrafo 10 do art 303 dá

margem tnertutvocanente a pressões contrarias aos interesses
nac tc-tats que ter-riam por-ventur-a encemvnneoc a tmerveocãc do
Estado no ocetnro econônvco e o eonooot rc 1\0 entanto. eecoa
a toete generic.1 ds intervenção ou mcnopct tc m"l torne acenas
da Lavr-a exptc-ecãc e comercialização do petróleo e ceeats
jaz toas mtner-at s do P<l.IS não nos parece t amcen o-cvtoêncta a
cer t atra per oe txar- de fora outras at tvraeoes que poderão a
te, numa outra ctr-constêncre rnsrcr tca ..ern-esentar uma feição
oe essencialidade equivalente ou super ter__._~ ~ ~_~: ~_~~2:~~~ _

1PQ2007-7 ABIGAIL FEITOSA PM09
.................. PARECER .. ~ ..

A -eeccosee11 Idade do coes-esse Na.ciona1, 1"\3. el accr acãc ca
Lei comotenentar-. qar-ant í r-a a preservação dos etevaoos e tr-s
de mcore oecve rce do povo brasileiro e do cats , 1150 sendo
ooor t uno 'lem accnseuiave t consagrar r-ecaçãc constitucional
deste teor Que comprometerão ate mesmo a oeeeaa oc cas s \1'1-
justamente as-ectoc Pelo r-êo-acotn tmentc

1P02008- 5 ASIGAll FEITOSA PMr.:e
............... PARECER "'........."'.....

curoa a Emenda de esrence- tambern aos ccosc-vtos , o ar tat a
eento eleitoral
O projeto per"llte o alistamento de teces os ert t í t ar-es com
exceção dos Que estão no serviço inicial •
A exclusão dos conscr t tcs deve-se ao fato oe Que os nesmoa
durante o ce-tccc eietec-ai , quando as "orças Ar-madas são
-eeuts ttaoas pal""- ..lI...Ist\ça Ele\tc"al car-a a llIal'lutÇ!oçâc da oe
cem são moutt t aaoos cat-a cumpr1r essa mtssãc

-------------:~:::-~~ ~ ~ :.:~:~ ~~~~-~:~:~--~~~::~:~ :_~~ ~: ~~~ ~:~-~~-~~~ ~:~- --------
W'02Q09-3 ~8It:.AIL fEITOSA PMDB
.... "' PARECER .

A e-eoce é redundante li outros ovsoos tt tvos presentes no
texto, o Que determina a. sua oesccostoe-acãc

Pela prejudicialidade

lP02010-7 ABIGAIL FEITOSA P'!D9
............... PARE:CER '.... "'........

Pretende 11 ElTlenda em eXaME' modificar a. redação do ar-t
17, I, "a" do »roj etc de ccoet ttutcãc de modo a garartir
direito de r-euuteõ t amoem em tccavs fechados

Eote!'\d'ê!llIO!> cesoeceasec te a at te-acãc pois se está ga!',m
t ttrc o direito de formação de Grupos para reuniões oe-vco tcas
(17, I, b") a pretensão da autor-a do Emenda f e está ater-croe

---~---------------~~:~-~~~:~~~::~~~~:~:--------~--------------------------
lP020l1-5 MJGAIL FEITOSA PMOB
............. PARECER 1' .

Ê indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou
consideravelmente nas ut t tmas cecacas s-oves de ta' ar tr-ea
cêo encontramos nos dados sobre o assunto .evaotaoos oetc
IBGE Diante dessa fato e das dificuldades financeiras enrr-en
t aoes pelo Pais condtdsr-amos tníust tt tcevc ' a diminuição do
te-se de serviço -eoue-toc para a concessão oe acosent aoor-te

----------~-----~~~~~-~:~:~~:~--" ------- ------ ------- -.---- --------~-- -- ---- ---
1P02Q'2~3 CARCY POllA eos
........ "' PARECER .

A esoectr tctoace dos resultados de ter exploração eccnô
mica exige car-ttctuacãc dos Estados. do Distrito federal e
(los Mun'Clpios por UMa Questão de just vca econômica, e não se
r-ecua 1'1 mero aet tr rcrc fiscal, alem do que se trata de r-eta-

-------------~~~-~~:!:~~~~~-~-~~~~~--~:~~-~~~:~:~:'- ----------------------------
lP020l3-1 DARe'! POZZA PDS
................ PARECER "* ..

A c-ccr tecace do subsolo a titulo da União é complementar
ao poder de concessão Que a untãc na-item em -etacãc a exotcr-a
cão dos -ecu-sos r-atu-ats e não é enteodtoa COIl'O simplec; res
tr1çào a iniciativa privada IJ"lsde QUS' resguardados os llfl'lites
do in'::erElsse p'lb'1CO

-------------==-=~:~~-~:~:~:~~-----------------~-------------------------------
lP0201A~O DARCY POZZA PDS
................. PARECER ~ "' ..

A emenda propõe dar I10va redação ao <:lrt '2Slj
EntlÕ!ndemos Que a. MatlO'r1.'l e objeto de lei ordinar1a

---~------~------~:~:-~:~:~~~~------------------------------~------------------
lP02015~8 CARCY POZZA PDS
............... PARECER .

E ncessaric Que o teKto constitucional viab'llize, COM a
ma10r propriedade posswe1 <l. apuração pra-tica da ewpresa ge
nu1namente nac10ndl brasileIra dado que a: estas se estraté
gic;'ls a defesa ou ao desenvolvimento tecr'ologlco, poderá ser
dada proteção tempor<lria, alem de preferêncta na aquisição de
b@ns e se"v\ços pelo Pode{' Publ'co

-----------------~: ::_~:!:: ~:~~-------------------------------------------------
1P02016-6 DARCY POZZA PDS
................. PARECER ....... "'.......

A materla e pertinente e cond';: CO!'l o teJ(to do artigo
0310 do projeto

----- -----------~ -~:::-~~~~~:~~~---- -------------------------------------- -----
lP02017-4 DARCY POZZA PD5
................. PARECER .

A matéria de que trata a proposta deve ser deslocada pa
ra iltu10 próprio Que d1spOl'll1a sobre as competêrc1as legls
l<ltiVas

Pela prejudicialidade
------------ ------------------------~-------------------- --~-------------------

1P02018-2 DARCY POZZA PDS
..". PARECER ..,~ ",

A pre,!;ente Eme-nda prOPÕ€! acresclmo a.o art 17, lU, "a~

do pr-ojeto de Con5t~tu'ção

SO'l\OS de opinlaõ que a liberdade de culto bem como a li
berdade de reun lão ja estão stJficiefltemente disciplinadas no
texto do Pl'ojeto

Pela prejudicialidade----~----------------------- ~ -------------------.------~-----~-----------------
lP02019-1 DJ,RCV POZZA PQS
.......... "'. PARECER ..

Pela aprov<lçJo parclal ress31vada redaçâo a ser dada
no subst i tut Ivo

1P0202Q-4 DARCY POZZA PDS
................. PARECER ..... "'..........

A Emenda e de ser rejeitada.

------------""----~~::~ -::~: ~~~~--------------- ------------------ ---------------
lP02021-2 DARCY POZZA PDS
• "' PARECER ..

A Emenda e de ser r'ejeit-ada

----------~ ~- ----~~::_~:~~~:~~----- ---------------------------------~--- --~----
lP020:22-1 DARCY POZZA PD5
• .. 'l''''..... '''''' PARECER "'.... "'.... "'...

A emenda propõe alterar o itelll !J do ;:..t 252
• E:.ntel1demos não ser pertlnente a ';JjestB:o v',!;to .atE! pelo
angul0 da tradição dessa centel1j~la il'lstltutção

---------------- -~~~:_~:~:~~~~~--------- ----------------------------.---- ------
lP02023-9 DARCY POZZ,4 PDS
.............. '" PAI ECER ..

"'5 riquezas do SUbSOlO COflst 'tue'Tl patrirn6n1c. de toda .a
Nação e devem - :omo ja e trlld'lclonal 110dl~e1tc orasileiro
estar sob a Hnedtata responsaoil1dade da Un1ão. Que e)rprime 2
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lP02023-9 DARCY POZZA PDS

:~~::::~::~~-~~-~::~:~~-_:_-~~~:::~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~:::~:~~~:_------~------
lP02042-5 THEODDRO MENOES PMOB

-----~-----~-~~:~~~:~~~~~~~_:~~-~~~~~:~~~~!~-~~~~~~~~~:~~~----~----------------
lP02024-7 HQRACIO FERRAZ PFL
••••••••• P....RECER •••••••••

-----------------~~~~-~~~~~~~:~-~~~~~~~.:_~~~_:~~~~-~~-~~~~!~!~!:~~----------
lP02025-5 HORÁCIO flERRAZ PFL
."'••••••• PARECER ..

Nlio onstante deve-se reconhecer J! tcuvaver cr-eccucacãc
do rl uerr-e Autor em otscrct tnar m1nunc1oSilrnente os erertcs
cr-ãt tccs e legais da antst ta, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acer-ca da illlplementação, no texto ccnst t
tuc1anal

.... r-eoacãc do ar-t 475 do projeto de resto aproveitado
com m1nlmal": alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forma completar a concessão de bener tcto, oatxanoc para
a 1J!9'.s1.a.ç.ão tnrr-aconst t ructonat 11 "egloncia dos aspectos espe
ctf tcos da antst ta

Ressalte-se que grande parcela oos preceitos suaer toos
acham-SI! no Substitutivo, pelo qual optnamos pela aprovação

------------~~~~::~!-~~_:~~~~--~------------------------~---------------------
lPQ2025-3 JOFRAN FRI!JA.T PFL
•••••••• '" PARECER ."' •••• "'''''''

A tnctusãc oc parágrafo ao ar-t 478 do Projeto, como pr-o
posta na Emenda, não ccr-r-espcnoe a cr-tentaçãc aoctaca pelo
Relator

-----------------~-~~~~::~-~-~~~~~~~~~=~~----~------~------------------------
lP02027-1 JOFRAN FREJAT PFL
............. PARECER •••••••••

-----------------~:~~!~~~~.:_~~_:~~~-~~-~~~~~:~:~~-~~~~=~~-~~-~~~::!!~~!~~------
lP02028-0 JOFRAN FREJAT J:lFL
•••••••"'. J:lARECER "'••••• "''''.

O s1stem3 contributivo da Prevldêncta: Social sofreria
profundo golpe e se tnvtatit t t ear-ta se se rompesse a conexão
entre o valor co cener tctc e o teecc de trabalho e cont r tbuv
cão do segurado A emenda prcecver ta esse rompimento, vez Que
propõe ccr-r-espoooêncta geral e absoluta entre o valor do nene.
f~c'o e do satar-tc do trabalhador

1P02029~8 JOFRAN FREJAT PFL
"'."' ••• "''''. PARECER •••"'."'."'.

N!o nos parece fust tt tcâvet garantir a jornada de seis
horas diárias às mies com f'lhos menores de doze anos ou de
f1ctentel'; f15icos ou menta ts Consideramos ser necessário ga
rantir a presença da mie junto à criança no per lodo de atet
talllQnto conforme ovscostc na normatização da t tcenca-aestan
te

A medida prOpOsta, se acatada, redundaria apenas no
at tf amentc da mulher, particularmente da jovem, do mercado
~e trabalho

1P02030-1 JOFRAN FREJAT PFL
•••••"'."'. PARECER "'••••••"'.

O Projeto de const ttutcãc oer tne , com clareza, as atri
buições de cada um cios Poderes Executivo, Ll!g1s1at'vo e Jud'
ctâr-tc no tocante ao Sistema r tnancetrc Nacional Prevê-Se
também UIM tet CIO s tsteea financeiro que se destina a fixar
parAmetros para o sistl!lma,S03S ccedtcões de euectcoaeentc, ;J

atuação de bancos nacionais e estr-anaetr-cs , a orctecãc as
poupanças populares concessão de car-tas-carentes e a organI
aaçãc, o func1onamento e as atr-tbctções do Banco
Central do 8rasl J

Da rcr-ea que, COIl'lO ocorre atualmente, as atribuições do
Banco Central do Br-as t I melhor ficariam se definidas em h!l
cr-otnár ta

Pela Aprovação da eeenca

lP02031-0 JOFRAN FREJAT PFL
.."' PARE:CER .

sugestio oportuna e acequaoa, tntecr-areente aproveitada, nos

----~------~~:~~~~~~~-~~~~:~:~:~~~----------~-~---~~------------------~-------
lP02DS2-8 JDFRAN FREJAT PFL-
"'••••• "''''''' PARECER ",,,,••• ,,,... ,,,

Falta a redação cuja proposta SI! anunciou

--------~-------~~~~-~~~~~~~:~~!!~~~~-----~-------------~-------------~--------
lP02D33-6 JOFRAN FREJAT PFL
"''''.'''.''' ••• PARECER ••"'."'."'''''''

A Emenda sugere a IntrOOw;.§o de parágrafo versando sabre
a aposentadoria especifica CIos m-cr tsetonats de sauoe no ar-t
351 Este assunto é esoectr tco o aur tctente para ser cons tce-

----~~-------~~~~_::_!~~~:~~:~~-~~~~~~~~~---~------~-------------------------~-
1P02034-4 CARLOS DEI CARLI PMDB
"'••• "'..... PARECER "'•••••• "'.

A eeenee em tela, eecunec as tradições const t ructcnats
or-as ttetr-as , merece adequada ccne tcer-acêc quando for elabora
da a leg1s1açio complementar e ord1nár1a______ ~ ~~~~_~~~~~=~~ ~ ~ M ~ ~ ~ _

11'0203$-2 CARLOS DE' CARLI PMDB
••• ",,,,.. ,,,•• PARECER •••••••••

O contecoo da sr-oocs tcão, atenorea pelo Projeto da Ce:wn1ss10
de Sistematização, traz oescccr-acentcs que, .!>egundOa praxe
do direito or-aattef r-c, melhor se coadunam com a legislação

----~--------~~~~~~~:~-~-~~:~~~:~~---------------------~~------------------~
tP020S6- T THEOOORO MENOES PMOfl
•• ",,,,,,,.,,,.,,, PARECER ••• ",•• ",••

A emenda propõe alterar o item IV da ar-t 253
Trata-se de eatér-ta para tet ol"dtnár1a

---------~-----~-~~~~~~~~:::~~-----~------~---------------------------------~--
1P02037 -9 lHEODORO MENDES pMDB
."'''' •••••• PARECER ••• "'''' ••••

Per-mtt e o que não es t â cr-otb tco

---------~------~~:~-~~!~:=~~:-~----------------------~-----~-------~------~---
11'02038-7 THEODORO MENDES PMDB
••••••"''''. PARECER "'•••• "'•••

A atual formulação do texto CIO projeto' mais abrangente
e coepat tvet com 05 cleftI8's ctspcs tt tvcs inerentes à matéria

---~~--------~~~~-~~!~!:!~-------------~~-------------------------~-------~----
1P02039-S THEODORO MENDES pMDe
••••• "'''' ... PARECER •••• "'.....

Fa I ta adequação ao Projeto

-----------------~~~~-~~~~~~:~:~~~~~~~---------~-----~-------------------------
1PD2D40-9 THEODORO MENDES PMOB
."'''' ••• '''.''' PARECER •• "'."''''.''''''

O esp\r1to da proposta decerto nlo é de restringtr a auto
nomia cios Estados e Muntctplos, o que decorreria de Ulll2. 111 
IIIHada cOlflPetêncla da Unlão no setor

Importa, pois. oue se pl'eservl! aquela autOl'lOll'l11 tambéfn

-------------~~~~-~-~~~~~~~:~~~~:~-~-~~~~~:~-~~~~~:~-----------------~--------
lP02041-7 THEODORO MENDES PMOB
."'••• "''''.''' PARECER •• "'•• "'•• '"

A Elllenda Ceve ser rejeHada. por nlo ajustar-51;! ao enten
dtmlinto predolllinante na Com1ssl0 de Slstemat 1z:ação

--- ---------~~-------------~------------------------------------------------ ...-
1P02042-5 THEODORO ME.NOES PMOB
."'••• "'•• '" PARECER ."'•• "''''''' ••

A IlIatêrta de Que trata a emenda está dtsposta Cle maneira

adequada no ar-t 54

------------~-----~~~:-~~~~~~:~~-~~:~~~~----------------------------~-~-------~
1P02043-3 THEODORD MENDES PMOS
."' ••••• "'''' PARECER "'''''''.,.'''''''"'''

A Emenda deve ser rejeitada. por não ajustar-se ao enten-

-~----~:~~:~-~~~~~:~~~:~~~~-~~:~~:~-~:_::::~~:::~=~~-------------~--
lP02044-1 THEODORO MENDES J:lM013
.. "'•• "'••• '" PARECER .."''''•••• '''.

Pela aprovação, com a seguinte r-ececãc ~paragr;ifo único
O 1'm1te da reeuner-acãc dos Pr-ete ttcs e dos veeeeocees sará
t txacc na Constituição de cada Estado Federa}-

~--~---~-~;~;~;~:~---------;~E~~;~Õ~;;.:~~E~---~---------------------;;ã--

"'•••••••• PARECER .. "'••• "'''' ••

-------------~--~_:~~~~~ -~~:~~~~~ ~~~!~:~~!~-~~~~~~~-~~ ~~-~~~!~:~-- -----------~
lP02046-8 THEODORO MENDES PMDa
."'''' ••• '''•• PARECER •• "' ....... "'.

A at tnea at acana não sofreu. com sua simpliftcaçio,
Qualquer eeoucão em seu alcance Pela prejudicialidade

----------------------~---------------~---------~~---------------~---------~---

lP02047~6 THEODORO ,~NDES PMDB
••",••",.",. PARECER "'••"'."'."'.

Tendo s tdc tavcr-ãvets a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autoria do roere Consti
tuinte rr-anctscc Rol1embel'g, somos, coerentemente. oeta r-a
jeiçáo desta

---------~;~2~~ã:~-~-------~~~ÕÕÕ~Õ-;~NÕ~S-------------------------;MÕB~-------

• •• "'•••• '" PARECER •••••••••
A Ehlenda ceve ser reje1tada por não se ajustar ao enten

dimento predominante na Comissão de s tatemat tsacãc
---------------~----~------------------------------------~----~~-----~------~-~

lP02049-2 THEODORO MENDES PMOB
••• ",.",,,, •• PARECER .,."'''' •••••

Com esta Emenda, pretende o nobre Constituinte alterar a
r-edação da numero 1, da at tnea e do 1tem IV do ar-t 12 do
Projflto de Constituição

A proposição em exame trata, no nosso entenoer-, de matéria
Que merece aoeouaoa cons toer-acão cuanoc for etaocr-eca 11 t e
gtslação coeoreeentar e cr-ctnar-ta

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

lP020S0-6 THEODORO Mé.NDES PMDB
"'••• "'."''''. PARECER •••• "'••••

A emenda vem ao encontro da necess toace de enxugar-se o
texto Pela aprovação

---~----~----------------~----------~----~-----~----~---------~-----~---------~

11'02051-4 THEODORO MeNDES PMDB
•••• "'''' ••• PARECER "'••• "'••••

O ar tncrotc de acumnacãc permitida não necessita da
especificação proposta, cots matéria ej et tor-a t será r-eatoa
por 1~1 própria O acréscimo é oesotctenoc

Pela r-efetcãc
--------~-----~---~-----------------------~---------------~---------------~~---

1P02052-2 THEODORO MENDES Pr.'IOB
•••••"'••• PARECER ••••••"''''.

O fundamento da emenda an-esentaca pelo nobre ccnst ttutn
te, e exatamente o mesmo que adotamos, qual seja, o do enun
ciado fundamental e coosaar-aocr oa igualdade de direitos OP
tamos DOI' redação clara e e)(pl'ícita das oete-etnacões que se
quer assegurar

S\mpI1flcou-se a redação do cnsccs tt tvc citado, sem pr-e
jU'ZO de sua mot tvacâc tntctat , o que atende plenamente os e
levados propósitos do t tustr-e autor, nos termos oc suost ttu
t tvo

1P020S3-1 THEOOORO MENOES PMOB
•• "'•••• "'''' PARECER ••••• "''''''''''

Pela apr-ovação, conforme entenuteentc c-eoonmante na ccets-

---------~---~~~-~:_~~~~:~:~~~:~~--------------------~--------------------~-~-
1P02054-9 THEODORO MENDES PMDB
•• "''''''''''''''''. J:lARECI:R "' .

Pela rejeição
A recacêc pela qual o cotaeos foi objeto de anrectacão ce

los eeeor-cs da Comissão e se nos afigura eats adequada a rea
l tdade exts t ente

11'02055-7 THEODORO MENDES PMDB
."''''.''' •• '''''' PARECER ."''''''' •••• '''

A eater-ta de que trata. a emenda dever-á ser otsccst a no
Titulo crccr to , que define as competências teats tet t -
vas

----- -------------~~:~-~~~~ ~~~~~~~~~~~:_-~----- -~ -----~------~ ~----- --~----- -~-
lP02056-5 THEODORO MENDfS PMQB
•• "'••• "''''''' PARECER ."'."''''''' •••

aeoacãc melhor consta de outra eeenca

----------------~~~~-~~~~~~~:~~~;~~~:_------------------~------~~-------------~
lP02057~3 THEODORO MENDES PMDB
"'''.'''.''' ••• PARI!CER ••••"'."''''.

Rellação Incompleta

--- -------------~~:~-~~~~~~~~---~------ ---~-----~------~ ~-------~--------------
1P02058-1 THEODORO MENDE.S PMOB
."' ........"'''' PARECER ......... "'.... '"

A Emenda em exame apresenta proposta no sent toc de se at -
ter-ar a r-edação ocnumero 3, da at tnea e do item IV do art
12

A matéria de que trata este ctscoatt tvc deve, no nosso en 
rencer , ser objeto de leg'Slação ordinária

---------------~~~~-~~~~:~~~-----~~----------------------~------~------~-------
lP02059-0 THEODDRO MENDES J:lMDB
....... "'''' ... PARECER ."'''' •• '''•• '''

ccnnuantc de alto mértto, a matéria deve ser reter-toa à le
gislação of'dinária face ao dinamismo que comporta

---~--------_:~::_~~~~~:~~-----------------~---------------~-----~-------------
1P02050-3 JOsê. SERRA PMDB
............ PARECER • .,. .

A emenda traz uma eret tva ccntr tbutcãc para o aprimora
mento do projeto Entretanto, pr-eeer tecs tnctutr o ctseostt t-
vo, com pequena alteração de forma, juntamente com todas as
outras redações que se fazem necessar-tas , em um artigo pró-
prio Assim, consideramos que a emenda esta aprovada oar-ctat
mente

lP02061~1 JOsê. SERRA PMOB
"'''''''.''' •••• PARECER ."'''' ••••• '''

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das dema1s emendas at fnentes ao mesmo assunto, nio ODstan
te 05 notlra5 propósitos do Autor, não s@ harmoniza com a
s1stell'áttca que orienta os pr1ndplos na parte relat1va •
aos Planos e Orçamantos

-------~põ2õã;:~--------~õ~Õ-~~~A~---~------~------~------------p;;;;~-----~~

."'''' •• ''''''.''' PARECER •••••••"'.
A matéria objeto da ElI'Ienda, ell'lbora de forma dlvl!rsa, já

se encontra regulada no texto

-------------~----~~~~-~~~!~~!:~~~:~~~:_-~--------~----------------------~~----
lP02063-B JOÃO NATAL PMOB
"'••••••"'. PARECER ....."'••• '"

Apoiamos a argUflllentaçio proposta na emenda em eX2lme e su
pr1mimos do ProjE!to de Const1tu1çlo, na parte das DtsPOsiçôes
Transitórias, o àispos1tlvo Que trata da incorporação e ex-
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBR: AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOM: AS EMENDAS APRESENTADAS

lP02063-8 JOÃO NATAL PMDB MA\.1RICIO N1ISS:'R PMDB

t inção de fundos cubr tcos
PeI a aprovação

Comissões Temáticas alem de comprometer a mata de SI! refor
çarem as finanças mcntctca ts e estecuats----_.-------_.----------------------------------------------------------------

lP02064-6 JOÃO NATAL PMDB
................. PARECER .

Pela aprovação O Conselho de Ouvidores estabelecerá
sistema de controle externo sobre os atos da Admln1stração
Publica auntctpat gerando conflitos e funcionando como Câma
ra de Vereadores paralela

lP02065-4 JOÃO NATAL PMDB
............ PARECER ...... "''''•••

A criação do Tribunal de Contas pelos Munic\pios de modo
geral tencr-tar-ta em aumento de oescesas com tnstetacões e
pessoal técnico escectat taaco , Que multas dos novos munl-
clpios não teriam condições de suportar Da mesma forma, a
criação do Conselho de Contas Munlcipais não ser-ta tec-es
ctnctvet , de vez que suas atr-tbvtcões podem e devem ser exer
cidas por casar-es esoectats criadas nos rr tbunats ele Contas
dos aetaocs Por outro tece. o 30 do artigo 67 do projeto de
ccnst trutcãc dar liberdade ao legislador munlclpal de er-rar
ou não sua pr-ópr f a côr-te de contaa.ncs Municlp10s com popula
ção suner-tor- a três milhões de habitantes

--------------_.-------------~------------------------------------------------~

lP020ô6-2 JOÃO NATAL PMOB
"'... "''''•••• PARECER "'... "'•••• '"

,., emenda propõe a seceeasãc no 20 dO ar-t 254 da sxpr-es
são "e per tetas de incêndio"

Entendemos ser a matéria objeto de lei crutnar-ta, dai ser
mos cete sua r-efetcãc

--------~----------------~---------~-------------------------------------------

11'02067-1 JOÃO NATAL PMOB
... "'''''''..... PARECER ... "''''.... '''.

A Emend." deve ser r-ef er taoa. por não ajustar-se ao e-rt en
dlmento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P0206B-9 JOÃO NATAL PMDB
.."' "'. PARECER "'.

Os Delegados de Pot teta. homens de ação, exercem funções
muito esoectat taaoae , restritas em relação as juctctats

Pela rejeição
----------------------------------------------------~--------------------------

1P02069-7 JOÃO NATAL PMDB
"'•••••••• PARECER "'••

A emenda propõe a tncrusêc de dois trens ao ar-t 255
Entendemos ser a matéria para 1'" crcmár-ta
Pela rejeição

-------~--------------------------------~--_.----------------------------------

lP02070~1 JOSÉ SERRA PMDB
."'...... "'''' PARECER •••••••••

Entendemos QUI! o dtspos t tvo em cuestãc deva ser ncr-ear t
zaoo e legislaçi.o tnrr-acons t t tue tonat o Que nos leva a r-et t
ra-lo ee sucst ttut tvc

Pela r-ejetcsc

lP02082-4 MAURícIO NASSER PMD8
"' "'''' PARECER "'•

, Além desta, foram apresentadas varias Emendas eom o pro
pós ttc de sIJpr1m1r o Hem V do ar-t í go 264, que veda." c-f a
ção de privilégio processual para a Fazenda Publica, em detri
mento do contr-ibuinte

O funt1ü~nto da eccr-esssc é o de- Que P"'f'ã melhor defel'l 
der os interesses do_Erilrio Pu011co, conviria a presença de
cr-tvttéatcs QIn favor ca Fazenda Publica, privilégios esses
Que o dispositivo procura et tetnar-

Com relação oi just tr tcat tva , acnancs Que ela r-eateent e
pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse tnntv tuua t
do ccrm-unnn-e contra o interesse da cceunroace r-ecr-esenrana
pela União, pelos Estados ou pelos Munic1p10s Enquanto pare
ce teatt teo presumir e noa-ee da comuntcarre ao torrar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se ecoe dizer
em relação .,,0 ccnt r-tbu tnt e , pois que .,,0 lado dos ccnt etbutn
t es honestos. leais. existem também os de má-fé. prontos a
eternizar as Questões r tsca ts para t tr-aree crcvetrc cesscat .
eeo tante retenção de Quantias aue em ver-caos pertencem ao Te
souro Nacional, estacua t ou Municipal Há necessidade, ncr-tan
to de cr tacâc de óbice às ações crctetatór tas dos maus conrr t
bulntes a fin de Que o Tesouro possa contar- também com as
contribuições óe\es cetxancc ee pressionar ainda mais os con
t r tnutntes de boa-fé, para compensar a sonegação dos r-ecarct
tr-antes Entre t ats õntces com certeza, estão os pe tv t f e
g105, desguarnecendo portanto, a Fazenda Pub11ca na defesa
dos interesses da ccnamtoaoe A emenda esta correta ao pro
pugnar ceta manutenção dos prlvilég10s vare dizer, pela manu
tencãc de instrumentos et tcaaes na defesa dos interesses pu
blicas

Além do exposto, existe no ctsccs tr tvc ccnst t tuctcnat em
foco uma cr-escncãc contra o escrr-ttc de just1ça do Congresso
Nacional, que e apresentado como eencente a expedir nor-ma pro
cessoat QUI! eavcr-eca uma oas partes em orejutac da. outra O
item do artigo 264 citado teria por cnjettvc ultimo evt t ar
que o Congresso Nacional viesse a er-rar- norma processual que
desse à reeence suct tca vantagem nas questões r tscata.nc mes
mo tempo Que traria or-ej u t zo para o cont etuutnte envolvido
Seria então, uma oectar-acãc de parcialidade do cena-esse Na:
c'onal ~nclUS~\le na. sua atual formação

Entendemos asste que o rnscoatt tvc em foco ceve ser r-e
t tr-aoo do e-ejete. como pretende a amenos

lP020B$-2 MAURíCIO NASSER PflOB
........... PARECER ...... "'••••

Visa a emenda suprimir o par-açr-afo 10 do artigo 276 do
Projeto de ccose t tutção

Entendemos Que tal supressão vtr-ta desestimular a or-est a
ção de servtccs a consumtcor- t tnat por parte aos municlplOS

Com o ctsocsr t tvc proposto () muntcvctc arrecadara mais

lP02071-g ISMAEL WANDERLEY PMDB
... "' PARECER "'''''''.''' '''

Apoiamos." argumentação proposta na emenda em exame e su
primimos do Projeto de Constituição, na parte das Disposições
rr-asttcr-tas , o ctscos tt tvc que fixava atribuições eececte tcas
para a Caixa E.conômica Feóeral

Pe 1a acr-cvacâo

lP02072~7 ISMAEL WANDERLEY PMDB
."'''' PARECER "''''.

Pela r-ejetcãc A emenda esta parcialmente atenctoa A
forma com Que o projeto aborda a matér-ra p...t-ece mats abran
gente

lP02073-S ISMAEL WANDERLEY PMOB
"'...... "'". PARECER ....."''''.'''.

A emenda propõe a supressão do ar-t Que estabelece prazo
para os asraocs aoectar-en suas ccnsr ttutcões e os aerrtctptcs
aprovarem suas leis cr-aêntcas , por entender Que se tr-ata de
assunto da alçada de cada Casa Legislativa Pelo não accrnt-

-----~-------~~~:~-_::~~~-~~-~~~:~-~-~~~:~:~:~~-~~~:~~~-~~-~~~~:~!~:~~~--------
lPD2D74-3 ISMAEL WANDERLEY PMOB
........ "'... PARECER ••• "'."'''''''.

O otccstt tvc em tela eret tveeente trata de matéria tntr-a
ccnst ttuctonai , conforme as tradições do utt-ettc Brasileiro
per a aprovação

----~----------------------------------------------------~--------------_.-----

lP0207S-1 ISMAEL WANDERLEY PMOB
"''''''' ''' PARECER "' '"

A lmplantação de unld."des de pr'eserv2ção e criação de re
serv.,,!> extratlvistas na Amazônia, prev1sta no art 492, é ma
térl'" de 1e1 ordinária, o Que nos lev." ." aceltar a Emend." su
presslva proposta pelo autor

Pela aprovação

lPD2D7lS-0 ISMAEL WANDERLEY PMD8
"' PARECER ••"' ..

Pela r@jeição Há necessidade da permanênc1a.
do art 440, Que manda criar a Comlssão de Red1vlsAo Territo
rial do Pa\s, t@ndo em vlsta a prioridade do encaminhamento
d." materia ã tramlhç.ão legislativa e ã aprov:!!ção das Assem 
bléias Legislat1v."s e das populações interessadas

lP020B4-l MAURíCIO NASSER PMDB
... "'.... "'•• PARECER •••••• "'••

Fie." cr-ejuctcaca. considerando-se que a mataria tributa
ria deve ter tr-atamento unf t ãr to e coerente em lugar escect
fico do Projeto

Pela 'Pre~uoiClaUd1!l.t1e

--------------_.---------p--------~--------------------------------------------

lP02.08S-9 JOACI GÓES PMDB
"'''' PARECER "' ..

A ecr-ectacão da Emenda do nobre ccns t t t utnte levou-nos à

conclusão de q.le ela occe ser aceita narctatmente e em al
guns pontos je estã at enctca asstm estaremos eccvs tcanco o
ctsccstt tvc a que ela se reporta de modo a fa:!é-la. a incor
porar a parte da emenda que a aoer-eetcce

Pe1a acr-e ..ação par-c I a 1

1f'020B6-7 JOACI OOES PMOB
..... "',.•••• PARECER t "'.

Pela acrcvecãc parcial, n05 termos dO suost t t ut tvc

lP020B7-5 JOACI GÚES PMOB
."'''' PARECER "' .

Pela r-ef etcêo da emenda por se tratar de marer ta tnrr-acons 
t f tuc tona t

lP02088-3 JOACI GÓES PIlDS
.... "'••••• PARECER ,•• "' .

Somos de parecer- QUI! a inc1dênc'a do seta-rc-ecccecãc
deve per-manecer- tnat ter-eoc tendo em vista a excer têncte ate
agora oot I da

Pela rejeição

lP020B9~1 JOACI GÓES PMDB
........ "'. PARECER " "'..

Aco 1hi da a Emenda
Pel ia aprovação-----------------------------------~------------------- --------- --- ------------

lP0.2090-S JOACI GÓeS PMDB
• PARECER "''''

Alem das considerações expressa na justificativa do au
tor da emend.", leVOU-SE! em conta tamoém qlJe o assunto e mais
de ordem infraconst ltucional

Pela aprovação---------------------------------------------------------------------------- ---

lP02097·2 J!JACI GÓES PMDB
•• "' PARECER •••••••••

A proposiçlio não concorre! para o aperfeiçoamento do tf"X
to constltUC1(lnal em elaboração Pela rejl!tçào

lP02093-0 JOACI GÓSS PMDS
•• "''''••••• PARECER •• "'.... "''''.

Tendo-se fixado Que as nome."ções deveriio obedecer à ordem
de classificação, a emenda deve ser aprovad.", pelo mesmo fun
damento do texto emendado

1P02D92-1 JOACI GÓeS PMD8
........ "'."' .. PARECER ,..••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção. por nio afe1ço."r-se
a outros prlnclpios ou pela sua 1mpert1nência com o tema. a
proposta não alcança <l.colhida Pela rejetção

lP02096·4 JOACI GÓES PMD8
.."'''' PARECER ..

Pel.a rejetcão A emenda esta parcialmente atend1d." A
forma com Que o projeto aborda a materi." parece mais atlr<ln~

gente
-----~-------------------------------------------------------------------~--- --

Plloe

PMoa

\P02094~B JOACl GÓES
........... PARECER ....... "'''''''.

De acordo com a just1ficativa
Pel." aprovação

lP02Q91-3 JOA.CI GC!t.S
......... "'. PARECER .,"' •••••••

A Emenda e de ser 3cahda parcialmente
Pel." aprovaçlio parcial

lP02095~6 JOACI GÓES PMDB
••• "'••••• DARECER ••• "'•••••

A emend." pr3t 1c."mente acaba com a promoção por ant 'guida
de, para os tr1bunais QLle e um dos suportes da 1ndependência
dos ju\zes

Pela rejeição

1P02081-6 MAURícIO NASSER PMOB
"' '" PARECER .

A ampllaç50 das imunidades tributárias contrariA ten-
dência crescente Que vem se manifestando, entre os Constitu
intes, desde o 1nicio dos trabalhos das Subcom1ss5es e das

lPo2.0aO-8 MAURicIO No\SSER PMOB
........... " PARECER "' .

A emenda procura suprirr ~ dispositivo ou ~xpressão do
art 19o 272 do Projeto promovendo alteração no seu conteudo

Entendemos Que tal supressão viria provocar sul:lstanc1al

~~i~~c~g:~e~:~c~~r~6~~~~ag6~t~d~~,o~~~r~~~'~~~:~à~sdeim~~:
ma clara e prl"!cisa

lP02079-4 MAURíCIO NASSER PMDB
."' '" PARECER ••••• "' '"

Propõe a Emenda reinserlr o ISS na competênCia municlpa1
O imposto sobre prl!stação de serviços eleve ser estadual

conforme 11 ~strutura tributária contida no Projeto
Pela reje1ção

--------~------------------~---------------------------------------------------

1P02077-8 ISM.II.EL WAHI)ERLEY PMDB
"'''' ''' PARECER "' ..

A Emenda pretende conferir dtreito aos ex-Presidentes,
ex~GOvern"'dores e ex-Prefeitos aos subsidias e demals benefl
clos

Acolhemos, em parte, a propos i çl!io , para reconhecer tal
dlrelto aos ex-Presidentes da Republica face à dignidade da
função

Aos dema1s chefes de Executivos a materla devera ser re
gulada nas Constituições estaduais e legislação pertinente

Somos, asstm, pela aprovação parcial da Emenda
---------~~~;~;ã:6---------;~ÜRíc;Õ-N~SSÊ~------------,-r----- ------~;~~- -------

••••• "'•• '" PARECER "'.
Propõe a emenda elimlnar a imunidade prevista na letra

"b· do inciso 11 do 11 do artigo 272, relativa a operações
que dest 1nem ." outros Estados petróleo, cOlllbust 'veis liQuidos
e gasosos e energ\a elétr'\ca

Trat.,,-se de imunidade necessaria em função da produção
dos menclonados bens, face inclusive a integração nacional

----------- -- - ------ ~ - - ----- - ------------------------- p ------- - -- - ----- - ~ - - ----



SUBSTITUTIVD DD ItElADR ~ PARE,CfR SOEit"?E AS EMENDAS APRESEf./TADAS

'P0211S-4 MENDES THAME PFl-
."" PARECER * .

é procedente a suo essãc do crsncs t t tvc urna vez Que se
tr-at a de matéria de legislação cremar-ta, espec t a tmerrte os
seus par<lgrafos Procuramos no entanto, tnco-ocr-ar a -esoco
sact t tcaoe subs tdtar-f a da empregado" no inciso XXX do proje
to

1PD21:!4-j MENDES THAME P~l
............ PARECER *.

A propo!lição não concorre para o aperfl::!içOamento do tex-

------ ------_:~-~~~:~ ~:~:~~~:~_:~-~~ ~~~~~~~~ --~:~~-~:~ :~:~~----._------ ~--~.---
lP0212S-1 MEND6S THAME PI"I-
............ PARECER ..

A materla cont ida na emenda comportaria no maximo, tra~

tamento constitucional a nível de disPOSiÇÕQS transitórias
Tendemos a acatar a ideia aeSM forma

1PD2123-S MI:.NDES THAME PMDS
......... "'•• PARECER ."' •••••••

Com base no texto do projeto sob f1!){:tIIlIe, pOdemos prever Que
a futura Constitu1<;ão atribuil'á novos e pesados encargos á
Previdênlca Social Desta forma, cons1deramos mais sensato
ob::.ervarmos como a ent1dad~ se comportara, apos os pr1mel-
rQS meses oe prOm41gaçào da nova carta magna, para entâo, a
traves Oe lei ord1nar1a, p"omClVermoS as corrl"!ções que se nos
af igurarem necessOtr ias---- - -~----------------------------- - ~----------------------------------~ ----~-

''LlP02122-7 MENDES THAME
............. PARECER .

Parecer idêntico ao de nUrMl'O lP1113,2-

lP02121-9 MENDES THAME PFl
• PARECER ..

A esrsoti toaoe , entendida como a garantia de ce-manêncta
no emprego e , portanto, como conn-eoos tcãc ao t tv-e ar-tn t r to

do emorecaoor de despedir o empregado, tornou-se, ar t t t tc to
samerrte , uma momentosa e ccnt-cver-sa questão, ccrquanto , seg
mentos exnress tvos das categorias envolvidas têm se mant tas 
t aoc. reiteradamente Dor uma soruçãc harmoniosa do oecetema

Na verdade o Que quer o empregado e ver limitado eucete
ar-õ r t r to e não, como se o-ocata eoaa-eceeeote. ter a ser ao
t ta irrestrita de oer-manecer no emprego contra a vontane cc
enc-eaaocr Consciente de que é par-te .. t t a t @ ínat teneve t da
o-cer-ta at tvtcaoe enceesar-tst , sace que não pode ser t-et aco
ccec t111l<l simples- peça, LffI' Itlst"umento ou maq{Jlna que apos
vsada , e jogada fora cone tnser-v tve t

De sua parte, não tnt er easa ao empregado" Inspirar casas
sossego ou insegurança ao SAl! emp"egado, pois esses são fatO
re'5 comprovados da tlah:a produtivfdaae A prática a exper'\~

E!nC12 o conheclmento tecnlco a leleotificaçâo do empregado
com os ooje+1ves maiores da empl"esa, sIgnificam para ela UI'!'
patrim5nio insubstitl'ivel Investe o emprl?sár10 em recursos
humanos, buscanDo h.1lb 1ll tar e ap"lmaf'ar a aua I ff lcaç.io pro
fissional de seus empregaOos Por tudo isso, e elemõ!ntar Que
seja virtualmentE' contrario a rotativIdade da sua máo-de~

-oora. fator absolutamente negativo para OS resultados do em
!lr/;>fmdllllento

Posta a questão nestes termos não há porque SE:> trazer
ptl.ra a relação @mpregatlcia. fundada na bilateral i Clade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e impos,t1va,

que, ao longo do tempo sempre fOi causa de to"mentosas de
mandas judicial!;

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas es
tamos oferecendo formu'a conci \ lat6rla Que reflete a tendên
cia major1tarla dessas propostas, aceita pO" lideranças de
categorias econômicas e pI'Ofi!:s1onais que dILftur"amente. vem

se manifestanao por todos os meios de comunIcação é a veda-
ção da despedida imot ivada ou sem justa causa em termos a
~er!!'!m definjdos pela legislação ord10al"fa

NO entendimento do nei etor • A mater-f a tratada no orsccs t
tive Que se or-et e-roe suce tmr figurar1a melhor em leg1slação
o"dina"la ets que a ororosra de exc tus tvtuaoe da folha oe
set ér tcs ca-a tnctcêncte ce contribuições sociais destinadas
a Seguridade ocssut implicações bastante signiflcatlvas no
financiamento oe programas e entidades já consot tcaccs no
camac social

Somente meoter-t e tr-at ame-uo via legislação tnt r-aconet vw
ctcne i ncõer tam ser fixadas as provisões i'ldispen5aveis ao
desdobramento oa eet ér va de ncoc a que POSS3'T1 se" atendidos
0$ diversos aspectos er-vorv-ccs

Em vista ela r-etevãnc ta ao assunto, e ccns tcer-armo-se o
nome-o de emendas apresentadas no mesmo seot toc julgamos r e
coeeooavet acolher a emenda s.icr-ess tve , r eme-eooo a meter-ta
a ui ter-ror- consideração <10 ensejo oo processo ieatatattvo
ortnner lo

1P02' 16-2 MENDES THAME Pl'l.
............ PARl!CER ..

A mat ee ta ell' causa decidimos por uma abordagem const t t ucto
nat a t teenat tva , oue na presente fase dos tr-abarnos torna í n
viável o epr-cve t t amentc da r-eeer-tca emenda, sem prejU\zD dO
exame cr i t tcc da SOlução consues t anc taoa no Substitutivo PE'-

------------_!~~~~:~~~~:~~! ~~~~~---_. --------------~- -------~------- ~ --- ~ ~ -----
1P02117-, MENDES THAME PFl
......... " PARECER .

Os aspectos r-eeer-ent es a ano tente foram colocados entre
as ccmoat ànct as concor rent es ca União e aos Estados

-----~ -- ---------~::~-~::!~~~: ~~~~~~~~----- -------------- --- ~ -----~ ------~-----
1?02118-9 MENDES THA.ME Pfl
............... PAREtER .

A Emenda f 01 considerada prejudicada tendo @m vista Que
o 30 Art .425 do atual Projeto oe ccnst ttutcaõ da Com1ssgío
de Sistematização não tr-ata da tnst ttuctcnar veação da FUNA:
conforme explicitado na justificativa da Emenda

------ -~ -------- -~~:~- ~::~~~~:~~:~~~~: ----------------~---------~----------~ ---
1P021 19 - 7 MENDES THA,ME PF'L
..........."'...... P'Aj:(ECER .."'...... "'......

---------" ------~: ~~-~~~~~~~~~-~~~: ~ ~ ~_:~~~~~~:_~~ ~:~~~:~~-~~~~-:~-~~~:~!~-----
'P02'20-1 MENOS,S THAMa PFL
"' .. " PARECER " ..

A proposição não concorre para o ace-eetccementc do tex
to conat t t uctcna t em elaboração peta rejeição----------- --------" -------------- -~-------.--------------------~--------------

~~~~~:~~~:~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~::~~_:~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:~:~~~~~:_~------------
lPO~098-' JOACI GÓES PMD5
.............. PARECE.R .

Improcedente
fi, -eoacãc oronost a repete o est atutcc no a-r 48 e seu

par aqr af o ontco do Pr-oj et c
A emenda. se aceita -ec-esenr ar ta conoenave ' oraonasec

cons t t tuctona t , vergastado pela tecntca legislativa

--~---------- -----~~~~-~~::~~~: ~~~ :~~~:_- --------- ----------- ._----------------
lP02099-9 MATHEUS IENSEN PMDS
............... PARECl';,R ..

A eeence consubstAncia matéria trfDutarfa, não aevenao,
portanto, figurar no texto conceeeente a seçwtcaoe Social

------- ----------~:::_~:~:~~~~-- ---- ~-------~._--- ~----- ------ ----.--.-----_.--
lp021Dtt~6 MATHEUS. lENS='" ,:WDB
.................. PARECER ..

Propõ~ a Emenda era em es-coe nova -ececãc para o tt e'n 1
do ar-t 12 de modo a assegurar o direito a vida -oesce 2.
conceccão-

E nosso parecer que a presente sugestão deve ser ocf etc
de cuidadosa consideração em etapa cost er-tc .... do processo

-----~---- ---~:~~:~~!~~~-------_. --------~---_ .. _--- -~----- -------~----- -------
1P0:2101-4 MATtiEúS rEf.lSEN" PMD8
.................. PARECER .

eat er-te t tptca de 1egis1:lçJ.o ordinária

-----------------~:~~-~:!:~:~~~-----------------------~------------ ------------
1P02102-2 MATHEUS IENSEt<. ~MD6
........... PARECER .

E objeto CIO tnc tsc XX dO ar t igo 13 õc Projeto assegurar
ao tr-anatnaccr o on-ett c oe náo ter sua sauoe atingida no de
correr do período de trabalho A Questão abrMgE! não apenas o
direito 30 ambiente satunr-e ce tr-anatno atol a sapur-ança dos e
quipamentos mantput aoos mas também entre outros aspectos o
du-e tt c a ritmo de tr-acarnc compatível com Sll<i cctenc tet tcece
t rs tca

A nosso ver o termo sauce expressa melhor a abt-ançenct a
oesef eca No entanto h1giene e sequranca refletem facetas
tunoaeent ats da Questão co-eaar-acas na multo com just1ça.
na terminologia da. medicina ao t-ecatnc

Optamos. por consecutnte , por exo t í c t tar- no texto do
substitutivo o direito à seaoe , higiene e segurança no traba
lho

1P02103~1 MATHEUS IENS!:oN PMDB
........... PARECER ... * ..".......

A sug&stJo em apreço f01 prejudicada ects , todo a al't

-~-- ~------- -~~:_~~~.~~~~ :~~ ~~-----_.------~ ~-------------------~ -------~ ------
lP0210.4~9 MATHEUS IENSEN PMDB
............ PARECER ..... " .......

FOl acolhida a evaestêc de supressão do Art 350 de projeto

-------_._---~~~:~~~:~:~~~~~-----_.-~-------._--------_.--~--------------------
1P02lúS-7 MAlHE...IS IENSEN" PMDB
.............. PARECER .

Somos pela r-eretcãc 02 emenda rnoecenoeoreeente do mo
tivo que da origem do senar-acac juotctat ou a aece-ecãc de ee
to torna-se necess ár-tc prazo evntmc para a celebração de no
vo casamento para qIJe as partes realizem decisão emacc-ectca

-------------~~:~~~-~-~~~:~~~~-~~-~:~~~~~~~~:~:~--~----------------------------
1P021Qfj-S JUTAHY MAGAlt-lÃES PMD6
",,,.,",, ..,,,... PARf:CER •• -.1;.. ", ......

Propõe o nobre ccnatttutnte a supressão da at tnea a do
.Hem 1 do ar-t 12 Que determina QIJe se acouu-e a co-otcãc de
surettc de dt-ettca pelo nascreentc com vtõa"

Afirma D autor ~ue esse -ctsccstttvc ignord totalmente
'5 ou-ettcs do nascimento. deixando-O a mercê de

exper tênc-as , de agressões e de simples asaasstnatc"
Concordamos com a proposta de supressão do reter-toe

d1s/Jos1t1vo por c0n!1.1derarmos Que a materia deve ser objeto
de estudo mais cuidadoso em etapa posterlor AO processo

-~------ ----_::~~ :~~!~~~------ ---------------- ----~--_. -------------- ~----- ----
11'0:2107-3 JU'TAl-lY MAGALHÃES PMDB
*••• ",.",•• PAReCER .... "'•••• "

Concordando com os argumentos do autor Da Emenda, nosso
parecer e pela sua aprovacão isto e, supressão de tODOS 05
artigos referentes a c"lação especlflca e d'reta de novos es
taCfOs, pois se trata de matér1êl infraconstituc1onal

-----------------~:~~-~~~~~~=~~-----------_._-~--------------~-----------------
lP02108-' RACHlO SA..OANHA DERZI PMDB
",*", ... ", .. ".", PARECER ."' ....."''''''' .."

-----------------~:~~-~~~~~~::~-~~~:~~~:_~~:_:~~~~-~~-:~~::::~:~~~------------
lP021Q9-0 RAtHID SALDANHA DERZI PMDB
.......... PARECER .

Todo o contt!!LJdO dO 3 do art 316 e matérla de legis .ação

-------~---- ~ ~~~~~~~~~--~~:~-~~~':~::~~-~:-~~:~~~--- ~ ------- ~----~---- ------- ---
,P02l10-J RACHID SAlOA!'tHA OERZI PMDS
............. PARECER ........ " ..",...

Entendemos que a norma jundica tem que ser fu!"ldamentada
em fato concreto, e não em fato que pode ou não ocorrer, como
pretenae a expressão "ou está l<m curso de ser~ IssO fatalmen
te levará a abusos por parte dos escpecLfladores

Entretanto, consideramos que a definição da função social
da terra devera ser feita pela leglSl<l.çâo orcl1'lárla

-------~---------~~~~~~:!:~~~~-----------------------------------------~------~
1P02111-1 MENDES THAME PFl.
......... "' PARECER .

Propõe <I Emenda em exame nova redação ao 4 do art 257,
que trata. dos crite"ios para li exigência da contribuição de

lMlhoria
Tal Cl1spositlvo reproduz, em sua essencio'l. a redação dada

<fi matéria pela Emenda Constitucional n :23, de 1983, Que C!E'
correu da necessidade ae se adotar apenas o 1imit~ total ela
dó!spesa r~a11zada como criterio para coorança da contribui
ção de melhoria, porquanto flcOLl comprovado que o outro cri
tE!r10 - lim1te ind1vid\.l31 rEpresentado pelo acréscimo de va
lor do 1movel beneficiado - tOrn:ava inviável a aplicação da
contribuição de melnoria

Cabe esclarecer que- para dar ma10r consistência a matli'ri
a e atender ã boa técnica legislat 1va. prOCéldemos a fusão do
item lU dO art 257 com seu 40 suprimindo este Pela re
jeição

-------~---------------------------~-------------------~----------------~------
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lP0211:2-0 MENDES TNAME PFl
....... "'."'. PAReCER " ..

Q P eonasmo apontado pela emenda procede certamente dO
ponto di vista CID ap'Jre de linguagem Ha que se cO'lsider'ar
pOrem. que o termo "meio amoiente" esta consaº~ado no Bra
Si\, ate n.1 pr6pria nomenclatura oficial Veja-se, a respei
to Ministe .... io elo Desenvolvimento Urbano e Meio AmOie'lte (A
redação original, <lssim contempla a real idade e evita evel"l 
tuais confusões com natnl:liente." em sentido estrito, como ~atn

blente de trabalho" ~amblente nlgido~, etc)
_______________ • _~e~=_~~~~~ ~~~ ~ ~ ~ _

1P02113-B MENDE.S THAME PFl
............... PARECER .."' .

As el'ipress6es 'proteção a ecologia" OU ~defE'sa da ecolo
gl<!~ não t:onstam ao C3pltuJO

------~----------_.---------------------~-~------~-----------------------------

a.

1PQ2114-G MENDES THAIAE.
......... ", PARECER ."' ..

PFL

lP02126-0 MENDES TIiAME PF'L
.. PARECER ..

Entenaemos oue o texto do Projeto, salvo pela neceSsi
dade de pequeno enxwgamento, e adeQuadO tendo passada pelo
CrivO de várIas etapas

Assim, por coerência, somos pela n"jeir;ão desta emen-

'P02127-B MENDES THAME PF'l
............ PARECER " .

A propos1çlio nlio COl'corre para o aperfefçoamento do tex-

------._-----~~-~~~~~~!~~:~~~~_:~-~~~~~~:~~--~::~-~:~:~~~~-------------~---~--
lP0212B-ô MENDES THAME PFI-
••• "' PARECER .

A sugestão em C!uestdo est ... prejudicada Qm vi"tude Cle St.
pressão dO art 345
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lP021S0-:! FAUSTO ROCHA PFL
............. PARECER ..

Acatada parcialmente no mer-t to , quanto ao Conselho de
Et1ca

lP02152-9 FAUSTO ROCHA PFL
• PARECER lO .

Foi acolhida a suçaetãc de suc-essão do Art asode Projeto
de Constituição

1P02l54-5 CARREL BENEVIDES PMOB
.."' PARECER "'.

rr-ejuctcaoa. em decorrência. da ecr-cvscêc da supressão do
d í spns t t tvo no Projeto de const trutcãc--------------------------- ----------------------------------------------------

lPOZ146-4 JORGE ARBAGE (:lOS
... "'."' ....... PA~ECER >l<........ ~"' •

A tnctueãc da o-occeta e de toda a cccr-tunroaoe pela fun
damentação enresemaua na juet tt vcat rva da Emenda.

P~1a ecrcvacãc

PMOBLUIZ SO't'ER

or-cvnar-ta
Pe1a Aprovação ca emenda

lP02145-6

lP02158-8 ANTONiO MARiZ PMOB
........... "'.. PARECER. ....... "'.......

Discordamos tio 'lustre autor da emenda em foco A. parte
do dtencs tt tvc atacado qUI? pretende 5uprtmlr não lá, a nosso
ver otscr-twtnatór ta contra o brasileiro por opção A natura
l teaçãc de eetr-anaetr-cs cr-essucõe, entre outros r-ecuts ttcs ,
eusêncta de antecedentes criminais no oats de origem, que a
naturalização aqui obtida não pode neutralizar Este pa\s não
pode servir de santuário a estrange1ros cr-tmtnosos que, por
conveniência, optam pela ctdaearoa bres t t ef r-a Pela rejeição

-------------------------------- -- ~--------------------------------------------

1P02156-1 JOSE ELIAS MURAD PTB
............. PARECER .

O ccraeecc da Proposição at('mdiéa pelo Projeto da Com1S5ão
de Sistematização, traz oesoour-amentos que, segundo a praxe
do direito br-as t te tro , eerncr- se coadunam com a legtslação
or-dtnar-ta e complementar

1P021S7-0 ANTONiO MARiZ PMDB
................ PARECER "' ...

A Emenda svaer-e QUI"' se suprima na alínea C do t tem Vil
do artigo 12 a expressão "salvo autcr-f eacãc judicial"

A ressalva constante do dtaooatt tvc reveste-se de ar-arde
importância para a aplicação da justiça

Pela. rejeição cor-tante

1P02155-3 JOSÉ ELIAS MURAD PTB
.."' PARECER "'''' ..

~ Emenda em tela. segundo as tradições COl'lst1tuc'cna's
or-est I erres nerece adequada ccns toer-ecão Quando for er eecra
da a Il!!g1slação complementar e oeutnaete

Pela rejeição

1P0214B-l JORGE ARBAGE POS
............. PARECEP ..

Os rer-r-t tor-tos não se vtncutam. acr-tnts trat tva e orça-
ment er-tsoeote ao ntstr-tto Federal. mas a untãc

Não nos car-ece apropriado. po1s,submetil-los á jurisdição
do Trlbunal de Contas cio D1str'to secer-at

Pela rejeição

lP021SS-1 JORG':.: ~RB~GE P[)$.* "' .. PAREC!Õ:R ..
Os Territórios não se vinculam. administrativa e orça-

mentariamente ao Distrito Federal, mas a untãc
Não n05 parece apropriado. P015 suomet ê-jos á jurisdi 

eae do Tribunal ele Contas do Distrito secer-et
Pela rejeição

lPQ215l-1 FAUSTO ROCHA PFL
............"'.. PARECER ",..,..... ",...

Em que oess a bem fundamentada "justificação". dtver-etnos
do conceito de que ~higtene" seria o gênero do Qual a -sav
de" e esoecte. como deixa entenctoc a aeer-oa cons toer-eecs
que. ps to menos no campo da proteção do traoalhador. são
direitos dtat tntos que cevem ser assegurados Dal porque.
acou-eeoc aeencas sobre a matéria. pretendemos inserir es
~as ouaa rcr-eas no sunst t tut tvc

lP02147-2 JORGE AR8AGE PDS
.......... '" PARECER lO ..

O rr-tnuna t de Contas é órgão primariamente IHJx11iar do res
pectivo Poder Leçí s j at t ....0 cessar-te caber-a d. câmar-a Legisla
tiva do Distrito Federal organl~~lo üuantc aos derr.als
vt ens , pelo acotn tmanto

lP02149-9 JDRGE AR9AGE POS
•• "' PARECEP >li ..

A mater-ta constante da presente emenda coaduna-se com as
linhas gerais do Projeto. daI nosso parecer cete sua aprova
cão parcial----- -- ~-~ ---------------, ----------- ~ -----------------------------------------

lP02133-2 AGRiPiNO DE OLIVeiRA LIMA PFL
................ PARECER ......... "'.....

o Relator optou pela manut ençâo do texto or1g1nal por
entender ser desnecessário o ac-escteo sugerido

lP02137-S NAPHTALi ALVES PMOB
............ * PARECER lO ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe t tmt tacãc à

cer-t rctnacãc das ent tcecee e empresas estatais na manutenção
r tnancatr-a de ptanos de previdência complementar para seus
ser-vtcor-es Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta ce meter-ta mais própria de teetstacâc or-dtnáe ta. POl5 o
assunto jã é objeto de tratamento esoectt tcc em dois decr-etos
execut tvcs , o que oeeonstr-a a preocupação dO Poder Publico
com a ccest ãc Ressalte-se. amua. que o controle e a fiscal I
eacãc dos "fundos de oeosãc- e competência de uma Secretaria
especifica do Mlnis;teri0 da er-evtoênc te e ass tstêncta Social,
a qual incumbe o acorroannamento da obeervãncte das normas le
gais e regulam..nt a-ea. peet tnentes

lP021S4-1 AGRIPINO DE Ot..IVEIRA LIMA PFl
.............. PARECER .. lO."' ........

As suaestôes contidas na proposta de amenoa. trazem 011-
gul'\s desaobramer\to$ que, na trad\ç;;'o jl.lr1d\ca brasileira. me
11'101' se adaptam ao corpo da legll:llaçáo o-otnãr ta e complemen
toe--------------- ~- ~~:~-~~~~~=~~------ ------------------- ------------------------

lP02135-9 t>lAPI-ITALi ALVES PMDB
lO PARECER ..

As numerosas emendas crar-ectoas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, conr trmam a í nex ts t ênct a de consenso 50
e-e o tema a tnca amplamente discutido nesta rase da elabora 
cão legislativa Da media das sugestões anar tsaoas , em sevs
nuctecs frutificaram os ctsccs tt tvcs relacionados em ar-t tac
do mesma numero do subet tt ct tvc , que tanto quanto oosatver
procura responder afirmativamente, em parte e em essência. as
finalidades pretendidas na cropcs tcãc sob exame Pela. aprova-

-------------~~~ -~~: :~::- ------------- -----------------~----------------- -----
lP02136-7 NAPHTALi ALVES PMOB
........... PARECER ..

Na enàt tse do dtscos tt tvc que se pretende emendar - o
ar t 466 do Projeto de const ttutcãc - entendeu-se que a mate
ria não e de natur-eza constitucional tendo sido totalmente
Rejeitada.

Portanto. somos pe)a re1e,ção da. emenda------------------------------------------- ~-----------------------------------

lP0214D-5 NAPHTAli Al.VES P"'OB
.............. PARE.CER lO ..

A fmanda em questão visa suprimir o car-aar-aec 20 do ar-t I
ao 283 do sr-ojetc ce ccnst rtutçãc. que permite ao Banco Cen
tral do Brasil comprar e vender ao titulas de emissão de Te
souro Hac1onal, eco o fundamento de que a rnatár1l!. esta utsct
ot tnace no artigo 328. inciso UI. que trata da lei do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda, não obstante elevados cr-cccs ttcs do eutcr-, alte
r-a subs tanct atment e a proposta acctntca pela maioria dos ccns
t t tutnres que examvnar-am a mataria, nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

Assim, 50moS rejeição------ ~------------~--------------- --~-~ ---------------------------------------

1P02132-4 "GRIPIt~O DE OL!V~iRA LIMA PFL
............ PARECER .

Pela aprovação. com base nos te-nos da f ust tr tcacãc da
Emenda

Pela aprovação----------- ~------~------------------------------------ ------------------------

lP02138-3 NAPHTALi ALVES PMoa
"'''' ''' PARECER "'..

A fixação das condições para a função do seguro-desem
prego tempo pl'egresso de trabalho duração do cener tcto , seu
valor etc. devem ser otsctcr tnacce pela legislação cr-utnar t
a

lPQ2139-1 NAPHTAli ALVES PMOB
.. lO PARECER ",..",,,,•••

Na analise oc orsoos tt tvc que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Const ttutcãc - entendeu-se que a mate
1"101 não e de natureza conet ttuctcnat , tendo s too totalmente
Rejeitada

Portanto. somos pela rejeição da amenos-------------------~-----------~------------------------ ~------------~-- -------

H'02130-8 MENDES THAME pFL
.......... "''''''' .. PARECER "''''''' ...... '''....

A eat é-f a emendada. li! pertinente ao TItulo cr-oar-to. que
dispõe sobre a organização do astaoc

------------.-----~::: -~~:!~~~:~~ ~ ~ ~~~:----------------------------------------
1P0213l-6 MENDES THAME PFL
"'.... '""' .... "'.. PARECER ........ "'... "'..

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to cons t tt uctona t em elaboração Pela eejetcãc

---- --- -------------------~ - ~ --------------- -------------------- ---------------

,PQ2,2!h" MENOE.S THAME l'FL
................... PARECER .......... "'......

A proposição não concorre para o aoer-retccamentc do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição-------------------------------~ ~------------------ --- -------------------------

1P02141-3 NAPHTALI ALVES PMDB
...........>l< PARECER ....... "'.....

A Emenda objetiva centralizar. em instituições financei
ras oficiais federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta. não obstante os elevados cr-cccs ttcs do
nobre Constituinte, é de natureza tnrr-eccnst ttuctcnat , dada ..
as ca-ectee çst teas da materia dtsc\pl1nada

A Constituição Que estamos li elaborar não pode descer a
cerathes cr-ccr-tcs de regulamento. se a pretendemos duradoura

------------------~:~~~.:_~~~:_~~~~-~~~:~~~~-~~_:~:~~~-------------------------
lP02142-1 LUIZ SOYER PMDB
............. PARECER ..

Tendo sido tavcr-aveta a acr-cvacãc de emenda radical
mente .sucinta ao artigo em palita de autoria do nobre Const1
tulnte Franctsco Rollemberg. somos. coer(>ntemente pela 1"61-

-------------~:~~~~-~:~:~ ------------------------------------------------------
lP02143-0 LUiZ SOYER PMDB
lO PARECER ..

A prop05ta que a emenda vem apr~sentar já está J'ltend1da.
pelo menos em parte. em dispositivos constantes do Projeto de
Constituição------------------------------------- ----- --~------------~ ---------------------

lP02144-B LUIZ SOYER PMDB
............. PARECER ..

A emenda ao Preâmbulo. que recomendamos a aprovação, é
das ma.ls simples. e reza "A Assembléia Nacional Const1tuin 
te. invocando a proteção de Deus. decreta e promulga a se
guinte ConstHuição •

Pela rejeição, portanto, clesta---.----------------------------------------------------------------------------
lP02145-6 LlJiZ SOYER PMDB
lO PARECER "' .

O Projeto de Constituiçao define. com clareza, as atri
buições de cada um dos Poderes executivo. l.egislatlvo e Jud1
ciari0 no tocante ao Sistema flnanceiro Nac:ional Pr"eve-se
tambem uma lei do sistroma financeiro que se desttna a flXar
parâmetros parJ'l o sistema sua5 condições de funcionamento, a
atuação de bancos nacion~is e estrangeir05, a proteção as
poup:mças populare5. concessão de cartas-patentes e a ('I'gani
zaçâp. o fu.1cionamento e a$ atribuições do Ban~o

Central do Brasil
De forma Que, como ocorl"e atualmente. as atribuições do

'Danco Centrai ao Brasil melhor ficariam se definidas em lei

1P02159-6 ANTONIO MARiZ PMDB
...... "' PARECER "'''' ..

A Emenda sugere. que se acr-escente a frase "não navera
penas par-pát uas " a ar tnea "a" do 'item XV do art1go 12, "tn
tine~

A cr-cocsta , a nO$SO ver. torna-se tnacettãvet
Pe'z ec-cvacac parcial

----------~--------------------------------------------------------------------

lP02l60-0 ANTONIO MARIZ PMOB
........ "' PARECER .

O criativo Constituinte Antonio Mariz propõe a intro
dução do Imposto sobr-e ar-anoes Fortunas, nos termos a se 
rem definidos em lei conrnemsnt .....r. na competência tmccett t 
va da un11.io, introduzindo Hem no art 270 dO Projeto

contr~b~~~~:~d ~~~~~~â~~~oa~~e~r~~,ée~~~c~~~~~~~im~~~~o p~~
desestimular ou impedir a plena fiscalh.:ação tributaria e
concedendo perdões sucessivos a. grandes e contumazes sonega
dores. sendo o mais recente o imposto favorecido de 31<pJ'l
ra qualquer patrimônio anteriormente sonegadO e 11 insti 
tUlçao de fundos ao portador protegidos pelO 51gi 10 para.
carrear recai tas SQl"'legada5 e até produtos de corrupções e
fraudes

A matéria e certamente complexa e controvertida, tanto
na legitimidade quando n05 efeHos pO'i'ltivos ou negativos
para o desenvolvimento econômico e a justiça tributârla

A decisão e polHica por excelência E a nova versão
do Projeto de ConstitUlção, pre"arada pela Comissão de Sis 
tsmatização. apenas adtta na competência. da União o impos
to sobre Patf'imôn~o L 'quido de Pe$soas F'sicJ'li que, por Sl 
nal, não calC.õlnçarã os possuidore!S de grandes patrimônios
porque jã ocultados fi até desviados para o exterior

-----------------------------------------------------------~-------------------

1PD2161-8 ANTONiO MARIZ PMDB
........ "'•• PARECER "'....... "'....

As numerosas emenda5 oferecIdas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Pr01eto, confirmam a 1nex15t~ncia de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido ne5ta fase da elabora 
ção legislativa. Da média di1s sugestõe5 analisadas, em seus
nucleos. frutificaram os dispositivos relac10n..ados em artigo
do mesmo numero do Subst1tutlvo. que tanto quanto posstvel
procura resporder afirmativamente em parte e em essemc1a, a~
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova-
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1PQ2161-B ANTONIO MARIZ PMOB lP021BQ-4 CHAGAS ROORIGUe.S PMDB

cão parcial

lP021B::!-6 LOURIVAl. BAPTISTA PFI.
......***... PARECER *."'........... *

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que irnpô!:! t tmt tacãc à
participação das en-f oaoes e empresas estatats na aanutencãc
financeira de> planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matér ta mais pr-cpr í a de legislação cr-cvnar-ta, ccts o
assunto já é objeto de tratamento espec rr tco em octs decretos
executivos, o que demonstra a cr-eocucacãc do Poder Púb11co
com a cuestãc Ressalte-se, ainda, que o controle e a t tscar t
aecãc dos -runccs oe censâc- e competência ce uma secrerar-ra
escectr tce do Ministério da Previdência e Assistência Social,
ã qual incumoe o acompanhamento da observância das normas te
aats e regulamentares cer-t tnentes

1P02163-.Il FARABUl.INI JúNlOR fiTE:
...... ",>/<•• PARECER * .

Prejudicada, em ceccr-r-êncte da aprovação da supressão do
dispositivo no Projeto de Constituição------------~-----------------------------------------------------------------~

1(:102164-2 MANUEl. VIANA PMD6
............... PARECER .* ..

As razões expostas para a supr-essão do paraçrafo. no aue
têm de escectt tcas , merecem acolhida, ma!'; cace no texto ccns
t t tuctcna t expressar a veoacãc de. em tcuatoaoe de fins econô
mtccs , haver discriminação em favor de eecr-esas do setor pu
or tco , não extensivas às do setor- privado

Pela aprovação carctat , nos termos ce substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P02165-1 Ál.VARO VALLE PL
............ PARECER ......... *....

Embora muito oportuno a sugestão contida na presente e-
menda. entendemos que a matéria deva ser tratada no âmntto da

teatstacãc cr-dtnár-ta
Pela r~j!:!lção

-------------------------------------------------------------------------------
1P02166-9 ALvARO VALLE PL
..* "' PARECER .

A aspiração ccnst ttuctcnat por um Plano Nacional, nos
moldes propostos pelo Art .382 visa a superação das defi
ciências dos c-ocr-tos projetos e planos Que definem as
po I i t f cas pub I f cas de Educação

Pela rejeição
- -- ------------~---------------------~----- ----------~-------------------------

lP02157-7 AécIO DE BORBA PDS
............... PARECER .

Somos de parecer que o cteocatt tvc emenoaoc deve ser su
cr-tertcc. em vista 03 matcr- racionalidade e concisão do texto

Pela eeretcãc
---------------------------------------------~---------------------------------

1P02l68-S MÁRIO UMA. PMDB
.............. PARECER * ..

O que a Emenda propõe redunda na adoção do pr í nc tp to da
unidade sindical Preconizamos a p t ur-al tríade , como excr-easãc
da liberdade sindical

Somos pela rejeição

lP0216Q-3 FLORICEND PAIXÃO POT
* PARECER ,

O que a emenoa propõe redunda na adoção do principio da
unidade stnc-cat Pr-eccrn zamas a pl ur-at toace , como expressão
da liberdade sindical

S00l05 pela rejeição

ctaoc fundamental e consaar-accr- da igualdade de dtr-ettcs üc
t aecs por r-eoacêo clara e exp l tc tt a das determinações Que se
Quer assegurar

Simplificou-se a r-edação oc dispositivo ct taoo sem or-e
ju'izo de sua motivação tntctat , o Que atende plenamente os e
levados propósitos oo ilustre actor-, nos termos do substitu
tivo

lP02181-2 FERNANDO BEZE.RRA COELHO PMOB
.... "' PARECER ..

Apoiamos a argumentação proposta na emenda em exame e su
primimos do Projeto de Const ttutcãc. na parte das Disposições
reaattcr-tas , o dt apos t t Ivo QUE) fixava at e tcctcões esoectr tcas
para a Caixa, zconõmtca Federal

Pela aprovação
---------------------------~----------------------~----------------------------

lPQ21B2-l JOFRAf-l FREJAT PfL
.* ••• *...... PAR!:Cf::R ••• *...*...

Acolhida parcialmente. nos te-ecs do Substitutivo
-----~---------------------~---------------------------------------------------

1P021B3-9 JOFRAN FR!õ:JAT PFL
................ PARECf:R .

Parecei' f a emitido na Emenda lP11065-3 Consideramos
oastante sig111flcativa a pretensão do ncnr-a parlamentar, pa
ra que se inclua. t aenam, na concessão de um direito estabe
lecer no substitutivo. -satas de amamentação no tccat de
!rilOalhO" Que pxterá ser rr-ataco em reatstacãc escect r tce

1P02184-7 JDFRAN FREJH PFL
................. PARECER ..

ücjet tva o autor acrescentar no inciso XIX do artigo 13,
que dispõe scor-e a licença gestante, o utr-etto a t tcenca pa
ternidade ate o ou1nto dia após a aj t a hospitalar ou o parto
domiciliar

Não negamos a tncor-tãncta da nresenca do pai nos pr1mel
r-os dias oe vida da criança. particularmente até a ctena r-e
cuoer-acãc da nãe par-ece-nos evtoente , contudo, quo essa pre
sença não guarda o caráter de absoluta tnctspeneaotr tcace.
por fonte nutriz, da presença materna Essa razão por que a
a licença gestante é dtr-e t to t-iscr f to na Constituição É ne
cessária à mie,à. criança e a sociedade coma um tece A licen
ça pater-ntõade , embora oesef êver , não t.em essa relevância

Ass1m, somos de opInião Que, a IMd1da Que for tornando
~e vtévet , deva ser cojetc oa lei ou convenção cotet tva

1P021B5-5 JOFRAN FREJAT PFL
....* PARECER ..* *..

A teéta contida na emenda constitui justa eetvtec tcaczc
Entretanto, 11 sue acr-ovacãc deve ser apenas par-ctar , porquan
to parte de seu ccnt euuo const1tu1 matér-f a cr-ccr-ta de lei cr-'
o tnar-ta

Pela aprovação car-ctat--------------------~----------------------------------------------------------
lPQ2l86-3 JOFRAN FREJAT PFL..*."' PARECER ..

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejetç.l[o

-------------------------~-----------------------------------------------------
1P02187-1 JORGE UEQUEO PMOB
................. PARECeR ••• "'... " ....

A nosso ver. a cr-ccosta contida na emenda deve ser acre
vaca, a fim de se garantir a aoaquacâo elos oenet tctos m-evt
denc í ár-f os ja concedidos á nova s tsteaat tca adotada pela tutu
r-a Constituição-------------------------------------------------------------------------------

-------------------~~~ ~-~~!~:~~~:-~~_:~~~-~~_:~~~:~:~: ~~~------------------~--
1P02171-5 ENOC VIEIRA PFL
................ PARECER .."' *

Não obstante os elevados propósitos oo ilustre Constitu
inte , a matéria constante da presente emenda cone t tt a com as

-------------~~: ~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~-~:~:~~~~~-------------------------------
1PQ2172-3 ENDC VIEIRA PFL
.." '" PARECEq .

Dada a tnoor-tâncta da lei orgância municipal, que disporá
afinal sobre as Instituições básicas das Mun1r:'iplos, parece

nos que a Fórmula de elaboração prevista na redação atual do
ar-t 62 confere cunho de maior segurança aquele. eot tvc pelo
qual parece-nos inadequada a nccn e tcacãc de atuat reoacãc do

-----------~-~~~~~~:~~-~~:~~~--------------~----------------------------------
1P02173-1 ENOC VIEIRA PFL
............... PARECE.R " ..

A eeenca te'n por objetivo alterar a redação do ar-t 12 •
mctso tIl letra -r-

Não obstante os elevados propósitos do ilustre const ttu 
tnte , o ccnteudc da presente emenda não se ajusta a nosso ver
ao fundamento de tcuatoeoe entre todos, que se pr-etende asse
gurar

-----------------~~~~-~~~~~~~~-------------------------------------------------
1PD2174-0 ENOC VIEIRA PFL
...... "'........ PARECER .......... *.*.

A Emenda contrarta principio adotado pelo Projeto

1P02170-7 ENOC VIEIRA
................ PARECER ..

PFL
lPD21BB-0 PAULOMACARINI PMOB
....... "'....... PARECER .... *......*...

O tnc tsc VI do ar-t 86 é uma ceci ar-aeso ao princ1p'o da
tscnonta entre os serv tccr-es do mesmo penar e entre os cios
três oocer-es Entendemos que não há necessidade de uma dis
criminação em escecte dos servidores uma vez que tal objeti
vo é alcançado com a atual redação

1P02189-B JARBAS PASS,.,RINHO PD5
............. PARECER .."' ..

A emenca pretende r-eouet- o processo de dois terços do Se
nado Federal na r txacãc de at tccct ee do ICMS

Entend~mos que o quór-um Qualificado deve ser mantido

lPQ2190-1 JARBAS (:IASSARINHO POS
................ PARECER ..

sr-etenoa. a Emenda, incluir a oercmmacãc -r tnenceu-as
às "tnst ttutcoea oficiais de fomento eeatonat " da at tnea "c
do item I cc ar-t 217 do Projeto de Constituição

Contudo, atendendo ao disposto em vâr-vas Emendas, opta
mos pela sunat ttutcão das -mst ttutcõas cr tctats- por ~go"'er

nos dOS estaoce-
Pela r-eje tcãc

lPQ2191-Q JARBAS PASSARINHO POS
................ PARECER ..

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a r-eoacâc dO Projeto pela et tmtnacâc de ex
pressões ou de artigos J:/rescind1veis ê. cr-erer-tver adotar uma
forma Que contenha o cr-tncrctc do ou-et rc. como c fez o Pro
jeto de ccnst ttutcãc. sem, entretanto, est enoer-vse em aspec
tos que Qualificam a matér ta e que s.lio pertinentes a legisla
ção ordinar1a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P02175-B ENOC VIEIRA PFL............. "'* PARECER .

A Emenda pe"cute questão Que deve ser eX<l.rn1nadi'l. à luz: do
Subst 1tut 1vo Pela aprovaç:ío-------------------------------------------------------------------------------

1PQ:2176~6 CHAGAS RODRIGUES PMDB
................ PARECER .

Pretende-se com esta emenda alterar a redação da annea
Mp do 1tilm lU da Art 12

COOlO este e outros dispositivos do r-esmo artigo visam a
evitar tratamentos diferentes entre 05 l;:idaoãos, somos
favoráveis i\ sua sintet1zação de forma a gürant1r <I.
19ualdade entre todos perante ü lei

----------------------------------------------------~--------------------------

1PC2177-4 CHAGAS RODRIGUES PMD8
......... "'•• PARECER ....... " ....

Tendo optado por emenda supressiva 1\0 artigo em pau-

------------_:~:-~~~:_~~~_:~~~~~:;~:_~:~~-~~!~~~~~-~~~:~---------------------
1P0217B-:2 CHAGAS RODRIGUES PMD6
......."'......."'. PARI!CER ......... *........

A Emenda ora em estudo propõe modificação na redação da
alinea d do inciso I do art 12

t nosso entendimento que o objetivo deste d1spoS1tivO,
"a errad1cllção da pobreza~. será alcançada atrllvés de uma
tributação progressiva e ,!;eletiva Deste modo, a matéria é
atendtda pelo capHulo que trata do Sistema Tributária-------------------------------------------------------------------------------

1P02179-1 CHACAS RODRIGUES PMDB
................. PARECER ..

V1sando uma redação mals slntética e técnica. a emenda ora
11m exame pronõe nova redação para a al1nea -e" do item I do
art 12

COntUdo, er,tendemcs Que a matéi'1a contlda neste d1spositlvo
deve ser tratada no cap1tulo Que disciplina o S1sterna Tritlu 
tarlo

1P0:21BO-4 CHAGAS RODRIGUES F'hlD9
.................. PARECER ...... "'..........

O fundamento da emenda apresentada Dela nobre Constitu1n
te, é exatamente o rnesll'O que adotamos, qual s!:!ja, o do enun-

1PQ2192-8 GII.SON MACHA,DO PMOB
............... PARECER ..

A des;apropr1açâ:o deverá ser fe1ta quando o imóvel rural
não cumprir um função social. independente do tmmanho de sua
área, pOdendO ocorrer inc'uive em minifúndio

A disPQn1oi11dade de recursos pelo 6rgAo executor é uma
condição 6bvia

pela rejeição da Emend<l.-------------------------------------------------------------------------------
1P02193-6 GIl.SON MACHADO PMDB
.................. PARECER ..

Pela aorovaç:io parc1al, nos termos do Substituttvo
---------------~---------------------------~-----~-----------------------------

1P02194-11 GII.SON MACHADO PMDB
................ PARECER •• "' ..

Pela tlprovação parcial, nos termos do substitutivo

1P02195-:;! EXPEDITO MACHADO PMDB
................. PARECER ..

Peltl rejeição A emenda est<l., parcialmente, atendlda

lPQ2196-1 EXPEDITO MACHADO PMOB
................. PARECER '"

A Emenda tem cal'ater supletivo Acolho-a

1PQ2197-9 EXPEDITO MAC4ADO PNDB
..*** ...."'.... PARECER .........**••

Aumentõl-sfl a sobrecarga do Supremo Tr1ounal, promovendo os
Conselheiros dos Tr1tlunais de Contas, OOS Es~ado5, ao n'vel
dos Ministras do Tribunal de Contas da UnHio

Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------
1PO::!198-7 EXPEDITO MACHADO PMDB
............... PARECER ..* ..

A Emenda suprime d1vesas altr.eas (d,e.f,g,h,1 e j) do
ítem XI do artigo 12. subst1tuindo-as par uma unica, com re
dação abrangente do qUf' aquelas dispõêm

Essa abrangência, porem. não e total. 20 mesmo tempo Que
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lf!02l98-7 EXPEDITO MACHADO PMDB lP02211-8 STÉLIO DIAS

os mspcs tt tvos Que sofreram cm\$silo parecem-nos -evest 'r-se
de tmoor-rãncta

-- ----------------~:!.:_~:::~:~~: -~~~:~~~~---------- _. --------------------------
lP02199-S BOCAYUVA CUNHA POT
............. PARECER .

A emenda ccret tve cr-tar nova imunidade tr tbut ár-f a
ICMS

Entendemos Que a tmuntoaoe proposta n50 <;e enquadra nas

-------------~:~~~~:::~_:_~~~~~::~~~_:~~:~~~:_~~-~~~~~:~-~:_:~~~:~:~:~~~-----_.
1P02200-2 BOCAYUVA CUI'l'-!A PDT
••••••••• PARECER .

A eat actt toace entenotoa como a garantia oe permanência
no emprego e, co-t antc. como ccnt r-accstcêc ao t tvr-s ar-ot t r to

co empregador de cesoeorr- o empregado, tornou-se ar-t t t rc to
sament e. uma momentosa e controversa questão. porquanto seg
mentos excr-esstvcs das categorias envorvtoas têm se mantres
taco. reiteradamente, por uma scrucãc nar-eontosa do problema

Na veecaoe , o Que quer o emp.regado e ver t tmt tado acuete
ar-nt tr-to e, não, como se pr-ecate ençanadamente , ter a garan
t ta irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tnat tenave t da
pr6pr1a at tvtd..de empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma s1mplns peça, um 1nstrum12nto ou máQuil"la que, acôs
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua par-te. não interessa ao empregador insplra!: oesas
sosaesc ou inSE':gurança ao seu empregado. pols esses SOlO fato
res comprovados da baixa produtividade A pratica, a exper-t
ênc'a, o conhecimento t écntcc. a 'dentH1ctlJ;âo do emPrêQado
com 05 objetivos maiores da enpresa , signlficam para ela um
patrlmr3nlo tnsuost t tutve i Investe o anceesar tc em recursos
humanos, buscando nabt t t tar- e aer-tecr-at- a quat t t í caçãc pro
fissional de seus empregadoS Por tudo t sso , e etementar- que
seja virtualmente contrario a r-ctar tvtcaoe da sua mão-de
-ccr-a, fator absolutamente neaat tvc para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a r".laçáo encr-esat tcta. fundada na oriateeat tcaee do
contrato, LIma condição un f peasoa l , cater-nattate e tmccs t t tva
que ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas ce

mandas juntctats
Assim. pelo cotejo de centenas ce Emendas que, em todas

as fases da eiaoor-acãc oeste sr-cretc foram apresentadas, es
tamos ceer-ecenoc fórmula conciliatória que reflete a tendên
cia majoritá"la dessas propostas. aceita por t toer-encas de
categorias econômicas e cecr tss tonats que otutur-namente , vêm
se mant rest anoo por todos os melas de comunicação é a veda

ção da easeectca teot tvaca ou sem justa causa, em termos a
serem definidos pela legislação ordinária

1P02201-l 5TELIO DIAS PFL
.......... PARECER .

A proposta de Emenda versa assuntos cer-tencent es a ctsnc-
s tt tvce diferentes Optamos pela redação constante do pr-oj e

-------------~~~---------------------------------------------------------------
1P02202.-9 5iELIO DI~S Pl=L
....... "'''' PARECER .

O ctaccett tvc em Questão contém preceito de efeito mora
t taaocr-, consagrado em todos os s tat emas or-evtoencrar-tcg (lo
mundo, r-azão pela qual rejeitamos a proposta de suceessec ou

-------------~~ ~:~:~~~-~~-~:~~------------------------------------------------
lP0220:3-7 STÉLIO DIAS PFL
......."''''•• PARECER •••••••"..

-----------------~~::_~_:~~~:::~:_~~-~~:~~:~:~~~---~:~~-~~:~~~~~:~::~~~:-------
1P0220~-S THEODORO MENDES PMDB
"'''' PARECER "' .

Pel a apr-ovação nos termos constantes do subst t tut tvc

1P0:2205-3 STÉLID DIAS PFL
.......",.* PARECER ...... **."'*

O conteúdo da Proposiçã.o, atendida p210 Projeto da Comiss.l'io
de Sistematlzação. traz dl'>sdobramentos Que, segundo a oraxe
do direlto brasl1eiro melhor se coadunam com a legls1arão
ordinária e complementar

lPa2206-1 STELIO DIAS PFL
........ ,,"'.. PARECER "' ..

Conslderall'.os, apos ponderar as razões de vários ilustres
constitulntes Que cabe tiO texto coMtitucional garar.tlr ao
trabalhador o d1relto a ferlas cal'! as segulntes especlfica
ções

a) a refl\Uneração int~gra' no per\odc, deb.ando il. 11vr-e
negociação a quesUio da fixação ou não de pagamento
adlcional,

b} periodicidade anual m'nima,
c) dlreito ao gozo das férias para vedar a pratlca de

bargant\a-\aS
Acolhemos, em consequêncla, parclalmente a emenda

lP02207-0 STÉLID DIAS PFL
......"' p"RECaR .

Entendemos que o objeto da r emenda não se afina com a
ordem constituclona1, entendemos tambem Que o favor visado,
que envolveria alteração de disposlções estatutár'as da so
ciedade de economia mlsta l'!1ll causa. não tem melhor juizo que
a 2ssemblê'a ge"al ele acionistas

Pela rejeição- ~ ~ R _

lPD2208-B STÉLIO DIAS PFL
•• $ ..... "' .... PARECER ."'''' ••" •••

Pela rejeição O Presente artigo cria uma reserva de mer
cado para a navegação de cabotagem, interlor e pesqueira na
cional, pratica essa comum nos diversas nações do mundo
Pela rejelçito

------------------------~--~-------------------~------~------------------------

1P02209-6 STÉLIO DIAS PFL
."' •••••• '" PARECE::R •••••••••

Pela aprovação O :2 do art. 316 E redundante em rela-
ção ao art 315 do mesmo projeto

--------------------------------------------------------~----------------------

1P02210-0 STÉJ.ID DIAS PFL
"'•••••••• PARECER .

Essa é uma entre tantas outras competências que a Constitui
ção poderia assinllr aos Municlpios. pois o elenco constante
do Proj~to do R~'ator não pretende ser excludente do dema1s
A concisão do teKto co"stitucional entretanto desaconselha
a grande enumeração O que restar ficará por con(a das Cons
titu'ções Estaduais ou da 112' ordinária

-------------------~-------------------~---------------------------------------

1P02:211-B STÉLIO DIAS ?FL
."' PARECER "'••

E objeto do inciso XX 00 artlgo 13 do projeto assegurar
ao trabalhador o d'reito de não ter sua saúde atingida no de
correr do per iodo de trabalho. A questão abrange n!o apenas o
dIreito ao ambIente salubre de tr<1balho ou a seguranr;..a dos e
quipamentos manipl..lados mas também, entre outros aspectos, o
direito a ritmo de trabalho compat'val com sua potencialidade
flsica

A nosso ver o termo saude expressa melhor a abrangªncia
deSejada No entanto, higiene e segurança refletem faceU,s
fundamenta's dll Questão, consagradas há muito, com justlça ,
na terminologia da medicina do trabalho

Optamos, por consegulnte, por explicitar no texto do
substitutlvo o direito ã saude, hlglene e segurarn;a no traba
lho

lP022l2-6 StÉLID DIAS PFL
.."."' PAREC~R .

ccnstoe-enoc Que as ent toeces de previdênc1a c-tvace não
são afetada" ceie texto do sutist r tut tvc do Relato" não veeos
razão por q're se ceva r-at r r tcar a ex í st êncta de aua tcuer en
t 1oece congénere, como é o caso do I PC--~ --------------------------------------------------------------~- ~ -----------

lP022l3-4 STELID DIAS I'FL
............. '" PARECER .

A suaes-êc contida na Emenda traz oescco-amentcs cce , na
tr-aotcãc jur-'dica br-aat tetr-a. 'nel nor- se aoant am ao corpo da
legislação c-dtnae ta e coecteneota-

pela r-etercêo-------------------------------------------------------------------------------
1~022'4-:2 STÉLIO DIAS PFL
......"' PARECLR. "''''...

A enenca ccnr t t ta con as emendas suceess svae pelas quats
optamos seta rejeição

- --------------------------------------------- --------------------- ~-----------
lP022l5~1 STÉLIO DiAS PFL
............. PARECER "'...

A jornddOl. de t eatrarno de 40 horas semanais. como consta
do eecjetc , ele 44 cu 4B ncr as , cose proposto em l"Iumerrn;'ss'-
mas amenoas teve de cer-to modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mes'ro na fase das ccmtssões re-at t
cas , seja catas suas just t r tcacões , seja. pela forma de apr-e
sentação dos textos, sempr-e demonstrou ser a »at e-ta r-a t s
aeecuaca á leg's'ação ord'nãr'a

De fato. a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção ccr-runtur-at que s~ a lei pode atender Quarenta horas
não ccrwtr-ta a um determinado momento da vida econômica do
sats , mas, pelo desenvolvimento tecnctcatco. co- motivos de
mter-esse mnntcc ou ate por comprovadas -azões de or-dem pSI
ccscctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, POl"
oportuno, Que mesmo no regime atual de 48 nor-as semanais, va
rias carecer-tas. em decorrência de lei esoectr tce ou por for
ça de ccncutatas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas r-enuz toas

Num Quadro Inverso, en-que a necessidade tncer rosa de
se expandir ou tncr-emaneer os ntvets de c-ccucãc, ate como
medida de satvacãc nacional, cccer-ã o Estado. em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que ccacensatõr tas 011 ntvet de r-eeune-acão Esse, a' 'ás,
e o exemplo Que nos dá. o Japão onde a tnteoate tcacêo do tra
balho. long~ de penalizar o tr-acatnaccr , e o melo eficaz: de
lhe crcctctar- melhor padrão de vtca

Ass1lTJ. ccns toer-andc que o cena-esse aactcnar , sempre
senstvet as renwtnctcações d05 tr-aoatnacor-es e consciente
das realidades do Pats , oooe-ã, com maior riexvctr rcaoe, dls
cvct tnar- essa controversa queat ão , optamos por manter apenas.
a limitação da duração diária do trabalho em B horas. no má
Klmo

lP0:2216-9 STÉLIJ DIAS I'FL
............ I'i'\RECER •••••"'•••

A estab1l1dade, ent,<,;nd'da ccmo a garant1a dê permanênc'a
no emprego e, portanto, como contr-aocs tcãc ao t tvr-e aebt t r tc
do encr-esaccr de despedir o empregaClO tor-nou-se ar t tr tcto

eanerue uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das cateccr-tas envolvidas tem se mantres
taco. r-etrer-aoa'nente, por uma solução narmontoaa do problema

Na ver-dade, o que quer o empregado é ver t tmt t adc aquele
ar-bt tr to e. -rão como se pr-opata enaanscamente, ter a garan
tia tr-r-estr-s t a de permanecer no emprego contra a vonraoe do
emoregador tcnectent e de que é parte vital e inalienável da
pr-ope ta atividade eecr-eser-tat • sabe que não pode ser tratado
como uma s teates peça, um tr-atr-umento ou maquina que, anos
usaca é jogada fora como tnservtvet

De sua parte, não interessa. ao eecr-ecaoor- tnsnu-a- desas
sossega ou 'nsegurança ao seu eec-eaeoe, OO's esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a exoer-v
êncta o conhecimento técnico, a identlficação do empregado
com 05 objetivos maiores da empresa, slgnlflcam para ela um
patrimônio insubstitu'vel Investe o empresario em recursos
humanos. busc<lI"lQO h:l.b,l't<l.r e apr'morar a QUõ11f1cação pro
f1ss10nal de seus empregados Por tudo isso. e elementar que
seja v1rtualmente contrárl0 à rotat'vidade da sua mão-de
-obra fator absolutamente negativo para os resultados do em
pl"eendimento

Posta a Questão nestes ter!flOS, ndo há porQue se trazer
para a relaçiío empregat'cia. fundada na bllatera11dade do
cont:-ato. uma condição uni pessoal , paternalista e lmpostt 1va,

que, ao longo dO tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas jud1c'a1s

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apl"esentadas. es
tamos oferecendo fórmula concillatór1a que reflete a tendên
cia majol"itârta dessas propostas, aceita por llderanç<1s de
categorias econômlcas e profissionais Que, d'uturnamente. vêm

se manlfestando por todos os roeios de comunicação é <1 veda-
ção da despedida 1motivada ou sem justa causa, em termos a
~erem def'nidos pela legislação ordinária

lP02217-7 STÉLID DIAS PFL
............. PARECE~ ••*....."'..

Pretende que se inclua, onde couber, dIspositivo que a
tribua, sob ,:ondiçiio de reciprocidade aos portugueses com
l"e~idéncia p::!rtnanente no pa\s. os d1reito.s de bras i le1ros na
tos, salvo o acesso a Presldência e Vlce-Presid~ncia da Repu
blicl1 Somos pela aprovação da emenda com alguma alteração
redacional

Pela aprovação parcial

1P02218-S 5T~LID DIAS PFL
............... PARECER ...

A Emenda pretende conferir direito aos ex-presidentes,
ex-Governadol"es e ex-Prefeitos aos subsldios e demais benef'
elos

Acolhemos. em parte. a L"ropos'ção, para reconhecer tal
direito aos ex-Presidentes da Republ1ca face li dignidade da
função

Aos demaIs chefes de Execut1vos a matéria dBverã ser re
gu1<1da nas constttu'çõss estaaua's e leg'\s1ação pert'nente

Somos, a~sim, pela aprovação parcial da Emenda
-----~----------~---------------------------------------------..----------------

lP02219-3 NYDER BARBOSA PMOB
."'''' PARECER "' .

A Emenda em questão objetiva perm1t1r o dep6stto das
disponibilidades de caixa da UnIão e das entidades sob seu
controle em InstituiÇão flnanceira oficial federal

Não obstante os elevadas propósito!'i do Em,nente Constl 
tuinte. a mataria consubstanclada na presente Emenda confli 
ta com a &1stemática geral adotada pelo Projeto. motlvo por -

-------------~~~_:~~:_~:~ ~~: ~:_~~!~ ~~~~- --------------------------------------
1P02220-7 NYDER BARBOSA PMDB
.....*•••"' PARECER " .

A Emenda propõe alterar o caput do artigo 2f34 do projeto
de Constitulção da Comissão de Sistematização

A rnatéria disciplinada pelo artigo em foco é de natul"eza
emtnentemente administratlva, não se jUstificando a sua in-
clusão no t~)to coostttuc'onal

Assim, fêlce à supressão. Que propomos. do artigo 284, en

---~--------_!:~~:~~-~~:!~~~:~~:_~_:~:~~~-~~_:~~~----------------------------
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lP02221-5 NYDER BARBOSA PMDS
........................ PARECER .

O Projeto atende ao requerido pela emenda, porquan
to cabe ao Congresso pronunctar-se sobre todas as mat er tas e
competência da União (Art 99)

-----~--------------------------------------------------------~----------------
lP02222-3 N'fDER BARBOSA PMDB
••••• "'••• PARECf!R ........ " •••

acctntoc parcialmente, nos termos do Hem r-espect tvc.
acr-esctcc ClI IllfmçdO "privada", por tratar-se de ccecetêncta
~ 1sca 11zaeor-a do Poder Pub11co

1P02223-1 NYDER BARBOSA PMOB
" PARECER ..lO ...

A Ernenaa ccrer tva cent r-al t aar-, em lnstituiçoos r tnance t
r-as ce tctets reoer-ats , a arrecadação dos impostos da untsc

A norma proposta não onst ante os elevados nr-cccs ttcs do
nObre consrrtutote, p. de natureza 1nfraconstituc1onal. daaas
as car-actertst tcas da matar-ta cnscrot tnaoa

A coner teutçãc que estamos a elaborar não ecoe descer a
detatnes próprios de regulamento, se a pretendemos duradoura

A!lstm, somos pela rejeição da amenua

lP02224-() NYOER BARBOSA PMOB
............... PARECEI{, .

A Emenda ccj et tva r-eeconsaat t teae a União pelos oepce ttos
ou pelas aplicações nas tnst ttutcõee r tnenceteas

Na ntpot ese , não obstante os elevados crccóattos do au-
tal', fica suosrenctateente alterada a proposta acotntoa pela
matcr ta dos Const t tutntes QUI'! examtnaram a eater-te , nas h ~

ses anrer-tcr-es da etaccr-acao do Projeto de Constituição

-----------------~:~~~:-:~~-~~~~_:~~-~:~~~~~~-----~--------------------------
lP02225-8 NYDER aARBOSA PMOB
............... PARECER .

A Emenda em exame cbf et tva sucr-tmtr- o inciso VIII do Art
282 do Projeto de ccnet ttutcão, sob o fundamento de que <I ma
téria está disciplinada no seu ar-t 32B

Não ocstante os elevados propósitos do Eminente ccnat ttu
tnt a, a l'latér1a ccnsucst anctaoa na pr-esente Emenda ccort tte
com a s taremat tca geral adotada pelo Projeto, matovo porque
somos pela sua rejeição

1P02226-6 NYDER BARBOSA PMDB
............ " PARECER "'••

A eeenoa apresentada não se coaduna com o atual nrooôsf to de
s tect tr tcar- a redação ao Projl'!to pela eliminação de expres-
sões ou de ar-t t ços cr-eecmcnvets É cr-eeer-tvet adotar urna
forma que contenha o nr tnc to to do direito. como o fez o Pro
jeto de const tt ctcãc, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que ouat tr tcae a matéria e Que são oer-t teentes a tectsta
cão ordln.ár'a
Pela r-efetcãc

1P02227-4 NYDER BARBOSA PMDB
.........., PARECER .,

o ccnteudo da emenda apresentada refere-se a mat er-ta que
flgurarfa ee tncr- em legislação eeecreeenrar- Merecerá, pois,
aoequaoa consideração, na ocas tão propr1a

Com relação 20 texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada---------------------~-----------~------~-~---------------------------------- ~-

lP02228-2 NYDER BARBOSA PMOB
............. PARECER ." ..."."'" ...

A emenda pretende supr1m1r o ar-r 360 que impõe t teü tacão à
par t tctpaçêc das ent toades e empr-esas estatats na manutenção
financeira de planos de cr-evtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos ccns tsrente o argumento de Que se tra
ta de matél"12 rsats pr'ópr-1a de leg1s1ó1çJo ,Jrdinária, pois o
assunto jã e objeto oe tr-at amento esoectr tcc em octs decretos
executivos, o Que demonstra a oreccucacão do Poder Puat tcc
com a questão Ressalte-se, atnoa , Que o controle e a r rscat t
aecêc dos "fundos de censãc'' ~ competência de uma Secretaria
escectr tca 00 M1nistério da Previdência e .sss tst êncta Social,
a Qual tncumce o aconeannamemo da observância oas normas t e
sats e reautament ar-es pertlnentes----------------~------------------~------~- ----------~------------------------

1PQ:2229-1 NYDER BARBOSA PMDB
......... "' PARECER .

A emenda apresentada pr-opõe alterações na redação do
arttgo 466 do projeto de Constituição

Nos termos do SUbstitutivo optamos pela sucr-essêc tnte
sr-at do referido ar-t 190, r-azão pela Qual a Emenda tem que ser

r-ejet taca------~--------~---------~-----------------------------------~--------~--- -----
1P02230-4 NYDER BARBOSA PMDB
.............. PARECER "'...

A Emenda apresentada propõe alteração nos cest 1natários
dos recursos f1nanceiros relat1vos a programas e pro1etos de
caráter 1'29101'1"1 que, nos termos da proposta. devem ser as
lnstltu1ções f1nance'ras of1cla's e não apenas as 'nstttul
çÕE'S de crédtto reg1onals, como esta prev1sto no a"t1go 330

AcredltlHlXlS que a manutenção d;",s instttu1ções finance1ras
regionais como unicas beneflciár1as dos depositos dos recur
sos de programas regiona1s e uma. medida que vtsa fortalecer
as referidas tnstituições, razão pela Qual oplnamos pela re-

----~--------!~~=~~-~~-:~~~~:-~~~_::~~:-~~-~~~:: ~ :~: :~~----~~-------~--------
lP02231-2 NYDER BARBOSA PMOS
.......... PARECER ".

A emenda apresentada não se coaduna com o atua.l propasito de
simplificar a redaç:ío do Projeto pela e'1m1naçBO de expres
sões ou de art1gos presc1ndlve1s. E prefer'vel adotar uma
forma que contenha o princ'lplo do d1relto, como o fez o pro
jeto de Const1tuiç(o. sem, entretanto estender-se em aspec
tos que qualiflcam ;", matéria e que são pert1nentes a legis
lação ord1nárl<l
Pela l"eJelção-------------~-------------------------------------~------ ~------- -------------

lP02232-1 NYDER BARBOSA PMDB
............... PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
stmplHicar a redação do Projeto pela ellminação de expres-
sões ou de artigos presc1nd'iveis é prl;!fer'iveT adotar uma
forma que contenha o pr1nc'lp10 do direito, como o fez o Pro
jeto de Constitu1çio sem. entretanto, estender-se em aspec
tos que qual1f1cam a matér1a e Que são pertinentes a legisla
ção ordinár1a
Pela rejeição

--------------------------------------------~-------------------~--------------

1P02233~9 NYDER BARBOSA PMDEI
............. PARECER ...

A proposta contida na emenda fica prejudicada. tf:!ndo
em vista que o Relator optou pela supressão doS arts 339 e
48/5 do Projeto da Comissão de Slstem"tl~o1ção, por se tra 
tal' de matar ta mais prooria de legislação ordimkia

--------------------------~-----~-----------------------~----------~-----------

1P02234-7 NYDER BARBOSA PMDB
.............. PARECER ...

A Emenda em Questão vtsa suprim1r o parágrafo 20 do art1
90 283 do Projeto de Const ltufç.ão. Que permtte ao Banco Cen
tra.l ao Brasil comprar e venCler ao t'tu1os de em1ssão de Te
souro Nacional, sob o fundamonto de Que i1 matária está d1sc1
plinada no artigo 32B, inciso 111, Que trata da 1el do Siste
ma Financeiro Nac10nal

A Emenda, não obstante elevados prOPósitos do Autor, <llte
ra subStancialrm!nte a proposta acolhida pela maioria dos Cons
tituintes 'lue exam1n.ar.am a matArla. nas fases anter10res da
elaboração do Projeto Cons.1tuc1onal

Ass1m. SO/TIOS rejeiçAo
----------------------~--------~---------~------------------~--------~---------
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iPD2235-5 MARCOS LIMA PMD9
.."' PAREC!':R "' .

fi. Emenda deve ser r-ejet taoa por não ajust ar-ae ao enr en
d\mento pr-eoommaote na Comissão de Ststematizaçâo

------~----------------------------------------------~--------~--------~-------

lP02236-J CARLOS SMIT'ANNA P"IOB
............ PAREC~R lO .

A eat ér ra em foco mereceu dos ccns t t t utntes empannaõos
na ot-esente fase de elaboração da nova Carta atenção muito
eaoecte i e acr-eo t tnmos Que ao tema rot dado o tratamento
condizente com 11 sua teccr-t ancta Pela prejudicialidade

-----~--------~----------------------------------------------------------------

1P02237-1 AMILCAR MORflRA PMDB
• " ••• PARECER "'••

ccnco-eanoc com OS argumentos do autor da Emenda nosso
parecer é pela sua aprovação, isto é supressão de todos os
artfgos referentes á cr-tacac escecte tca e direta de novos es
tecos , poIs se tr.eta de milter1a 1nfraconst ltuclona1

Pela apr-c ....ação
---------------------------------~-------------------~-----------------~-------

lP02:23B-0 AMILCAR MOREIRA PMDB
....." PARECER lO .

Sobre a matéria oectdurcs por nova e mats simplificada
redação, Que poderá ser oportunamente emendada se tnsat tafa
tór ta Pela rejeição

lP02239-B AMILCAR MOREIRA PMD6
.............. PARéCER .......... "'....

A mesma proposta tem caráter tndtcat tvc e seu cont euco e
já objeto de ieats tação tntr-aconst t tuctona t

Pela r-ejetcãc
----------------------------------------~--------------------------------------

lP0224Q-l AMILCAR MOREIRA PMoe
........."'. PARECER .

Face ao caráter tecntcc da matéria deve a emenda ser admf
tlda., em pr-tnctpto. para estudo da melnor redação do texto

-------------==~:~~-~~~~~:=~~-~~~:~~~----------------------------------------
1P022AI-0 AMILCAR MOREIRA PMDB
•••• ., PAR~CER .,." .

Os ccj et tvcs ceeseautocs pela Emenda conr t t t am com a
cr-tenracãc aoct aca pelo Subst 1tut tvc

Pela r-efetcãc
-------------------------------------------------~-----------------~--~------~-

1P02242-B AMIL.CAR MQREIRA PMOB
." PARECER .

Pa1ses que não tem complexo de tnrer-tor toaoe nacional admi
tem qUE! nat.n-at t zaoos sejam M1nistros (Estados untoce Ingla
terra) o Que aumenta o teoue de escolha O llm1tQ m~n1mo de
idade, or-oucs to , constitui uma cautela, Quase sE!lIipre justif1
cavar

Pela acecvscão. retirando-se a car-evea -oatcs-
---------~---~-----------------------------------------------~----------------~

lP02243-6 AMILCAR MOREIRA PMOB
.................. PARECER •• "' .

Não obstante os elevados c-cccs rtce do eminente ccnst ttu
tnte 11 matéria constante da presente emenda. ccrrr t st a com a
s ts tenat tca geral adotada pelo Projeto de const trutcãc ja
exaertnaoc em fases anteriores

Asstm, somos pela rejeição da emenda

1P02244-4 CARLOS SANT'ANN.o\ PMOe
............ PARECER .

Q suost ttvt tvc atende ao cof et tvo da Emenda
se Ja ecrovacãc

-----------------------~-------------------------------------------------------

1P02245-2 AMILCAR MOREIRA PMDB
.............. PARECER ...

Mant toa a r-ecacãc 0r1g1nal por ser mais aOr"o)'lgente ja
oue inclui tecoctoates de processo além das de cecoucâc Não
se trata de r-eoet tcãc mas de ac-ancer o ereto completo

Pela r-eretcãc

lP02246-1 AMILCAR MOREIRA PMDa
........... PARECE.R .

A proposição da emenda t tcou cr-ejuatcaoa pela atuar r-eõa
ção co Projeto que Iá acmte. em seu ar-t t90 306, a enumeração
nas "r-eservas de água sucter--ânea''

----~--------~-~-~~~~-~~~~~~~:~~!~~~~:_----------------------------------------
lP02247-9 AMILCAR MOREIRA PMDB
................ PARECER .

O Sistema Parlamentarista de Governo, adotado por con
senso na contssãc de s tst emat teação. constante no Substituti
vo, torna prejudicada a presente Emenda

Pela o-ejudtctattoaue
--~--------------------------~--~------~-~------------------------~------------

1P0224B-7 AMILCAR MOREIRA PMDEI
........ "'........ PARECER ..... "'~ .....

Não obstante a just1ça da proposlç.ão, com relação .ao nome
do ínsigme Pres1dl!!r'lte T.ancredo Neves, não VE!mos r-eazão para

se incluir a homenagem no texto constitucional
Resslta-se ademllts que jã consta o nome co l1ustre b"as'\~

leiro na galeria doS Pres1dentes da Republica
Pela r""jetçâo dO! emenda----~-----------------~------~----------------------------~--------------------

lP02249-S AMILCAR MQREIR.\ PMOB
.............. PARECER ......" ......

A matéria deve l'õer considerada tendo em vista o enfOQue
com que e tratada n05 artigos 306 e 308 do Projeto Pela

-------------~~~~~~:~~~--------------------------------------------------------
lPo22S0~9 MARCOS LIMA PMOB
..... " '" PARECER .

O Sistema Parlamentarlsta de Governo, adotado por con
senso na Com1ssão de Ststematização. constante no Suostitut1
vo.torna prejud1cada a presente Emenda

Pela prejud1cialidade-----------------------------------~----------------------------~---- ~---------
11'02251-7 MARLUCE PINTO PTE!
... ., PARECER ...

Temos a convlcção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adeauado no Projeto PeJa prejudicial1dade

--------~---------------------------------------------------~--------~--------~

lPO:?252-5 MARLUCE PINTO PTE\
........... PARECER •• ., .

A ell'l11!nda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
slgnlficado contido na objeção 'lue encerra

------------~----------~------------------~-----------------~------------------

lP02253-3 MARLUCE PINTO PTB
•• " •••• .,.. PARECER .

A emendô'l. substitutiva é matéria para lei ordinária

lP02254-1 MARLUCE PINTO pra
..........." PARECER "

A sugestão em apreço esta prejudicada pela ~upressão do
;",rt 345 do Projeto, estando, no entanto parcialmente con-
templô'l.dil no seLl mérito no art 201 do novo Projeto de Consti-

------------~:~~~~~-------- -------------~------ ---~----------------------------
lP022S5-0 MARLUCE PINTO PTB
.......... PARECER *

Pelo acolhimento parciô'l.l nos termos do Substttutivo
-----~---------------------------- --~----------------------------------------~-

lP02256-a MARLUCE PINTO PTB
..... ~ PA.RECER .

Embora 05 elevados proposltos do nobre Constituinte. a
materia constante ela presente emenda, altera substanc1a1mente
o texto do Projeto de Constitu1ção já analisô'l.do

Asstm somos pela rejeiclo da emenda------------------~------ ------------~------------------ ----------- ~---------~-



SUBSTITLJTtVQ 00 RELATOR - PARECeR SOBRE AS eMENDAS APRESI:.NTADAS

lP02:!57-6 MARLUCE PINTO PTS
............ PARECER ..

A presente emenda esta em dupl tcroaoe , octs o nobre
Constituinte já ae-eseotcu emenda similar Que tomou o NO
lP16B32-S

t..ss~"', pela sua prejud'c'o21'idade

lP022SB-4 IRAM SARAIVA PMOB
lO PARECER ..

A cr-cnost a , de mar-t t o mrrracut tve t merece acolhida no
texto ccnst t t uc tcnal , embora sua -eoacãc seja ecotr tcaoa , pa
ra atenoer- ao objetivo de simplificação

lP022S9-2 IR.AM SARAIVA PMOB
....... " PARECER .

E pertinente sucst r tutr- na redação s ttseattaaoe , ca-se
ter-t zanec expressamente a nacional idade, a exo-easâc pessoas
etatces pelo termo brasileiros com a eXlgênc1a complementar
a esses de domicilio no Pais

No que respeita ã etr-tocrçãc de ceerer-êncta as empresas
nactc-rats aos cr-eottcs pub l tcos melhor proteção e ccss iva'
oete garanti<l. na accts tcãc dos bens e serviços produzidos por
elas pela setor publico pois mais vale ter a quem vender do
que ter custos ccnccr-r-ã-ctas tnter tcres
Pela eceovacão parcial-------------- ~------- ---------- ----------- ----- ~------------------------------

1P02260-6 IRAM SARAIVA PM09
............ PARECER ..

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira
oos tt tva ao tratar numa secãc especifica o direito a assis
tência social, e pela or-teen-a vez di. aos delineamentos oro
gram<itlcos fundamentais nesse campo o "s tatus" de rio-ma t-ons
tHuc'\ona' cece r(:ssõl.ltar, enwerarao, que o texto do p"oj@
to não correr-a acolher os desdobramentos necessar-tos a efeti
vidade da ncrt t f ca scctat no camnc da assistência puot tca o
que deverá ser r-eal t ..acc vta reatsteçêc or-dtnar ta Entende
mos, pois, que a sugestão cont toa na emenda em Questão, não
oost ant e. seus mer-ttcs e relevância eseectr tca poderá. ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
eor-mcracôes na ár-ea do oesenvctvunerao soctat

1P02261-4 IRAM SARAIVA PMD6
....... "' PARECER ..

Entendemos Que foi dada redação abrangente e adequada ao
dispositivo em causa pela prejudicial tcaoe

1P02262-2 IRAFll SARA:VA PMD6
............... PARECER .

No nue tange ao caoct do artigo a matar-ta é e-ef udtceca por
ja constar, em parte, do texto do projeto No Que tange a
rcr-ear taecãc aos contratos para aproveitamento dos recursos
ermer-a í s , bem como a determinação dOS sujeitos dessa expres
são a matéria nocer ta e oever ta salvo melhor juIzo manter-se
no contexto da ieatstacãc o-dtnar-t a
Pela rejeição

1P02263-1 IRAM SARAIVA PM!JB
........... PARECER ..

A Emenda permite a aposentadoria com 26 anos de serviço O
execc tc to da função de Ju\z do Trabalho não e eate aenosc do

que o de Juiz de Direito
Pela r-efetcãc

lP02264-9 IRAM SARAIVA PMOB
........ "'••• PARECER ..

Entendemos que a duração da pena não ceva constar do texto
ccnst t tuc to-tat Esse aspecto deve ser regulamentóloo at r aves
de lei ordinária

lP02265-7 IRAM SARAIVA PMOB
............... PA~ECER ..... "' .........

A Questão da porcentagem para fins de ca tcuto de aposenta
doria é matéria que deve ser examtnaca através de lei or-dtná
,ta

lP02266-S !RAM SARAIVA PMOB
••• "' PARECER "

sermtte que futees de primei'"ra instância sej an eleitos pa
ra a direção dOS tr-tmmats de segunda - o que cecctctar-te uma
Quebra da nteea-cuta

Pela rejeição

lP02261-3 IRAM SARAIVA PMDB
............ PARECE~ ..... "'......

Permite aposentadoria com 25 anos de serviço A jurisdição
eleitoral não e mais penosa do que qualquer outra

F'ela r-eãetcãc---------------.----~ -- --------------------------------------------------------
lP02268-1 IRAM SARAIVA PMOB
••• "' PARECER "'" .

Pelo acolhimento pardal, nos termos do subsr tt ut tvc

lP02269-Q CARLOS SANT'ANNA PMOB
................. PARECER .

Acatada a sugestão dO autor com pequena at t er-acão. eli
minando-se as expr@ssêil'lS" prcoucãc e o desenvolvimento"

O objetiva foi mantido
Pela aprovação parcial

lP02270-3 CARLOS SANT'ANNA PMOB
.............. PARECER ..

A mater-ta tratada no dispositivo citado (ar-t 39B) pela
sua própria natureza deve ser tratado por- legislação or-dtna

ria ou por uma lei que trate de programas globais para o de
seovotvtmentc cientifico e tecnctcctco. de acordo com os ob
jetivos e prioridades nactcnats

Pela re1eição------------------- ----------~ ------------------_.-----------.-----------------
lP0:2271-1 CARLOS SANT'ANNA PMDB
............. PARECER ..... "'......

A ressalva sugerlda na emenda é pertinente, cabendo, por
ser de bem alvitre, reavallar não so o yniverso das entida
des referidas como também os fatOres enumerados, de forma a
escoimar os abstáctl10s OI''''' existente na redação atual do pa
ragrafo em tela
Pela aprovaçio parcial n05 termos do substitutivo

-------------------------------------------------~-----------------------------

lP02272-0 IRAPtlAN COSíA JuNIOR PMDB
•••••• "' PARECER ..

Pela aprovaç50 nos termos do Substitutivo----------------------------------------------------------- --------------------
1P02273-a IRAPUAN COSTA JuNIOR PPI'DB
••••••••• PARECER "' "

O artigo 427 e seus paragrafos foram transformados em
unico dispositivo, o Qual segue orientação diversa da segui
da no C'Dut da proposição orlginal

Pela rejeição
----------------~--------------------_.----------------------------------------

lP02274-6 IRAPUAN COSTA JuNIOR PMOB
"' "'.. PARECER •••• "' ..

Discordando da just1ficaç ") dessa Emenda supresslva, entende
mos que e matéria constitiJCional Pela rejeição

1P02275-4 IRAPUAN COSTA JuNIOR PMDB
............ PARECER "'.."' .

E prefer~vel, ao invés de um raC1oc~n10 por exclusão,
dar as microempresas e as empresas de pequeno porte tratamen
to jurldico diferenciado, incentivando-as em todas as suas
fases, por lntermed10 de um conjunto de medidas de proteção,
definidas em lei complementar

pela aprovacfio, nos termos do substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------
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lPO::!276-2 IRAPU~N COSTA JuNIOR PMDB
.. "'. PARECER .

Não basta a um conceito dessa importância apenas estabe
lece" o centr-e-te de capital se por outras vias a oecrsãc
dele se aca-te Há que haver untoaue e toter-ecãc entre um e
catr-e
Pela rejeição

lP02277-1 IRAPUAN COSTA JuNIOR OI,lOS
................. PARECER .

i='ela ecr-cvacãc O consetnc de üuvtoor es esreeetece-é
s tster-a de Controle Externo sobre os Atos da Administração
Pub t Ica N"I1n1cipal üet-anoc cont t itos e funcionando como càr-a
r-a de vereadores oar-ateta

1002278-9 IRAPlJAN COSTA JuNIOR PIJOS
"' PARECER "' .

A mater í a , ocjerc da e-nenda, mereceu dos ccost t t utnres
eecennaocs na presente rase ele elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e ac-edt t amos Que ao tema foi dado o tr-a
temer-te condizente COM a sua importância

nes ta etapa dO processo de elaboração COJ"1st ttuctcnai
parte da emenda deve ser acolhida pelo Suost t tut tvo

üctr-ancs po t s , pela aprovação car-ctai
-------------------~-----------------------------------------------------------

lP02279-7 VIVALDO BARBOSA POT
............... PARECER .

A mater ta objeto da emenda, mereceu dos const t tutntes
€l"tpenhados na c-esent e fase de elaboração da. nova Carta aten
ção muito especial e acreo t t emos Que ao tema foi oaoc o tr-a-,
t amentc condizente com a. sua mccr-t ãncta

Nesta etapa do processo de eiaoc-acãc ccnst tt cctcoar
parte a... emenda deve ser acovnvca cevo Sun!',t\tutivo

Opinamos Dois pela aprovação parcial

1P02280-1 JIVAt..DO BAR.BOSA Por
............. PARECER "' .

A eater-ta. ccjetc da e'nenca mereceu dos Constituintes
empenhados na cr-esente fase de etaecr-acãc da nova Carta aten
ção multo especial, e acreditamos Que ao t eea fo' dado o tr-a
tal"lel'1to condtacnte com a sua importância

Nesta etaca dO processo oe etabcr-açãc cons t rtucronar ,
parte da emenda deve ser acolhida 0<110 Suost r t ut tvo

Opinamos »ote , pela aprovação car-ctat

lP02281-9 '/IVAt.DO BARBOSA POl
........... ~ F'ARl.::CER ..

Sobre a rute-ta decidimos 001' nova e mais s tmct tr tcaoe
redação qUI1l ecoe-e ser oportunamente enenoaca se tnsat tata
tor-ta Pela -ejetcãc

11='02282-7 VJVAi.,OO BARBOSA por
.......... * PARECER , ..

Data venta o termo "runo tar to" e esoec re tcc do direito
açr ae to Em dl1 ettc mineraria, em posição ao te-ec "subso
lo", eecreaa-ae o te-ec "soro"
_Pela rejeição

lP02283-5 VIVALDO BARBOSA ?OT
............... PARECER, 1 .

O texto do projeto, ao referir-se a r-ecur-sos natur-a ta
r-encvave t s , contempla a proposta or-a veiculada. Pela aprova
ção parcial

lP02284-3 VIVALDO BARBOSA por
.."' PARECER. "' .

t. exo~ic1tação da forma precisa em Que estao presentes
os recursos etnee-a ts do s.rosorc é oesneceesa-va na medida em
que a for-mulação neoer-tca no item as abrange todas Pela re
jeição

lP02285-' VIVALDO BARBOSA por
......... "'.."'. PARECER '"

ercoõe o nobr-e const t t utr-t e em eee-oe -enaoesceore de
et aca anterior do pr-cceso cons t t t u'tnte , cue Sê transfira
para a Seção dos Impostos dOS Munic'p~os ctscosi t tvc pre
vendo a incidência progressiva do IPTU CO'1\C' instrumento par-a
fazer currprtr a função social da propriedade

Trata-se do ovsccstc no 10 do ar-t 273 do Projeto
Que como se oase-va já atende ao pret@ndtl1o

Pela pr-ejudtcta t idade

lP02266-0 VIVALDO SARBOSA POT
• CARECER ."' .

A emenda propõe secr-tetr- o ar t 249
Entendemos ser nece saar ta sua manutenção na forma CQI'\O S~

cecont 1'3 no a-ueorcj etc
Pela reí etcêo

1P02287-8 VIVALDO BARBOSA por
..... *"'.."..... PARECER ..... "'.......

Alteração do numero de eemnrce dos rr-vecnats , sua criação
ou extinção, podem ser utilizadas para dobrar ° .rudtc tar to
ou muda. suas decisões

Pela r-ef etcão-------------------------------------------------------- -----------------------
lP02288-6 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER ........ " ....

Pela aprovação, nos termos da rust tr tcat rva da Emenda

lP02289-4 VIVA!-OO BARBOSA PDT
.............. PARECER ....... " ....

Ar. numerosas emendas oferecidas ao aet i90 97 e seus na
digrafo!Õ do Projeto, confirmam a rnextatêncta de consenso ao
or-e o tema atnca a'llpla'llente discutido nesta fase da e i aoc-a 
cão leg1s1õl.t iva. Da media das sugestões an.alisadas, em seus
nucle.os, frutificaram. os dtspositivos re.lac1on.a.das -am a.rt~go

ao mesmo numero do Substitutivo, Que tanto Quanto possivel
procura respond(~r afirmatiVamente, em parte e em essêncla às
finalidades pretendldas na proposição SOb exame Pela. aprova
ção pa.rcial

---------1;Õ229~:ã--·------vlv;~~b-BÃRãõs;-------------------------;~T- --------
"' "' PA.RECER .." ..

A presente Emenda tem por objet1vo deslocar o art 258
para após o art 273 na Seção V

Não oqstan~e a razão apresentada para a transferência'
do referido dispositivo, entendemos Que deve permanecer onde
se acha, pols se refere a uma esp~c1e tributaria cuja defini
ção e caracterização se enQuadram mais apropriadõlmeJ"1te aos
tlpos de conceitos e d1sposi~ões constantes na Seção 1

Pela rejeiçAo

1P02291-6 VIVALOO BARBOSA PDT
" PARECER .' '"

Restringindo o coleglo ~leHoral, afasta-se a proposta do
sistema democrattco, em Que todo ooder E'1l','lna do povo e não de
uma classe

Pela rejeição

lP02292-4 VIVALDO BARBOSA PDT
........** PARECER .......... "'....

A materta constante da presente Emenda é t\pica da le
gislação tnfraconstltuclonal, dai nosso parecer contrário----------------------------------- ------------------------ -------- ------------

lP02293-2 VIVALDO BAR130SA POT
............... PARECER .. ~ ...

Acreditamos que a palavra "prévia" ja está suoenteMid.1l. no
texto, não havl'!f'do necessidade de se delxá~la expressa

lPQ2294-1 VIVALOO BARBOSA PDT
"'''' '''. PARECER .

K"'emenda conflita com <l.S emendas supress1vas pelas Quais
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11'02294-1 VlVALDO BARBOSA POT 11'02316-5 VIVALDO BARBOSA POT

catamos Pela rejPição

11'02295-9 VlVALOO BARBOSA pOl
" •••••••• PARECER .*.*•••••

As razões tnvccaoes pelo Autor ficam pr-eructcaoas pelas
ar ter-acões verificadas no tnctso VIII do ar t 52. onde a pa
lavra -etnaa- não eats aparece
_Pela or-efuotctat tcece

11'02296-7 VIVALDO BAPBOSA POT
•• *......" PARECER ...*..*.....

A sugestão é realmente mer1tÓrh.• e devera ser aor-ectaca
em tocas as suas tmpl tcacêes com vtst es ao cr-cxtec substitu
tivo do Relator

lP02297-$ VIW.LOO BARBOSA PDl
............... PARECER *•• *•• "'••

O que a Emenda propõe redunda na eoccãc do pr tnctoto da
untoaee stnctca r sr-eccntaencs a ctvr-at toace , como exceeasãc
da t toe-cace s tnorca t

SOIIIOS pela rejeição

11'0229B-3 VIVALDO BARMSA por
........... PARECER .

Pertinente o e.'l1Jma da sec-essão. Que deve ser efetuado

1P02299-l VIVALOO BARBOSA por
........... PARECER " ••

seto acotn tmanto parcial, nos termos do subst t tut tvo-~------------~--------- --~~-----------~---------------------------------------
11'02300-9 VIVAl.DO 9ARBD5A por
•••••• " ... PARECER ." ••• *•••

Entendemos que toco o ar-t 325 deve ser sllprtmido do tex
to ccr-st ttuctcnat , ccts suas ctsros tções nooar-ão flgurar mais
adequadamente no corpo de legislaçJo complementar e or-o tnar ta

Somos, peta. pela aprovação da Ermmda

lP02301-7 VlVAl.DO BARBOSA POT
......"" PARECER 4.

Julgamos conveniente suprimir o ar t 493 e manter o ar-t
496 Somos, pois. pela r-ejetcãc da smenoa

~--------------~----------------------~~-~------~----~~-----------------------~

restringIr as disposições referentes til essa mater ta. r-assar
vence mats o estado de s st tc

O aataco de Defesa, porem. nãc está tnt etr-amente cescae
taco

Opinamos pela aprovação parcial, dentro do Sucs t t tut tvc

1P02317-3 VIVALDO BARBOSA ser
............ pARE.CER .... ",•• ",••

A emenda e muito bem t embr-ena e esta just te tceca de ma
neira convtncente Pela aprovação

11'02318-1 VIVALDO BARBOSA PoT
.. lO PARECER M .

Pela aprovação
Entendemos deva ser aprovada, nos ter-mos do suost ttut tvc,

a emenda apresentada

1P02319-0 VIVALDO BARBOSA PDT
."' ... " ...... PARECtR .... ",....."

Deduz-se, pela redação da emenda. que a eat ér-ta não in
tegra o Projeto tntcta t da Comissão de stst emat taacâc Assim,
sendo, cascane a sua apresentação na presente fase dos traba
lhos Pela prejudicialielade

----~---------------------------------------------------~----------------------

lP02320-3 VIVALDO BARBOSA PDl".* PARECER .
No entendimento do Rel ator , li. mat er-ta tratada no ctspos t

t tvo que se pretende sucr-untr- flglJraria melhor em legislação
ordinária, Q1s que a proposta de exclusividade da folha de
sarãr-tcs para tncteêncta de ccntr-vcctcões scctats oest tnaoae
à Seguridade possut implicações bastante significatlvas no
t tnanctaeeruc de programas e entidades j a consolidados no
campo soctet

Somente mecnan-e tratamento via ieatstacãc tnrr-aconst ttu
ctonat poder1am ser fixadas as provisões tnetscensãvets ao
desdobramento da eater-ta. de modo a que ccesae ser atenotuos
os diversos aspectos envotvtocs

Em vtata da eetevâncta do assunto, e ccnatoer-anoo-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent too, julgamos re
comendável ecctnee a Emenda sucr-ess tva remetendo a materia
a ulterior cons tcer-acâo. ao ensejo do processo teatstat tvc
c-otnàr-tc

lP0230S-0 VIV"LOO B"RaOSA por
............ PARECER .... "'•••••

antenoeecs que ror dada redação acreeaente e aoequaoa ao
ctsccs tr tvc em causa Pela cr-efudtctat toace

A suoressãc do inciso cr-cocetc pelo Autor, conr t t t a com a
s tstesât tca qer-a t adotada para a eteccr-acãc do Projeto ccns
t ttutcãc

Assim, somos pela rejeição da presente emenda

lP02302-5 VIVALDO BARBOSA por
.......... PARECER "' .

o objeto da Emenda está atendido, atooa que com ligeira
alteração Pela pr-eructctat idade-----------------------------------------~----------~ ~----------------------~~-

11'02304-1 VIVAl.DO BARBOSA pOT
"'•• *••• "'. PARECER .... "'•••••

A proposta. não pode ser acolhida. em face da atstemat t-
aaçãc adotada pelo Relator em seu SUbstitutivo

----------------~-------------~-----------------------------------------~~-----

1P0232,3-B IVO VANDERl.INDE PMDB
••••••••• PARECER .

Um I!!Kll.me criterioso nos leva a ccnvtceac de que o dispo
s t t tvc da at tnea -r«. do item IV, do at-t 17. do Projeto. ClStá.
contido, tmc t tc t t ament e no conjunto de nceeas Que esteeerscee
a liberdade s tnntca r e o reconhec1mento do Estado à extst ên
cta de ent tcaces s tnotcats eeor-esentat tvaa de trabalhadores e
empregadores

A cr-ónr-ta legls101l1çi!io atual contempla a garantia aos di-

rigentes s tndtcats para o exer-ctctc ele suas atividades A
ctaoos tcsc será redundante

Somos pela rejeição

11'02321-1 VIVAl.OO BARBOSA por
• "' PARECER ..

A proposição e ut6p1a, oots o ar-as t t não pode assumtr- tal
compromisso Como acenar ao tr-abalhador rural com o c tr-e t t o
oe cr-ccr-teoaoe de uma gleba se o governo não tem ccnotcões
dE car-ant t-f c

Somos pela rejeição da Emenda
---~~---------~------------------------------------------~ ~--------------------

lP02322~0 VIVAl.OO BARBOSA PDT.... ".* ••• PARECER ..
A matár-ta. objeto da emenda, mereceu dos ccnst t tumtes

empenhados na presente fase de et accr-acãc da nova Carta aten
cão multo escectat , e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento condfzpnte com a sua. fmpo('tâncla

Nesta etapa oc processo de elaboração Constitucional,
par-te da emenda deve ser acctntoa pelo sucst ttut tvc

üntnanos ccts , peta aoecvacãc parcial
- ---------------------------~-----------~--------------._----------------------

POT1P02306-8 VIVAl.DO BARBOSA
.......... PARECER *

lP02303-3 VIVALDO BARBOSA PDT
.......... PARECER .

O r-esguar-etado da r t rctar-tcace ao capital, no conceito ae
empresa nactcnat , requer sem duvida 1\ caracterização da nact
onat idade trr-ast teu-a do detentor cessa nomtnacãc. bem assim a
ccr-tçator-teoaoe do seu ocetc ti tc no eats , ffi..lS não cogttc1 de
tnctuf r estrangeiros, atnca coe residentes e ocmtctt taucs no
ar-astr , por eats excr-eeatvc tempo Que seja

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P02307-6 VIVAl.OO BAR.BOSA por
• " PARECER ",.", ..

A modificação cr-eterurtca pela Autor é de caráter tecntcc,
eatêr-ta que deverá ser acr-ectaca na fase flnal oos trabalhos
da const ttutnte , após esgotadas as avai tacões de mer-tto

PeJa rejeição
~--------~~---------~---------------------------~----~-------------------------

1P02308-4 VIVALDO BARBOSA POT
.." PARECER ••••• " .

A m-ocr-teoaoe deve cumpr1r uma runcãc social e naâc sõ
eccnôertca com cr-etenoe O proponente

A ,supressão do 3 do e-t 318 tecnicamente boa, assim
como nada temos a opor quanto ao aceesctec da expressão '
urets e necessar-taa- á palavra "cenre t t or tas" ( 1)

Somos pela acrcvacêc parcial da amenoa
-----~----------~----------------------~----------------------------._---------

1P02324-6 IVO VANDERLlNDE por
" PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

11'02325-4 IVD VANOERLlNOE por
* PARECER •••••••• '"

A emenda cone t t ta com as emendas sucresatvee pelas Quais
optamos Pela r-ejetcao

'P02326-2 IVO VANDER.LlNDE PMDB......* PARECER .
A emenda esta prejudicada cota o relator entende que as

comp~tênclas l~gls1at1vas cevem ser enaecs taa no T,'itlJlo pr-ó
prio

------------.----------------------------------------------------------------~--

1P02334-3 IVO VANOERLINDE pMDB
"'''' PARECER ••••<lo."' ••

11'02329-7 IVO VANOERLINDE PMDB
........... PARECER "'•••• "''''.'''

A sugestão é oportuna e perttnente e fOi llcolhida no!'ô
termos do Substitutlvo do Relator

11'02328-9 IVO VANDERLlNDE PMDB
.", PARECER .

A suaestâc está prejuaicada pela surn-essãc integral do
art 345

1P02331-9 IVO VANDERLINDE PMOB
...* PARECER ••• *•• "''''.

A intenção da Ellll!nda em apreço é contemplada, em parte,
no art 202, 10 do novo Projeto de Con$tHu1ção

PMDB1P02327-1 IVO VANDERLINDE
.....*••• '" PARECER .

Pel a acr-ovacãc

1P02332-7 IVO VANOERLINDE PMOB
......"'••• PARECER "'.

Matér1a de legislação ordinár1a
Pela rejelção

--------~----------~-----------------------------------------------------------

1P02333-5 IVO VANDERLINDE PMOB
",,,, PARECER ..

Entendemos Que o·fundo de garant1a de tempo de serviço
vem desempenhando a contento suo. função social Assim spndo,
deve ele permanecer como é hoje, pois sua eKt1nção não cond1z

com os anse10s trabalhistas
Pela aprovaçilio

~~S:;~~~~ PARECER ~~~.Y~~~;RLINOE PKlB
A sugestfio não pôde ser acolh1da tenoo em vista a opçio

do Relator por manter no texto do Substitutlvo UI'I'Im~n1mo de
espectf1cõ!ção das cases de incldênc1a de contribuições para o
Fundo Nac10nal de Segur1dade Social No que respeita espec1
aTinente .i contritlu1ção empresar-'faT, o entendimento do Rela.tor
é no sgntido de expllcitar a dlversiftcação da base, de modo
a romp~r com o circulo vlcioso gerado pela incidêncla exclu
Siva sobr-e a f01,tla ele salar10s Quanto à manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvl0 que se trata de fatos
geradores d1ferente.s, Que poderão ser utllizados pelo legis
lador de acordo com <t!'ô pecullar1dades econ6mtco-flnancelr-ôls e
operacionais de cada contrlbu1nte

11'02316-5 VIVALDO BARBOSA POT
•• "'••• "'.* PARECER * .

.. ElOOnda prOpÕe a supr-essáo, Hem IV do artigo 20 da ex-
pressão· e o Estado dI" Defesa·, bem COlOCI todo o CapHulo
I, tHulo VI (artigo 236), que trata do mesmo assunto.

A tendência do legislador Constttu1nte. com efeito é ,

1P02312-2 VIVALDO BARBOSA POT
."•• " •••• PARECER .

A emenda percute questão que eleve ser reexaminada. à luz
do Sutlst Hut 1vo

1PD2315-7 VIVALDO BARBOSA POl
••••••••• PARECER •••••••••

A matér1a. objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
€Impenhados na pre5ente fase de elaboraçfo da nova Carta aten
ção muito espec1al, e acreditamos Que ao tema f01 dado o tr-a
tarnento condi2~nte com a sua tmportância

NQsta etapa do pr-ocesso de ellabor-ação Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida Delo Substitutivo

Opinamos pai." pela aprovação parcial
----------------------------~------------------------------------~-------------

1P02310-6 VIVALDO BAR.BOSA POT
........... PARECER ••••••• "'.

A expressão "jusU", por sua natureza polAmtca, não am
plhl. os direit05 do trabalhador assalariado, pleml.lnente asse
gurados no capitulo DOS DIREITOS SOCIAIS Pela reje1ção

--~--------------------~--------------------------------~----------------------

11'02313-1 VIVALDO BARBOSA I'DT
.......... PARECER ....."'••••

A ordem, no te.'lto, é a relação entre o trabalho e o ca
pUal. Que se ~xpressa por meio de várias regras ou princ'
pios Drdem não e s6 portanto a dlspOslç.fo reciproca. das Da.r-
te!' de um todo, ou a noção de grau ou n'vel
Pela rejelçlo

------~----------~~---------~-----------~--------------------------------------

1P02309-2 VIVALDO BARBOSA pDT
•*•• *•••• PARECER "'•••*•• "'.

Somos pela r~jelcão da Emenda. porque julgamos conventen
te. garant1r o dtr-ettc ue propriedade de 1móvel rural. desde
qUI! cumpra sua função social

---~------------------------------------------~------------~-------------------

1P02314-9 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER •• " ••••• '"

Prejudfcada, em facB da sistematização adotada peJo Re
lator, segundo ajuste consensual

----------------------------~--------------------------------------------------

1P02311-4 VIVALDO BAlteOSA pOT
.......... PARECER .

A @lM!nda que ac@1tattlQs para o artigo em pauta é simpli'"
f1cadora., constando apenas de ·caput" Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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Entendemos Que a imunldade proposta se enquadra nas
diretrizes e paf'lmetrcs ecotaccs no Pt'ojeto 002 Const\t\l1ção

Pe1a acr-cvacãc

1P02347-5 1\10 VANOERLINOE PlAOE.
.............. PARECER , .

Acolhemos vár-tas Emendas no sent toc de QUEl a lei caner-ã a
fixação do numer-o de dias das férias, optamos por levar ao
Substitutivo Que vamos aor-esenrar- apenas O direito à sua
~ru1ção, com remoner-acãc integral.

1P0234B-3 IVO VANDERLINDE PMD6
......... Il<...... PARECER .... ~.*....

Somos de cctntãc Que cabe a car-ta Magna garantif' o di
relto a r tcenca da gestante, sem prejuizo de emprego ou satã
r te A ou-acãc do per-toco de t tcenca. variará de acordo com ti
caoactoaoe de suateotaçãc da sociedade, devendo, em conse
~Uênc1a, ser definido em lei or-otnár ta

1P02349-' IVO VANOERLUlOE. PUOB
• * PARECER *.

obf et tva o autor excecctcnar- a pr01blção do servtcc
ext raor-ntna- tc, expressa no tnctsc XVII, do artigo 13 do Pf'O
feto nos cases de emergência, força eator e acordo Individu
al entre empregad(lf' e empregado

Somas de op\n\e.o que <l prãt\ca do servtcc ext r-aoràlnà.. 'o
deve, efetivamente, sujeitar-se a acutescêncta do empregado,
alem ce obedecer a r-eeuner-ecãc superior a normal par-ece-nos ,
contudo que 11 aquteecêncta referida deva ser coletiva, ex-

-------------~~:~~~ _:~_:~~~:~~~~.:_:- ~~~-~~~: ~~~~::.:- :~~-~~~~~~_:-!~:~~:_------
1P0235D-5 IVO VANDERLINDE PMOB
............... PARECER ..

A emend~ objetiva. criar nova 1mun1daoe tributar1"
ICMS

PMDBIVO VAN~E'KINDEiP02346-7

humanos, buscando habi li tal' e apr-tmor-ar- a qua t t ficarão pro-
r tes tcnat de seus eec-eaeccs Por tudo t aso , é elementar que
seja virtualmente contrario à r ct at tvtcece da sua mãe-de
-cwa fatot' a\J501ut:aw..el;\t~ (\~gat \'40 ~at'a os t'<esl.l\t~dos do ~m

or-eendteento
Posta a Questão nestes termos, não na porque se trazer

para a relação empregat\cla, runoeoa na ottare-at toeoe do
contrato, uma ccndtcãc un1p12ssoal ceterrier ts ta e tmcos t t tva ,

que ao longO do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mancas jucvctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as eases da elaboração deste Projeto foram apl'esentadõl.s, es
tamos oferecendo fórmul a conc t t í ator ta Que reflete a tendên
cia mafor ttar ta dessas propostas, aceita por t toe-aocas de
cateac-tas econômicas e cr-ce tss tcnata Que, dLJturna'tlel"lte vê'll

se nent res tanuc por todos os meios de ccmcntcacãc e a veda-
ção da cesoeotca tmct tvaoa ou sem justa causa em termos a
:erem der tntdcs pela legtslação oro tnáe ta

1P02351-3 IVO VANOERLINDE PMDB
............... PARECER .

COl'sider:>mos que o trabalho dornésUco eeveare-se ce par
ticularidades QJe justifica.m seu tratamento em separado no
texto constitucional Talvez a mais importante seja o car-áter
de prestação de serviço pessoal, que a dteerencte dos dElma1s
tr-anatnacor-es voltados a pl'odução para o mer-cado e portanto,
cat-e o lucro

ômt tí r- a queat ão daria margem a duas interpretações,
igualmente er-rôneas a nosso ver De um lado, ccoer-vse-f a tea
gin'll.~ QUI': nada d1ferencia os domest1cos dos óerna\s trabalM
dores cabendo-lhes, por conseguinte todo o elenco ele dire1
tos relactonados no artigo 13 De outro, julgavam alguns, stg

nif1car a omissao sua ellcluSdO da total1dade ÓaQueles dirt:'
tor;, relegados que serlam ã deflnição por lei ordlnarta

Optamos por exollcitar, Com clareza em artigos proprl0S
~s direitos qt..e julga.'l105i ser-lhe5i devidos

A jornada de trabalho de 40 horas snmanats , corno consta
do pr-cjetc , de 44 ou 48 horas, como proposto em numeros f ss r-
mas Emendas, teve, de cer-to mcco. um referencial comum
A matcr-ta das propostas, mesmo na fase das Comissões remát t
caa seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, se-or-e denr..l1st..ou see a matl±l:"'a Il\d'S
eoeccaoa á legtslaç:3o crdtnár-ta

ue raro. a jornada oe trabalho deve r-eriet te uma situa
cão conjuntural que só a tet podê atender- Quarenta. horas
não ccnvtr-ta a um oete-etnaoc momento da vtoa eccnômtca do
eete , s-as, cerc oesenvctvtmentc t ecnotcatcc. por motivos de
interesse pub'1co ou até por comprovadas razões de ordem ps'
ccacctat , podem vil' a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, Que mesmo no reg'me atual de 4B r.orôls semana's vá
rias categorias, em oecc-r-êncta de lei sspect r tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convanções coletivas, f a cum
prem jcr-necac r-eouatoas

Num Quadro trwer-so, em que a necessidade tecer tesa de
se exoanctr- ou tncr-ement ar os ntvets de prOdução, ate como
medtda de salvação nactcnat , podêrá o Estado, em consonancta
com os anse tcs do cevo. propuynar por jornadas mais extensas,
ceece Que ccncensatõr-tas a ni'lê' de eencner-acêc Esse, at çàs ,
e o e/'.l".'T\plo que nos cé o Japão, om::le a 1ntens1ficaçíí.:o do tra
balho, longe de oenet tzar- o tr-abatnaoor , e o meio et tcaa dI'!
lhe or-cotctar- metnor- padrão de vida

Assim, ccns toer-anoc Que o Congresso Nacional, sempre
sens tve t ás r-emvtnetcecões dos trabalhadores e consc tente
das r-eartcaces do PaIs, poderá. com matoe e iextctt tcaoe cts
c1p11nar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a l'mHação da cur-acãc diar'a do trabalho em B noras, no ma
xtmo

lP02341-Ej IVO VANDERLINDE PMDB
........... PARECER .

A sugestão foi acolh1dn parclalmente no Illerlto. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

ce

1PO?335-1 IVO VANDERL.INDE PMDB
....... .,. PARECER .

Entendemos Que o texto do Projeto, salvo pelei necess t
dane ce pequeno enxugamento, e acecuacc. tende passado pelo
cr-ivo da vár vas etapas

Assim, por ccer-êncta. somos pela rejeicão desta emen-

lP02336-0 IVO VANDERLINDE PMDB
............... PARECCR .

A emenoa Que ecet t amos paf'a o artigo em pauta. é simp11~

e tcaccr-a. constando apenas oe -cecct ' Pela r-efetcão____ w ~ _

1P02337-8 IVO VANDERLINDE PMDB
............... PARECER ..

A proposta constante da Emenda e adequada por concretizar
principias r-esutaocr-es da autonomia munlcipal üotaeos pela

-------------~~~-~~~~~:~~~_:~!~~~~~-~------------------------------------------
1P0233B-6 IVO VANDERLINDE PMD8
.............. P"RECER ...

A defesa dos direitos e tnteresses da cateco-ta esta Irrr
pllctta nas r tnat tceces da ent1dade sindical

E. õl. SUbstituição pr-occsswat ~ mõl.tér\a do processo t.r aoa
lh1.sta, na lei oro tnar-ta

Somos pela r-ef etcac da Emenda

1?02339-4 IVO VM-IDERLINGE PMDB
................ PARECER .

uesnecessãr-ta a or-ecceoacãc O artigo ant er-tcr-Iso l é de uni-
versal aot tcacêc Pela cr-ejuntctar tcaoe

--------~---------------------------~--------~-------------------------~-------

lPD234D-B IVO VANDERLINDE PMDB
••"' PARECER "' ..

O Projl::to do Relator não faz qualQuer mi'nção a "Lei ordlil<lr1a
EstMuaP E.sta terlTOlog'a faz parte do processo leg1slativo
das Const ltulçõe~ Estaaua1s que adotarão ou deixarão de ado
tá~la, não cabendo <l Const ltuição Federal cnegar a esse de
talhe.

tP02342-4 IVO VANDERLINDE PMDB
............ PARECER "'..... "'.....

pela rejeição

-----------------~-~~~~~::~-~~~!~~~~~~:_~-~~~~~:~~-~:-~~:~~~~_:~~~~~~-----~----
lPon43~2 1\10 VANDERlI"lDE PMD5
............... PARF::CER "' .

A sugestão não p6de ser acoln1da tendo em vista a opção
co Relator por manter no texto do Substitutlvo um m1nlmo de
especificação das tlases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Segurldade Soclal No que respeita especi
almente à contribuiçã.o empresarial, o entendimento do Rel~tor
é no sentido de explicitar a dlversiflcação da base, de modo
.11 rOmper com o c'rculo v1cioso gerado pel., inc1déncia exclu
siva sobre a folha. de salários Quanto à manutenção do fatu
ramento e dO lucro, parece-nos obvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão 5121' utillzaoos pelo legls
1adOr de acordO com as peculiaridades econOmlco-flnance1 ras e
oper2lclonais de cada contrlbuinte

lP02344-1 IVO VANDERLJNDE PMDB
................. PARECER .......... "'........

'Propõe a Emenda al1stal"ento ObrlQat6rio e voto facultatIvo
Acolhemos a proposta do allstamento obrigatóf'10
Quanto ao voto facultat1vo, o eleitorado brasileiro ainda não
está prepar.mo para exercer esse direito Sua prática poder1a
ser prejudicial ã represent<ltivldade pol Hlca. e popUlar dos
eleitos As grandes abstenções poderiam levar <1.0 poder mino
rlas rad1cais e comprometer a lisura dos pleitos devldo à
corrupção eleitoral
Sendo o exerctclo do voto um dever clvlco, entendemos que a

-------------~~~~~~:~~::~::~:-~~-~~:~-~:~:_:~~-~~~:~~:--------------------------
1P02345-9 lVO VANOERl..INDE PM06
....... "'..... PARECER ".Il<••"'''.''

A Emenda sugere a SubstituiÇão da expressão "pef'tencem
ao povo do Brasi1~ pela "são cidadãos brasilelros", no
"caput" do artigo 19 do Projeto

A proposição, a nosso ver, encontra respaldo na nossa
tr1'l.!Hção constHuc10nal e deve ser aceita pelo SubsHtutivo

Pe1a aprovação

1PQ2346-7 IVO VANDERLINDE PMDB
........ "' PARECeR .

A establ~ldade, entendlda como a garantia de permanência
no emprego e, pOf'tanto, como contrapos1çào 30 livre arbHrl0

do empregador de daspedlr o empregado, tornou-se, art1flc'o
samente, uma momentosa e controversa Ql1estão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiterddament~, por uma so!uçílío harmonlosa do problema

Na verdada, o que quer o empregada é ver 11mitado aquele
arbHrio e não, como se prcpala enganadamente, ter a garan
tia Irrestrita de pl;'rmanecer no emprego contra a Vontade do
empregador Consclente de que é parte vital e inallemÍvel da
própria ativldade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça, Ulll instrumento Ou maauina que, após
usadn, e 10gada fCT<! como inserv\vl!l

De sua parte, não lntere'>sa ao empregador inspirar desas
SOSsego ou lnseguranç;a ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtivldade A pr2t1ca, a 2xperi
ênc1a, o conhecimento técn1co, a identificação do emp/egado
com 05 objetivos maiores da empresa, significam para el:a Ulll
património lnsuOst1tulvel Investe o empresãrto em recursos

lP02352-1 IVO VANOERLIto.DE PMD8
............ PARECER .~ ..

A ampliação das imunldades tributarias contrarla ten-
dência crescen(", Que vem se manlfestando entre os Constitu
1nte!', desae o lnicl0 d::>S trabalhOS das Suocomlssóe~ e das
Coml!õsões Tematlcas. alt:lm de Comprom(!ter a meta. de se refor-

-------------~:~~-~:_~~~~~~~:_~~~~:~~:~:_:_::::~~~~:_-------------------------
lP02353-0 1"0 VANDERLINOE PMDB
.......... '" PARECER .

O proposto na Emenda está atendido pelo Projeto, com outra
redaCdo

------------------------------------------------------------------~------------

1P02354-B IvO VANDERLINOE PMDB
.............. PAR'ê.CER ..

Optou-se plõla supressão do dispositivo Pela prejud1cla
dade-------------------------------------------------------------------------------

lP02355-!.i IVO VANDê:RLINDE PMDB
.......... PARECER .

A present~ Emenda objetiva suprimir vàf'1as expressões do
20 do art 257, de modo que sua redação seja a seguinte

"I)s 1rnpcstcs. seria. gt'üdua:dos segundo a Cl!?ac\dade. e.cot\Ôm'
ca dO contribuinte ~

Consideramos improcedentes as razões inVOcadas Dara a su
pressão Que se pretende, Porquanto. para tornar efetivo o
princípl0 expresso na parte 1n1c1al do dispositivo, este esta
belece explicitamente Que serão respeitados os direHOS ind1
v'dw3.'S e obedecldos os termos da le'

------------~----~~~::_~~~~~:~~-------------------------------------------------
lPC2356-4 IVO VANDERLINDE PMD8
.Il< PARECER ." Il<.. * ...

A estab111dade. entendida como a garantla de permarenc1a
no err.prego e, porh.nto, como contrapos1ç~o ao 11vre arbltr10

do emprega.dor de despedlr o empregado, tornou-se. artificio
samente, uma momentosa e controversa Questão porQuanto, seg
mentos expressivos d~s catE'gorias envolv1das têm se manifes
tndo, re1tel:"il.oam€.nte, por uma SOlução t\armon1osa do problema

Na. verdade, o que quer o tmlpregado ~ 'ler lim1tado aquele
arbltrl0 e, nâo como se propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanl'!cer no eIT,prego contf'a a vontade do
empregador Consciente de 'lue é parte v1tal e inaT1enavel di!
propf'la atividade empresartal, sabe que não pOde ser tratado
como uma simples peça um instrU'nEnto ou maqulna Que, após
usada, ê jogada fora como 'nserv~vel

De sua parte, n:io inter12ssa ao empregactor lnspir:l.l:'" desas
sossego ou lnsegurança ao seu empregado. pois I'lsses s~o fato
res comprovados ,ja baixa prlJdut lv1dade A pratlca, a experi
Êinc1a, o conhecimento tecnlco, a ident1t1cação do empregado
com os objetiVOS maiores da empresa, slgn1flc~m para ela um
patrtmõn10 insubstitulvel InVeste o empresârlo em recursos
humanos, buscando hnbil1 tal' e aprimorar a qual 1f lcaç~o pro
fissional de seus empregadOS Por tudo isso, é elementar Que
seja 'i\rtualmentê contrár\o à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os rel'iultadoS do em
pre~nd1mel'\to

Posta a Questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação elnpregattcia, fundada na bllateral1dade do
contrato, uma condição unlpessoal, paternal ista e impOl'itt iva,
que, ao longo do tempo, sempr e foi causa de tormentosas de

mandas jud1c1als
Ass'Th, pelo cote)o de cel'ltena5 de émendas QUI!;! en tcàe.s

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas es-



72
SUBSílTUTIVO 00 REl..ATOR - PARECER SOBRE AS EMEND.a.S APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP02356-4 rvo VAND~RLINDE PAlDS 1P0237S-1 DOMINGOS JUVeNIl. PMOa

tamos oreeecenoc fórmula concf t í at ór ta cue reflete a renoên
era majoritária dessas propostas, aceita por t tcer-ancas de
categorias eccnoatcas e pr-ce tsatonats Que, dtuturnanente , vêm

se manifestando por todos os metos de coecntcacãc e a. veca
cão da oescectoa teot tvaoa ou sem justa causa, em termos a
~erem oer trüocs pela leglslação ordinária

lP02357-2 IVO VAtIIDERLltllD:' PMOB
",.",.",,,,.,,,. PARECER •• "''''......

Concordamos com as razões apresentadas pelo autor da
emenda e por outros ilustres ccnst ttutnt es Cape ao texto
constitucional garant1r untcamante salário ele trabalho notur
no superior ao diurno Os r tmt tss de oer-tcoc noturno, a dur-a
ção de sua hora e o montante da majoração devida const t t uers
~ter1a. de legislaçJo cr-df nár-t a

1P0:2358-1 IVO VAtIIOERl..INDE PMOa
.... "'."' ..... PARECeR "'" .." ......

Pretendemos est aoetecer-. apenas, o ütr-e t to a oar-r tcrcacãc
nos lucros, desvinculada ua remuneração do empregado, t tcancc
para a 1el or-otnar ta ou a negociação cctet tva a forma de seu
pllg3mento que, nesse caso, poderá ser tanto em d trme tr-o como
:rn ações da empresa

1P02359-9 IVO VAt-lDERLlNDE PMOB
"' PARECER ,,,,,,,".;0; ••

E 1mprescind1vel que conste a ar-at tr tcecão natalina e Que
a mesma seja paga com base na r-emuner-ação de ceaeecrc De ou;1'0 modo, ficaria oescar-acter-teaca sua função social

lP0:2360-2 IVO VANOERl..INOE PMOB
."~"'''''.'' PARECER ..... "''''......

Pretende a Emencla a supressão do artigo 269, relativo a
l"l~ava11ação de tncent tvoa peto Legislativo, vtato Que ccnt t
aur-ar ta uma tnconqr-uênc ta o Congresso Nacional revisar um ato
dele emanado

Ora, o que o Projeto manda aval lar não é o ato mas, si",
, o efeito dele resultante

lP02361-1 IVO VANDERLHIDE PMD8
....... "'•• PARECER "'..

Trata-se de eeoectr tcacãc tner-a-ccnst ttuctcnat , de qual
Quer modo já sunsumtoa no cr-tnctotc geral expresso na ccmpe
t ênc í a da União, na escécte

-----------~-------~----------~-----------------~------------------------------

lPQ2362-9 IVO VANDERLINOE PMDB
.... "'" ..... "'. PARECER .... " ......

Julgamos haver racsc na r-edação, ccts a proposta e sua
f usr tr tcet tva não se relacionam, nem cctocteam com os ntecc
att tvcs tnctcaoos

lP02363-7 IVO VANDERLINOE PMDB
............ PARECER ••"'."' ••••

A sccr-essãc oc 30 do ar-r 349 (Atual ar-t 348, 30)
fol cons toer-anc tecosatver uma vez Que contem teccr-t anee uts 
positivo de controle da atuação do setor sauoe como um toco

-----~----------~--------~-----------------------------------------------------
1P02364-5 IVO VANDERLINDE PMOa
....... " PARECER .

------------------~:~~-~~~::~~-~:~~-~~~~~~~:: ~-~:-:~:~~~-~~-!~~~~~:~---------
lP023S5-3 IVO VANDERLINDE PMOa
••••••••• PARECER .

A supr-essão de 10 do ar-t 349 (Atual Art 348, 40,
11 J fot conatdereoa tncoss tvet uma vez Que traz em seu bojo,
importante dtsnos tt tvo soore ti justa destinação dos dtnhl!1-

1"05 puo1 tece em sacos
-----~------~~--------------~----------------------------------------~---------

lP02366-1 IVO VANDERL.INDE.' PMDB
....."'..... PARECER ..... "'.......

tnurseros dispositivos, dentre os tnctutcce na proposta
do Autor, foram acotntuas pelo Substitutivo, com a redação
levemente alterada, ou com outra redação

1P02367-0 IVO VANDERl..lNDE PMDEI
."'''' ..'''..... ''' PARECER ....... "'.....

Acolhemos a emenda e, em consequência suprimimos do
l:>rojeto os dlspositivos mencionados---~----------------~--------------~-------~----- --~---------------------------

1P02368-B IVO VANOERLlNDE PMDB
............ "'''' PARECER .

Pela aprovação, de acordo com o entend1merto preelomlnante
na Comlssão de Ststemat lzaç:io---~-------~-------~------------~----------~-------~-------~ ~----------------~-

tPot369-6 IVO VAND~RLlNDE Pi\lDB
"'••• "'•••• PARECER ...."'."' ....

As rlquezas do subsolo constituem Ptltrtmónio de toda a
Nação e devem - como já e trtld1cional no direito brtlsl1elro
estar soo a lmediata rBsponsabl11dade da União, que exprime a
necessidade ele tal propr1edae1e Pela rejelçáo

-----~~------~--------------~------------~------------------~------------------

1P02370~O IVO VANDERr..INDE PMDB
.......... PARECER "'...... "'''''''.

Em Que pesli!m os aba11zados argumentos do ilustre Autor da
Emenda, preferilllDs ficar com a redação orlginal do artlgo 305
do Projeto, objeto de maior consenSD entre os Senhores Cons
titulntes

Pela rejelção
--------~-------~--------------------------------------------------------------

lP02371-8 IVO VANDERLlNOE PMDB
..... "'•••• PARE;CER .

A mater1:1. foi tratada em outros disposit1vos, em parte,
outra parte f1cou para ser d~ftnida nas constitulções esta
duais ou lels orgAnlcas ou mesmo na leglslação hderal ordi
nária

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

lP0:2372-6 IVO VANDERLINOE PMOB
....... "'''' ••• PARECER ....... "'....

A função soctal do tmovel encontrou guarida ntl legislação
braslle1rl!, ha mais de duas decadas, com a promulgação do Es
tatuto da Terra Agora, com a elaoortlC~o da Nova constitUição
brasflefra trata-se de elevá-la oi condfçíio constitucional

Entretanto, a sua deflniçio deverá ser objeto de legisla
ção ordinár1a

---~--------~---~~~~~~~!~~~~~------------------~--------~----------------------
lP02373-4 DOMINGOS JUVENIl.. PMOB
"' PARE:CER "'•••

A distinção, salvo melt10r juizo, ni\o é substtlnt1Va Mals
'mportante é Que, em urn elênco muito maior de recurSOS tlatur

21s, os Muntclp10s e os Estados tenham delegaclio legal da Uni
lo para proceder à concessão e licenctamento com vtstas à sim
pJlffc.lIlção dos processos burocr.át1cos nos turmas da leg1t;laçá
o ordinária

-----------------~~~~~-~~~:~~~~----------~---------~----------------~~---------
lP02374-2 IVO VANOERLINOE PMOB
" PARECER "'••••••••

Ao emenda é rejeitada, uma vez que o enunciado do 21"t 348
é considerado fundamental nas def1n1ções de atribuições na
área de saude

lP02375-1 DOMINGOS JUVENIL PMOB
...... "' PARE.CER '"

Considerado embora o alto mertto da Emenda, deve contuelo

a mataria ser r-erer-tca. salvo melhor exane , a teçtatecãc inf
r-aconst i tuctonat

~------~----------~~~~-~:~:~~~~---~-------~------------------~------~----------
1P02376-9 DOMINGOS JUVE"NIL PMOB
....... ..,••• PARECER ..

A ccocettuacãc de empresa nacional, na forma em Que está
Colocada no Projeto, ensejou a cr-ecccoacâc ce dezenas e deze
nas de conet t tutntes • os ouats se mantfest ar-sm com Emendas em
Que uma rôntca creccetocu a t ttutar-toaee do controle cectsó
rio e de caot tar deveria estar nas mãos de ceestieu-os , e
não, como no Projeto, nas mãos de pessoas r t s tcas oomtct t ta
das no pa i s

Uma SOlução ccnctt tatcr ta foi encontrada e passou a in
corporar O 'substitutivo a titularidade passa a ser de or-a
s t re tr-cs coatc t t tatrcs no Pais, ou entidade de direito publ1co
interno, e Clefiniu-stll a empresa br-as tt etr-a de capital estran
geiro como aquela que, tendo sede e direção no País, não pre
encha os demais requisitos da empresa nacional, nos t srwos
oar tntuos no suoat t tut tvc

Com esta decisão, esper-amos haver ar-r-etectoc o nível de
cotemteacãc do assunto

-~----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~-----~------~--------------------------
lP02377-7 DOMINGOS JUVENIL PMDB
........... PARECER "'...... " ...

A ouest âo dos investimentos de cactt at estrangeiro no
Pats tem desper-tado as mais acirradas polêmicas Temos cr-ere
rido, neste 1mbr6gl to. uma posição tntereecnar-ta - nem a. se
nctoata impensada nem a posição tnoatr tct tca chamada de -an
tregulsta~ O problema crucial e que o capital scr-ãnec é es
sencial ao nosso desenvotvtmentc , por outro lado, em contra
cer-t Ida, eor-esenre seus aspectos negat 'vos Sopeur os dois
lados da cecntenet tce recordar nosso ccnnecteento exoer-tnen
tal do assunto e extrair o ponto de ot tutaecãc oeste capital
para os interesses do Pais - eis ai uma crr tcutoaoe crucial

O fato é Que a importância. do capital estrangeiro para os
oest tnos do Pa i s representa um fenômeno rf tnâmf cc , enio esta
t tcc Hoje, poderemos dispensar um certo ntve t de tnvest trean
tos externos amanhã, ta-vez não possamos HoJe, podemos
ter a necesstcace de c-cotctar incentivos para atrair o caet
tal estr-anaetrc , amanhã, podemos quer-er- r-eouutã-rc

par-eceu-nos desta maneira, eats sat tseat cr to. deixar ao
leglsladOr cr-otnar tc. mais afinado com a conjuntura eccnõmtca
de 'lua época, as definições adequadas ao r-especr tvc eoeento
ntstõr tcc N~o devemos, dentro desta ct tca , criar ccnctctc
nantes no corpo da Carta Magna de maneira .a Irw tab í t t zar-, no
tutor-c, a escol na de a t t er-nat tvas mais adequadas aos tnter-es
aes e necesstoaoes nacionais

Queremos uma Const f tufção Que transcenda os problemas e
ntsõcttccs e ccníuotur-ats Que possa v tver o Pais

Dentro oeste esctr-t to, somos pela r-ejetcãc da Emenda
-------~--- ----------~-------~------~------~------------- -----------------~----

lF'02378-5 HELIO ROSAS PMOe
............ '" PARECER ••• "";0; •••

A amenoa propõe nova redação parti li!. at tnee G do item tr r
do artlgo 12 do Projeto

Não vemos em Que a redação proposta ofereça acer-tetcoa
mento ao texto orlg1nal

---------~------ ~~~:~-~~~~~:~~:_----------- ------- ------ --- --------~-- --------
lP02379-3 HELIO ROSAS PMOB
• ••• "'•••• PAR~CER ."' .

A emenda or-eteoce suprimir o ar-t 360 que tmoõe limitação à
par-t t c tpação das ent tuaces e empresas eatatats na manutenção
financeira de planos de or-evtoêocta cceotemenrar para seus
ser vtocres Entendemos ccos tsrenre o argumento de Que se tra
ta de matériA mats própria d~ legislação cr-emar-ta, pois o
assunto ja e Objeto de tr-atamento esoecte tco em dois decretos
executivos O que cancnstr-a la preocupação do Poder Publico

com a Questão Ressalte-se, ainda, QUf! o controle e a r tscat t
eacãc doS "fundos de censsc'' E' competência de uma sec-erer-te
esoactr tca do Mlnlster10 da ~revidêlncla e Assistência soctat ,
a Qual tncumoe o acompanhamento da coservâncta das normas 'le-

---- ~-----~--~~~~_:_~~~~~~~~:~~:~-~:~~ ~~:~~~~ ~------------~--- --------~-----~-
lP02380-7 TITO COSTA PMOB
.... " ......... PARECER *t ......*••

Trata, no 40, do Que jã esta determinado, com melhor
redação, no 30

-------~--------~:~ ~-~~!: ~~~~-----------~-----~---- ~ ~--------------------------
1P02381-5 MANOEL MOREIRA PMOB
."' •••• "' PARECER .

Mater1a 'Infraconstitucional

-------------~--~~~~-~:~:~=~~---------------~-----------------~----------------
lP02382-3 MANOEL MOREIRA PM08
........... PARECER .

Matél'la lnfraconstltuc1onal

---------------~--~:~~-~~~~:=~~--------~-----------~----------------------~----
1P023B3-t SEVERO GOMES PMOB
............ PARECER ..... "'•• "'...

No sUtlstitutivo, alteramos a redação do dasposit1vo para
atender, parcialmente, à ponderações do ilustre autor da Eme

nd.

-------------==~~:~-~~~~~~~~~-~~~:~~:_-------------~-----------------~~------
lP02384-0 SEVERO GOMeS PMDB
.......... PARECER .

Ao expressão "Recursos hidricos~ já se encontra adeQuada
mente 1ncluida no texto do Projeto, além da expressão "poten
cials de energia hldráu11ca~, flcando portanto prejud1cada a
proposlção do emtnente senador

--~~--------------~~~~-~~:!~~~:!~~~~~~~--~--------------------------------~----
1P0238S-8 SEVERO GOMES PMDB
......."'..'" PARECER "'."'''' ...... '''

------------------~~~~~:~~-~:~~~::~~:~:._~~:_!~~~~-~~_:~~~:~:~:~~~------~-----
lP023B6~6 SE.VE~O GOMES PMOB
"' PARECER "' "'''' ..

A Emenda procede, ja Que o ocupante de uma área urbana
particular, mesmo não conhecendo o propr1etárlo, não pode 19
norar a ~x1sténcta do mesmo

----------------~~~:_~~~~~:~~~:._~~:_:~~~~-~~-~~~~:~:~:~~~---------------------
lP02387~4 SEVERO GOMES PMOB
••"''''........ PARECER .... "'.......

Acatamos as ponderações do il ustre autor Qa Ellll'!nda e sup
r1mimos, no suostitutlvo, o par 40 do art1QD 303 uO Projeto

lP023BB-2 SEVERO GOMES PhlOB
"'...... "'.... PARECER .... "'."' ....

1Ibd1f1camos, no substitutlvo, a redação do par 2 do ar
ttgo 301, atentRnDo pare,almente as POnderações do nustre au
tor da E!llenda

---------------~--~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~-~-------------~-----------------------
lP023B9-1 ALCENI GUERRA PFL
" ...... "'..... PAR.ECER ....."'......

Visa o autor a permft1r a prática da intermediação de
mio-de-obra, desde Que assegurados dtreitos e deveres de em
pregadOS e Ilmpreglldores

A elllênda contrarla frontalment.e o esplrito do Rrojeto
Que c01be a 1ntermediaç~o e prlltende tornar regra, port:anto li
estabelecimento de v~nculo empregatíCio dlreto entre patrões
e emoreÇlados
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1PQ2389-1 ALCENI GUERRA P'L 1PQ2405-6 AMAURY MULLER por

1P02412-9 JUAREZ ANTUNES POT
.............. PA~ECE~ .

A emenda é excessivamente casutst í ca car-a figwrZlr no tex
to constitucional

lPQ2407-2 AMAURY MULLER POT
............. *'" PARECER .

Entendemos QUI? 1'01 dada redação adequada ao tectsc
foco Pela prejudicialidade

---------------- ~------------- -------------- ------------------------------- ----

lP02422-6 MICHEL TEMER DMOS
........... PARECER "' .

Estamos de aco"do com o a"gurne'lto do auto", de Que <l. -na
téria ja se encontra contemOlada no capltulo relativo ao sis
tema tributaria, razão pela Qua acolhemos a 'Sugestão dq su
primir o artigo

1P02411-t ROBERTO O ÁVILA por............. *. PARECE~ ..
O otsoos tt tvc apresentado no ar-t 313 do projeto é lI'a1s

abrangnete, Dor não gerar estr-ancuterentc do transporte tnter
nsctonat , na. ntpot esse de 1imitação da. frota, pelo numer-e de
navtos , cacactcaoe ou especial teacãc

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P02414-S MANOEL MORElltA
...... "' PARECER .

11:'02416-1 SAMIR ACHO:. PMOB
................. PARECEr<; ..

Entendeu). douta Comissão de s tst er-et i aacac , pelo pensa
mento c-eoomtnante de seus membros, ser teccor-tune cuatqu...r
alteração ao texto do arttgo 199 a fim oe se evitar o oes
vt'-t camento coa o-rnc tctce que not-t ear am a propositura daque
la norma

----- ------- ----~~~~-~~~:~::~- ~------------------------------- -----------------
lP024'7-0 PAES LANDIM PFL
................. PARECEq ..

er-etenoe-ee cesorctenoa a tr-crusãc proposta pelo ttusr-e
autor, na medida em QU€! no cor-oe do item r r r do artigo 259 a
expres'São ~ adm'nistraç50 tr'buta.ria' ccsc-eeooe-va toca a
mat ér ta expr rc ttaee em ocr-mano- no Item c, proposto

----------------~: ~~ -~:!: ~~~~---------------------------------------------.----
11'02418-8 PAES LAt-lDIM PFL
•••* PARECER .

A distribuição das competências e das receitas tributa
rias estenetectoa no Projeto de ccnst ttutcêc. compôs um sis
tema tributaria capaz de prover as três esferas oe poder po
11t1co dos recursos necessarios ao atendimento de suas atri
blJições especIficas A alteraçiio proposta poderá deseQui
librar o sistema suge"ido com comprometimento do alcance dos
objet Ivos visados

-------------~----~:~~ -~~!:~~~~--- ---------------------------------------------
1P02419-6 PAES LANDIM PFL
............... PARECER ..

O s1s.t.zma tr1butal'"\o propos.to na Projeto de Constitu1ção
estabelece um perfil de distribuição de competências e de
transfel'ênctas de receita tributaria capaz de atender as ne
cessidades de cada esfera de poder pol \fico A alteração pro
posta na Emenaa afeta"i<l o eQui1lbrio do referido sistell'a

-----------------~~~:_~~!:~~~~-------------------------------------------------
1P02420-0 PAES LANDIM PFL
.................. PARECER ..

A lõ'menoa 'lisa suprimir o par.ágrafo 10 do artigo 272 que
permHe aos !:stados instituir adicional de ate 51. do imposto
de renda devIdo à União por pessoas t'\SiCllS e jurldicas

Nosso parecer e pela manutenção do adicional p"oposto,
que reforçara a rece1ta aos Estados e alcançará contribJintes
de maiores rendimentos

----------------------------- -- ------------------------------------------------

Somos peta rejeição da emenda, vez tn.e o texto constitu
cional oeete-ioe tão somente estabelecer o princip10 da gratu
idade do processo de naort vtecão para. o casar-ente

soster tcreente a teavs iacão or-dtnar ta cuidara de dtsct-

-------------~~ ~ ~~~-~-;~:'~:!.:--------------------------------------------------
'P02A1S-'3 MANOEL MOR.E.ll:1.A P!fOB
... to PARECE~ .

Pela rejeição A emenda esta cerciatment e atendida----------------------- ~- ----------------- ---- ------------------------ ---- -----

1P02408-1 AMAURY MULLER por
... * PARECER "'••

entenoeecs Que a r-or-ma fur-tcrca tem que ser ecnceeentaoa
em fato concreto, e não en fato que pode ou não ocorrer, como
pretende a exo-essão "cu está em curso de ser- t sso t atalmen
te levara a abusos por ca-te dos esnecvteocres

Entretanto remetemos Oi legislação or-o t oáe ta a defin~ção

da função social da terra
Pela rejeição

1P02421-8 MICHEL TEMER PMOB
ot * IlARECEtt .

A intervençÃo do Estado no dominio econômico, feita com a
criação de sociedades anônimas ou entidades unIcamente publi
cas, na medida em que Clcarl'::! na lei autorizativa estarão dis
criminados Oh recursos i'Iece""s<1"1os e os metas de obtê-los,
p01s Que essas despesas e as suas font,:>'" são i",prescindlveis
a consecução do objeto defi"'do

Pela reje1ção------------------------------------------- ------------------------------------

lP02406-4 AMAURY MULLER POT
..... '" PARECER ..

Tem razão o autor da asenoa Não é oenats exat tctt a- que
todos as exi9ênc~as para Que o tmove t rural cu-nor-a sua função
social sejam consideradas s teut taneameote , a fin de evvtar
er-eos de t-ner-cr-etacãc

No entanto, decidimos remeter à legislação cr-dtnar ta a
oet tntcãc da função social da terra

Pela reje\ç2.0----------- ------------ ----------------~ ---------------------------------------

1?02409-g AMAUR't MULLEfI. IlDT
............... PARECER ..

A Emenda não atende ao cr t t ér-tc de função social da pro
cr-teoace, OOiS i tentacão de ar-aa não e funda'l1enta1 para esse
fil!', Que deve ter como objetivo aumentar a produção e a tr-on
t etr-a aar-tccta

O 81'2.511 tem enormes ctsncrrtbtt toaoes de terras e, para
cada exploração agropecuária e exigido tamanho de ár-ea dite
rente

Somos pela rejeição da. Emenda
Além disso r-eservemos r-emeter- a legislação or-dtnár-va a

-------------~~~ ~~ ~:~~-~~- ~ ~~~~~_:~:~~~- ~~-:::~~--------------------~----------
lP02410-2 NOEL DE CARVALHO POT
.............. PARECER .

axarameote no sent ido de obstar a d15c"iMtnação em fa
vor do setor publico, é que cabe referir no texto, exp t ~cita
mente eS5l!1 vecacão

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP02413-7 HELIO ROSAS PMOS*•., PA.RECER ..
antenoeu a douta ccetssêc de Sistematização, pelo Densa

menta predominante de seus mencrcs , sp" tnccc-tune qual Que"
alteração ao texto do aet tço 199, a fi"l de se evitar o des -
vtt-t uamento dos princ~pios oua oor tear ae a propositura daque
la ocr-ma----------------~: ~~- ~~~~~=~~-- ------------------ ------------------------------

to

lPü2390-4 MARCID BRAGA PMDB
........... PARECER .

eater-ta tner-accnst ttuctonat
Diz Que atividades pub1 t cas serão exercidas "em car-áter

or-tveoc'' Que scneet e uma lei complementar ecoe-a tornar os
ser-ver-tuar tcs criminalmente -eeconsavets , o Que anula toda a
legislação croteáe te extsreete a respeito e os torna imunes
ao Código Penal Diz Que lei federal r txar-á os emolumentos no
;;1aU1 e em Saõ Paulo

------ --- ------- -~~~~-~:~:~:~~-------- ------------------------ -----------------
lP02391-2 MÁRCIO BRAGA POT
............... PARECER ..

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro Judicial, o direito a efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora o Projeto dispõe sobre a estat teacãc das referidas
serventias, dersons t r-ando sensível avanço nessa ár-ea e repon
do, no luga" adequado, as funções contrarias como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, assim, ex,nnguir os cetvt teatcs ate então
conferidos aos titulares de se-ventt as que por cerececãc do
zs t aco cr-est ae serviços notariais, a nosso ver tnoeteaavera

O disposto no ar-t 45S do Projeto, por sua vez. ressalva
os direitos dos atuais t tt ui ar-es Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou te-ceu-cs , de um modo geral, é
esvaziar a regra eatat tzeccr-a. a ponto de r-et tr-ae-ae a si.a e
r tcac ta para se manter- os privilegias QI18 se pretende ext tn
guir

Somos pela rejeição da Emenda--------------- ------ ---------------------------------------------------.. ------
11'02392-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB
............. PARECER ..

Aprovamos <I emenda no mér-I to
Por enreoce- que a meter-ta é pertinente a legislação or

dinária, preferimos eliMinar do texto constitucional oua rouer-

-------------~:~::~~:::_:~-~~~:~~-~:-~ ~ ~:~~ ~:~:~-~~_:~:~:~~~~ -:~~~~~~ ~ ---------
lP02393-9 CHAGAS RODRIGUES PMDB
.... * * PARECER "'..

A Emenda, atinente a a t tnea C do item v do artigo 12 do
Projeto atribl1i os mesmos dtr-e t t cs , deveres e cpr í qaçôes aos
filhos de Qualquer natureza

Cremos Que a r-eoacãc do sucst ttut tvc metbo- se coaduna
COm os ccjet tvoa de uma nova Carta

-----------------~:~:_~:~:~:~~-------------------------------------------------
11'02394-7 CHAGAS RODRIGUES PMDS
............ PARECER .

atr-avés desta Emenda pretende-se suprimir do Projeto de
Const t tutçãc o ar-t 12 IV e 3

Considera o autor Que a. matéria f e esta devidamente d t sc t
pt toaoa pela n 1 , da at tnea e referida Sendo este t amoem
nosso entendimento somos pela sua aprovação

~------------------------------------------------------------------------------

"'~o obstante em razão das ponderações de tnumer-cs pare
ceres, optamos por restringir a veoacac à eaecucãc de traba
lho oe-naoer-t e e possibilitar o eatabetec tnentc de novas 1'1;'5

satvas em tet ordinária

-----------------~~~ ~-~~~~~:~~~ ------------------------------------------------
1P02404-8 AMAURY MULLER por
...... *........ PARECER "'•••• " .....

A nIl.ci0nal idade da pessa!!, titular do controle decisório
e de capital importa sem duvida para o conceito do Que seja
considerado empresa na.c1onal, da mesma for;na que a exigência.
de domicIlio no PaIs e mais uma garantia para a preservação
do interesse naciona I

------------------~:~~-~~:~~:~~~-~::::~~-~~~_:~:~:_~~-:~~::~~~:~~~------------
1P02405-6 AMAURY MULLER por
........... ot•• PARECER ..... *..........

Pretende o autor substituir na allnea 'b' do Hem I do
3rt 27 a expressão "os deficientes flsicos" por ~absolut3

mente incapazes~

Somos pela manutenção da redação da referida al~nea,

tendo em vista que os absolutamente incapazes são inelegive's

11'02395-5 ADYLSON MOTTA PDS
................... PARECER "' .

O dtaccstc nos parágrafos 20 e 30 do ar-t 95 não Contém
qualquer aspecto COnflitante uma VQZ que e assegurada a OP
ção mt t star Por outro lado, trata-se sempre de ca-co ou em
prego de caráter teeccr-ar-tc Que dissipa oer tntt tvaeeote Qual-

-------------~~::_:~~~::-~:_~~~~~~------------------~--------------------------
lP02396-3 OSWALDO ALMEIDA PL
................. PARECER ... ,.,."' ........

A emenda m-ccõe alterar o 10 do ar t 251
antenoance Que a redação dada no anteprojeto e mais clara

e precisa cat não ser necesser-te sua alteração pela apresen
tada

-----------------~:~:_~:~:~:~~-----~-------------------------------------------
\P02397-1 EDIVALDO MOTTA PMOB
............... PARECER ... "''''........

Mat~ria que melhor poderá ser tratada pelo tearsiaocr

-------------~~~!~~~~~--------------------~------------------------------------
11'02398-0 JOSE CARLOS VASCQNCE!..05 PMOS
~ PARECER ..

Prejudicada, em oeccr-r-encta da apr-ovação da supressão do

-------------~~:~~:~:~~~-~~-~:~~::~-~:_:~~:!~:~~~~~----------------------------
lPD2399-B JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOS
................. PARECER ~ ..

Conquanto Icuvave t a iniciativa do nobre Autor, a Emenda
não se ajusta a s tsremat tca geral adotada pelo Projeto, que
excr-esea. no oar-t tcutar O entendimento ate agora, de grande
parte dos Constituintes

------------------~::~-~:~::~~~------------------------------------------------
lP02400-S CID CARVALHO PMDB
.............. PAR!::CER '"

O artigo emendado fot suprimido O par-ecer- é pot s , pela

-------------~~:~~~!:!~~~~~~~------------------~----~--------------------------
1P02401-3 SÉRGIO WERNECk. PMOB
................. PARECER ....*........

A tendência brasileira moderna e o Estado prestar direta
mente, ou sempre sob concorrência publica deferir a particu
lar os serviços publ icos, neste caso, determinando prazo para
a concessão ou perm1ssão A Il"i, na sequência, estabelece os
elementos fundamentais à concessão

-----------------~:~~_::!:~:~~-------------------------------------------------
lP024D2-l SERGIO WERNECK PMOB
................. PARECE.R .

A nOrma propost<l se inclui no conceito genérico de ser
viço publico Que, sem particularizar, recebeu o tratamento
devido no projeto sistemat izado Isto porque, fosse enumera
tivo ou referisse situações especificas, perderia o texto
constitucional o seu necessario e fundamental carater orgâni
co

------------------~:~~-~~!~~~~~------------------------------------------------
1PD2403-0 AMo\IJRY MULLER PDl
................ PARECER .

A matéria confirma o texto do artigo 310 111, do proje
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lPD2422-6 MICHél. TEMER PMD8 lPD2441-2 PAULO MARQUES PFL

lP02423-4 MICHEL TEMER PMDB
.......... PARECER .

A EmenrJa objetiva alterar a r-edação do ar-t 263, Que
trata das ccnt r tbutcões nar-at tscate

Exam1nanoo a Emenda e sua j ust i f i cação chegamos ã con 
crusãc da Que abordam aspectos Que ccnt r tbuea para o aper-tat
ccasento da matéria disciplinada no eucractt aoo ctspcstt tvo

Em tace do exposto, somos pela aprovação par c í a l da pr-e
sente Emenda

lP02424-2 MICHEL. TEMER PMOB
... " P.tRECER .

Pretende a Emenda a inclusão de mai!> um t t em no artigo
210 oc Projeto, dando competência a União para tnst t tutr- o
fmposto scoee catr-teõntc llqufdo cas oeeeoes flslcas e jurfdf
cas

êntenoenos Que o dtto tnooatc deve ficar na comoeténcta
residual, pcoenoc ser tnst ttutcc pela untão ou pelos Estados
e não exctus tvamente pel a União - o Que ocorreria se ar-r-oteoo
no artigo 270

~ um imposto sobre o Qual não temos t r-adtção, ele acemts
tr-ação complexa e onerosa, e da' a necessidade de maior caute
1a na sua cr tacãc

Pela rejeição
-------~-------~-------------------------~~-------~-~--------------------------

lP02425-1 LuCIA VÂNIA PMDB
.......... PARECER .

A Emenda sugere a supressão do 20 do ar-t 353 Que,
entanto, f01 ret u-aoc em sua integra do texto do Projeto

lP02426-9 LuCIA VÂNIA PMDB
.......... PAR~C~R •••••••••

A palavra ·gratuito· QU@ se Quer tntroouatr-. com a Emen
da, no ctscoatt tvc a t t mencionado não ccr-respcnoe à orienta
ção acctaoa pelo Relator

O parecer é pela rejeição
-------~------------------~---------~-----------------------------------------~

Emenda
Pe1a aprovação

lP02442-1 PAULO MARQUES PFL.
••• ""."." PARECER ..

A autonomia e um at r tbutc ntsrcr tcc das universidades,
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas

Pela r-ejetcãc

lPD2443-9 PAULO MARQUES PFL
~ PARECER ..

O relator optou Dela eaoutencâc do texto original por en---------~--~_:~~~:~-:~~-~~:~~:~~ ~~ ~~~-~-~~~~~~~:~=~~-~~~~~~~~-----~------------
1P02444-7 PAULO MARQUES PFL
.............. PARECER .

A matéria jA consta no Projeto, portanto está prejudica-
da

1P02445-5 PAULO MARQUES PFL
............. PARECER .

O conteuoc da Emenda, em sua essência já f!stá incorpora
do ao Projeto

lP02446-3 PAULO MARQUES PfL
........... PARECER .

Segundo a t,.ad'ção do ütr-e t ro bras i lelro, a ~menda em causa
trata de rsat er ta tntr-accnst ttuc tonat , mer-ecendo ser cons toe
r-aoa Quando se tratar da legislação coroteeentar e or-dtnár-va

1P02447-1 PAULO MARQUES PFl
............. PARECeR .

As sugestões contidas na proposta de Emenda, trazem al-
guns desdobramentos Que, na tradição jur tctca ur-as t te tr-a , me
lhor se adaptam ao Corpo da legislação ordinária e comcteeen
t.,

Pela r-eje tcão

1P02427-7 LúCIA V,l.NIA PMOB
............ PARECER .

A matéria objeto da amenna. embora de maneira dtver-sa
já se encontra regulada no texto

Pela pr-ejuctctat toaoe

lP0242B-5 LuCIA VÂNIA PMOB
............. PARECER .

~ objetivo do autor acrescer ao r-ot dos direitos do em
pregada domestico o seguro-desemprego, o fundo de car-ant ta de
patr teõntc individual, a garantia de salário r txo nunca tnee
r-ter ao mfnlmo no caso de remuneração vae tavet , cur-acâc de
trabalho de quar-enta horas semanais, a licença remunerada à
gestante e seguro contra acidentes de trabalho

Somos de octntãc Que parte dos r-eeer-toos dtr-e t tos não e
aplicável as peculiaridades do trabalho domestica, como a r-e
II'tUneração var t áve't , cor exemplo üut rcs , se acolhidos, redun
dariam em restrição constante do mercado de trabalho do do
mestico

lP02448-0 PAULO MARQUES PFL
• PARECER * .

Tendo em vista Que o ens tno obrigat6rio possui ainda oesem
cermo deficiente, somos de car-ecer- que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação ore-esccrar-. sem ouvtca de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras rceees
de recursos

1P02.114g~8 BOSCO FRANÇA PMOB
................ PARECER ..

ccnccruaeos com a argumentação do insigne Autor da emenda
em sua justiftcação , em que conclui pela participação nos
resultados da exploração das r tcueaaa mtner-ats destinados li
execução da cor t t tca tnctaentata nacional e a programas de
proteção do meio ambiente

Por tals razoes, a presente emenda deve ser acatada par
ctatmente , na parte que obriga a destinação de percentual so
bre 0$ resultados da causa em nenee í c tc das cceonrcaces indi
senae e do meto ambiente

Pela aprovação parcial

1P02455-2 BOSCO FRANÇA PMDB
• PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeiçlio---~--------------- ~--------------------------------------~--------~-----------

lP02457-9 MIRO TEIXEIRA PMDB
............. PARECER .

Improcadente
O conteúdo do d1spos1tivo proposto consta do parágrafo

20 do art 235, do Projeto
PL1a Prejudicalidade---- ---------------------------------~-- ~------------------ --------------------

1PD2454-4 BOSCO FRANI;A PMOB
............... PARECER ..

Embor2 o substitutivo ja contemple a pretensão do nobre
parlamentar, mesmo asslm, não se desmerece o seu propósito dê
Que se fala constar no disposttivo Constttuc10nal, a garan
~la expressa de um d1retto que se propõe

lP02450-1 BOSCO FRANÇA PMD13
..... * PARECE.R ..

A emenda foi aprovada, tendo s toc acatada a sugestão
cont tca na emenda de supressão da expressão " e do
sucsotc", constante da redação orig'lnal como forma de dar
mats coerêncta ao texto

Somos pe t a aprovação

P"".tP0245B-7 M!RD TEIXEIRA
.............. PARECER .

lP02456-1 MIRO TEIXEIRA PMDB
........... PARECER .

Impertinente
A disciplina CIos princ\plas Que devem or1entar o Mini-s 

tério Público é relevante matéria de natureza COnstltucfonal
A supress:lo sugerida contraria tlll meta
Pela rejeiçlo

---------------------------------------------~---------------------------------

lP02453-6 BOSCO FRANÇA PMOB. ~.*. PARECER " ••
Objetiva o autor acrescentar no tnc tso XIX elo artigo 13

que d t spõe sobre a licença gestante, o on-et to ã licença pa
ternidade até o Qulnto dla após a alta hospitalar ou o parto
dom1cll iar

Não negamos a lmportância ela presença do pai nos prtmei
ros d'las de vida da. cr1ança, particularmente ate a plena re
clIPeraçào da mãe PArece-nos evidente, contudo, que essa pre
sença não guarda o caràter de absoluta indispensab1l idade,
por fonte nutr1z, da presença materna Essa razão por Que a
a licença gestante é direito inscrito na Const auição É ne
ces5ária lt màe,à criança e 8 soc1edade como um todo A llc@n
ça patern1dade, embora desejável, não tem essa relevância

Assim, somos de op1nião que, a llIêdida Que for tornan!Jo
~e v1ável, deva ser objeto da lei ou convenção coletlva

1P02452-8 BOSCO f RANÇA PMDB
............. PARECER ..

O conteudo da emenda acr-aaent aoa refere-se a matar-ta que
fig1lraria melhor em legislação complementar Merecera, oots ,
eoeouaoa consideração, na ocas tão cr-ccr-te

Com relação ao texto const ttuctcoar , cons tuar-aeos a pro
posta rej ett aoa

~------- -~ ~-------------~---------------~--------------~ ~----------------------

lP02451-0 BOSCO FRANÇA PMOB
.......... PARECER 11< .

A emenda não pode ser acet ta A pesquisa lavra ou explo-

ração de minérios e o acr-cvet tamanto das cot encteis de ener
gia ntoraur tca em terras indlgenas mereceu tratamento esce
c í at , d tfer-anc í aco da norma constante do ar-t 30B por car t e
dos Sr-s Constituintes

em terras 1ndlgenas, tal exntcr-ecãc somente coce se efe
tivar, ccnsuente o "caput " oc ar-t 427, como or-tvtteatc da
União, em caso de eximIr o interesse nacional, ass te mesmo
quando tnextst tr-em reservas de recursos exploráveis e sufi-
cientes em outras partes do ter-r-t tor-to nactonat

Destarte, não há confl t tc ente o 10 do ar-t 4:27 e o
ar-t 427 e o ar-t 30B, razão pela nua r a emenda não pode ser
aceita

PeTa rejeição
-----------------------------~-------------------------------------------------

1P02>43:2-a LuC1I\ VÃNIA PMOB
..... ~ PARECER .

O ccnteuoo da Emenda foi tncor-ocr-aoc ao sr-of etc. sob ou
tro t f tutc

lP02430-7 LuCIA VÂNIA PMOB
........... PARECER .

-----------~---~-~~~~~-~~~ -~~: ~~~ ~:~~~-~::~-~~~~~:~:~_: ~~~~-~~-~~:~~-------- -
1P02.113l-5 LuCIA VÂNIA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela earetcãc da Emenda por se tratar de matéria
tnrt-accnat t t uc tona l

lP02433-l LuCIA VÂNIA PMOB
........... PARECER .

No propósito de simplificar o texto constitucional, somos
Pelo acolhimento da emer-da

1P02429~3 LuCIA VÂNIA PMOEl
.............. PAR~CER ..

A cr taçãc do rr tounat de Contas pelos Munic'pios de ecoe
geral importaria em aumente de despesas com Instalações e
pessoal técnico eeoectat taacc. Que muitos dos novos munt-
c retos não ter-ta» condições oe suportar Da mesma forma a
cr-tação do ccnsetnc de Contas Municipals não seria teor-es
ctnotver , de vez cue suas atribuições podem e devem ser exer-'
ctoas por câmar-as ssoectats ce tacas nos tr-tbunats de Contas
dOS rst accs Por outro lado, o 30 do al"tigo 67 do projeto de
ccnst ttutcãc dar liberdade ao legislador municipal de er-rar

ou não sua própria côr-te de contea.nos Mun'lc'ipio$ com cccvre
Cio superior a três mrtnões de habitantes-------------------~------------------------~ ------ ~------------------------~--

lPQ2436-6 LUCIA VÃNIA PMDB
........... PARECER ....... "'.....

A Emenda em pauta sugere nov,a redação para o 10 do art

-------------~:::_~~~-~~~:_~-~~::~:~:_~~~~~~-~~_!~~;~-~~-~~~-~~:~~~~--------
lP02437-4 LúCIA VÂNIA PMOB
........... PARECER ..

Temos a ccnv1cção de Que a matéria em foco recebeu tr;'l.-

------------_:~~~:~_:~~~~~~~-~~~~~~~~:~--~~~~-~~~~~~~:~~~~~~~~-----------~----
lPQ243B-2 LuCIA VANIA PMOB
............ PARECER .

A proposição apre5'lrltada é vâl10sa mas, a realidade orMllei
rOl está a exlgir o cumprimento do atend1mento do ensino fun
damental, o de 10 grau e otIrigatór10 Assim sendo não haverá
recursos flna.nceiros para a execução do previsto na pr@sente
Emenda

lP02434-0 LúCIA v,l.NlA PMOB
........... PARECER ..

Acolhemos a emenda no Que dlz r-esce i tc i proteção da fa
f1I\1ia, ao casamento civil e re1lgioso

Julgamos, por-àm, tnoccr-tunc r-emeter- ã legislaç:io ordimí-
ria a regulamentação da dissolUçl0 do casamento, sem Que o

------------_:~~~~_:~~~:~:~:~~~~~_!~~:_~~~~:~~~~~_:?~~:_~-~!!~~~--------------
1P02435-B LuCIA VÀNIA PMDEI
.............. PARECER ..

A. Proposição aprf!sentada e valiosa mas, li realidade bri!:si1e1
l'a está a ex1gir o CUmprimento do atendimento dO ens1no fun
damental, o de 10 grau e oorigat6rio Assim sendo não haverá
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

1P02439-1 PAULO MARQUES PFL
............. PARECER .

A prOPD!lõta de Emenda disPõe sobre conteúdo cujos desdo-
bramentos jur\dlc05, segundo a praxe do Diretto no Bras11,

---------~~--~~~~_:~_:~:~~~:~_:~-~_:~~:~~~:~~-~~~~~~~~~-~-:~~::~~~:~~------
lP02440-4 PAULO MARQUES PFL
............. PARECER ......... "'.....

Suprimido o d1spositivo, na redação subst1tutlva do Rela-

--~----------!~~:_~-:~~~~-:~:~-~~~!~~~:~~~------------------------------------
lP02441-2 PAULO MARQUES PFL
.." PARECER ..

Pela aprovação, com base nos terl'l'lOs da justificação da
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etano tor-ma t
Pela rejeição da eeeooe

A proposição mescla "eer-ec tmentc" e ~antiguidade~ num
sistema h\brido de promoção que não ostenta eectntcctcaoe.
r avc-ecenoc , assim, somente aos mais ant i905

lP02480-3 ALUIZIO CAMPOS PMDS

'P02485-4 NELSON CARNEIRO P,,"D8
........ "' PARECER ..

Aprova.m:ls, na ~Ilteg"a a emenda e e'n consecuencta. su
prill'tmos co substitutivo o dtsnos t t tvo mencionado

lP02492-7 RENATO VIANNA PMDB
................ PARECER ..

Acredita-se que OI formula encontrada seja sat ts r ator ta e
consensual, o que c-efuotca a presente emenda quanto a forma

lP02491-g RENATO VIANNA PMDB
"' PARECER .

Entende de forma o-ver-se o Relator concedendo en alte
rar a posição que os incisos aparecem no texto

lP02482-0 DASO COIM9RA PflD9
.............. PARECER ..

Objetivando um texto eats s tnt e t tcc e cooctsc para a
nova ccnst ttutcãc. optamos pela redação oo projeto---------------------- ~ -------- ------------------------------------------------

PMDB1P0249D-l MARCELO CDRD'=IRO
............ PARECEq ..

lP02493-S RENATO VIANNA f'MDB
............... PARECER .

Acolhemos em parte, a Emenda. na medida em Que defere a
lei ou à negociação cotet tve o estabelecimento das forma e
condições da participação dos empregados nos lucros das em
~resas

lP024Bl-l ALUIZIO CAMPOS PMDB
.. PARECE::l: ..

O art1go 77 deve cer-e-anecer na forma como se encontra
acr-esctuo do termo "publicidade" Com relação aos seus in
cisos e aos ar t 1905 78 devem ser supridos por absoluta tnccc
idade

Enfim. somos pela oer-manênc ta do ar-t 79, 0015 contem
eat er-te necessar ra para o bom andamento da atímtnf s t r-ação ou
bl tca

lP024B3-S DASOCOIMBRA PMDB
................ PARECE~ ."'" .... " ....

A presente tmenoa propõe ac-esctoc ao ar-t 17 r r r ~a"

do Projeto de Constituição
Somos de octnteõ que a tioeecace de culto bem como a li

ner-caoe de reunião já estão sur tc tentenent s disciplinadas no
tE!KtO do Proj eto

Pela o-ejuctctat idade

lP024S9-7 DARCY POZZA PO';
.............. PARECE~ '"

Entendemos que o fundo de garant ia. de t eepc de serviço
vem oesemcen-ranoc a contente sua função sec-ai Ass11l' ser-no
deve ele permanecer como e hoje, pois sua extinção não condiz

com os anseios tr-abatnt stas
Pela apr-ovação

lP02487~ 1 RODRIGUES PALMA PMDB
............. PARECER ........ 01<........

Segundo a tradição do un-ettc cr-es tt etrc a Emenda em
causa trata de mater-ta tnrr-acons t t tuctona t merecendo ser
considerada ouancc se tratar da teatstacão ccectenenta- or->
dlnaria

lP02486-2 NELSDN CARNEIRO PMDB
.."' PARECER .

A escecr e tcacâo dos tipos de serviço or-eseacc e funções
exer-ctcas pelos cr-aâcs policiais de -esconsecn idade ca União
É! mater ta rrtt tdamente tr-er-e-ccnst vtucrone r

o ensccst t tvc a que se dirige a emenda objetiva o-otntr
a tntweentacãc remunerada de mac-oe-cm-a Nada teres .1 OPO"
a contratação de trabalhadores por per 'iodo fllfo desde que
mediante relação direta de emprego com o usuar-to do se-vvcc
~eSpeitadas as cn sccstcões legais

lP0248B-9 DARCY POZZA ~DS

............... PARECER "''''
A sugestJ.o ccnt tca na presente emenda traz em seu bojo

va t tos tas tmas contribuições "0 sentido de aprimorar o Proje
to Varias alterações de redação nela ao-esenr aoas deverão
ser tnccr-ccr-aoas ao Substitutivo a fim de que seu cco-euco
seja mais consoante a um texto constitucional

1P024B4-6 DASOCOIMBRA P!lDB
................ PARECER ..

Pretende-se. atr-avés desta emenda modificar a redação
da a t tnea d do t tem III do ar-t 12 dO Projeto de const ttutcão

É nosso entendimento que a matéria ccnt tua neste
dispositivo ceve ser cef etc de legislação oedtnar-t a

1P02468-4 JOSE TINOCO PFl
............ '" PARECER "'...... "'.......

A proposta de Emenda cnscce SODre ccnt eunc cujos desdo-
bramentos jur-totcos , segundo a praxe do tnr-et to no Brasil,
melhor se coadunam com a legislação oro tnae ta e complementar

lP02459-5 "IRO TEIXEIRA PMD8
............. PARECER ..

A Emenda ceve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dimento cr-socetnaote na coetssãc de stsr enat tzacêo

lP02473-1 JOSÉ TINOCO PFl
............. PARECER .

Pela rejeição A mat er te deve ser tratada através de le
gislação ordinária

1P02464-1 CI~AGAS RODRIGUES PMDB
................. PARECER ..

A proposta e tnexequtvet e não pode ser a-t tcuteca cons
t ttuctcnatmente Pela sssua r-eretcãc

lP02472-2 JOSE TINOCO pl:L
... "' PARECER .

Pela rejeição A proposta oneraria o Estado Com o resga
te antecipado dos t stutos a reforma aqr-ae t a ser-á trw i act t t
aaoa

1P02463-3 AMAURY MLJLLER PDT
"' PARECER ..

O entendimento predominante na Comissão de Sistematiza
ção indicou o caminho da supressão do cvsccst t tvc em comento
ccnsenuentemenee , todas as Emendas a ele pertinentes estão
pr ej Udtcacas

1P02469-2 JOSE TINOCO PFL
................. PARECER .

Somos de parecer que o crtecoatt tvo analisado em mve t
ccnst I tuctcnat , não deve comportar r-essa 1ves

lP02470-6 JOSÉ TINOCO PFL
................ PARECER ..

Pela apr-ovação parcial nos termos do substitutivo

lP02467-6 JDSt TINOCO PFl
............ PARECER ..

O Relator optou pela manutenção do texto origInal por
entender ser oesnecessar-tc o desdobramento sugerido

lP02461-7 MIRO TEIXEIRA PMDB
...." PARECER ...

Com o aproveitamento, sob outra roupagem. da Emenda no
lP036l9-4, que r-es tanet ece a tradição oe composição do Supre
mo Tribunal federal e a forma de nomeação de seus membros,
fica cr-ejudtcaoa a crcccs tcãc em exame

lP02460-9 MIRO TEIXEIRt. PMDB
............. PARECER .

Em estudo cer-cuctente , a Comissão de Sistematização enten
deu s@r de bem alvitre suprimir o dispositivo em exame

Como a Emenda propugnava a suc-essão apenas do nar-açr-af o
untcc. o objetivo do SElU autor não foi totalmente alcançado

LOgO, opinamos pela aprovação parcial

11'02466-8 JOS~ TINOCO PfL
................ PARECER ..

Supr1rrido o ntsccs tt tvo. na redação suust t t ut tva do Rela
tor, a Emenda fica cr-ejudtcace

lP02462~5 MIRO TEIXEIRA PMDB
............... PARECER ..

Improcedente
A emende refere-se a todo o Capitulo t ar-t s 230/234) Que

trata do Ministerl0 Publico
Informa o seu autor que a solução c-cccsta se inspira e

mesmo conta a recente e vigente Carta Magna hispânica. consi
derada paradigma por muitos

Os dispositivos inquinados {ar-t s 250/2341 revelam ace -
quaoa técntca legislativa E! asoernem ccnt suoc vát ido e de
consenso

Pela r-ejercãc

lP02465-0 JOS~ TINOCO PFL
............. PARECER .

A autonomia e um atributo ntstór-tco das universidades.
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas

Pela rejeição

lP0.2471-4 JOSÉ TINOCO PFl
.................. PARECER ..

Consideramos que a definição da função social da terra
devera ser objeto de legislação ordinária

Pela rejeição
-------------------------------------------------------------------~-----------

lP02474-9 JOSÉ TINOCO PFL
............. PARECER .

A matéria ja consta no Projeto. portanto está erejuntca-
ca

lP02475-7 JOSÉ TINOCO PFL
........... PARECER ..

As sugestões contidas na proposta de Emenda. trazem al-
guns oesocbramentos que, na tradição f cr-tdtca tn-as tietr-a , me
lhor se atiactem ao corpo da legislação or-dtnar-ta e complemen
ta0

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP02494-3 RENATO VIANNA PMD6
• PARECER .

A proposta oasta Emenda, procedente em suas teteecões
foi jlJlgada oesnecessar-ta Dor "IOdificar levemente o sentido
nr-etencnco para o ar-t 201 oo novo Projeto de const t t uf ção

lP0249S-1 RENATO VIANNA PM06
................... PA~ECER ........,•• "'...

A eacectr tcaçãc aposta a at ínea do Hem Que se deseja
emendar ccnsunstáocte direito relativo ao eser-ctctc efetivo
de cargo ou emprego e suas ccnseccênctas Sua scceessãc des
caracterizaria o objetivo buscado

*-----------------------------------------------------------------------------~

lP02476-5 JOSÉ TINOCO PFL
................. PARECER "'..... "'.....

Pela aprovação. com base nos termos da justificação da
Emenda

eet a aprovação

lP02477-3 JOsE. TlNOCO PFL
.............. PARECER .

Tendo em vista que o ensino obr-f ça tór-f o possui ainda eesem
penho deficiente, somos de parecer que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação pré-escolar, sem ocvtoa de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

lP02496-0 RENATO VIANNA PMDB
• PARECER ••••••* ,..

O inciso VI do ar-t 86 e uma declaração do pr1nc~pio da
isonomia entre os servidores do mesmo poder e entre 05 dos
três poderes Entendemos que não na necessidade de uma dis
criminação em escécte dOS servidores. uma vez que tal objeti
vo e alcançado com a atual redação

-------------------------------------------------------------~-----------------

lP02497-8 RENATO VIANNA PMOB
.............. PARECER "' .

Os proventos sempre co-r-esccnoee a remuneração e não ao
vencimento do servidor ccnsecuent eeente não há porque fazer
constar no texto const t tuctonat o detalhamento sugerido

lP02478-l ALUiZIO CAMPOS PMDB
.................. PARECER ..

A Elmenda ao Preâmbulo. que recomendamos a aprovação e
das mais s tmctes , e reza "A Assembléia Nacional ccnst t tutn 
te. tnvccanoc a cr-ct eçãc de Deus. decr-eta e promulga a se
guinte ccnst ttutcãc "

Pela rejeição, oor-teoto desta---------------------------------------- ._------------------------------------
lP02479-0 ALUizIO CAMPOS PMDB
............... PARECER "' ..

O canut do artigo já tnctut o ütatr t to Federal. o que tal'
na desnecessária a aprovação da emenda

1Pa2480-3 ALUiZIO CAMPOS PMDB
............... PARECER ..

A presente Emenda visa a ai ter-ar- o ordenamento dos THu
los que compõem o texto

Tal providência torna-se desnecessário no momento, uma
vez que eever-ã o texto final passar por criteriosa revisão no

lP0249S-6 RENATO VIAt-lNA PMDB
• PARECER ..

A alteração sucer tea ao ar-t 94 é decorrência do cr-tncrctc
t tr-mado e, ccnsecuenteaent e objeto de regulamentação através
de lei ordtnar-ta

lP02499-4 RENATO VIANNA PMDB
....."' PARECER ..

Consideramos necessar tc fazer constar da Constituição ser
o satar-tc-rantr ta devido aos dependentes dOS trabalhadores
Parece-nos, alem disso. Que a espectt tceção da parcela de
trabalhadores beneficiada, cem como da escala dos oenee tctcs
~evam ser objeto de legis1açãp or-dtnar-va

lP02500-1 RENATO VIANNA PMOB
................ '" PARECER " .

Parece-nos que a especificação do cãtcorc da gratif1ca
ç50 nata't'tna por numero de meses trabalhados no ano é antes
eater te de legislação or-o tnar-ta que do texto cons t í t ucsonat
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lP02500-1 RENATO VIANNA PMOB lP0251a-4 MENDES BOTELHO 'TB

1P02S01-0 RENATO VIANNA PMDB
........... PARECER ..

A emenda aditiva pretende passar o sistema de aviação
civil para autarquia

Seria urna temer tcace altera-se o Que esta funcionando a
contento, e certo

TP02502-8 RENATO vrANNA PM'DB
••••••••• PARECER .

A legislação cr-ntnarta já regulamenta. as normas ccnst t tu
c tcna ts sobre a mineração e aproveitamento de recursos natura
15. tnctus tve f mpostos Salvo melhor juízo, esta e a forma ma
15 aoeouaoa de tratamento legal da matar-ta

---------~--------~:~~-~~~~~~~':_-------------------------------~---------------
lP02503-6 RENATO VIANNA PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda tem por f tnal tuada tntr-ocuz tr- att e-acãc no Hem
III do artigo 27D do Projeto oe const ttu-cão da Comlssào de
s tsteeat taacac, de modo que r tocem imunes do imposto de ren
da os rendimentos correspondentes a sarar-tcs , venc teenros ,
remunerações proventos e pensões ate o limite de oea sala 
rios m'n1mos

Não obstante a importância da Emenda crer-ectua pelo no
bre Const ttutnt e Renato vtarma. ent enoeeos que se trata
de eat ér-te que, por sua. natureza e car-acter rst tcas , deve ser
regulada a ntvet de legislação cr-cmér ta e n10 no t extc cons
t tt cctcnat

O problema não e de imunidade mas sim, se isenção Cabe
à lei, entre mir\ades de rendimentos, especificar os que se
sujeitam.ii t axação e declarar as Que fiam fora da t r tbutação
Somente quando se trata de proteger valores fundamentais é
que a Constituição deve intervir e criar restrições ao Legis
lativo

No caso E'm debate, a realidade econôetco-soctat pode se
apresentar caeotants , ensef enoc que pessoas com rendimentos I

reduzidos numa determinada esoêcte. percebam, t ambám, rendi 
mentes exnreas tvos noutras espécies - o que cesaccnsetna 50 
tucãc untca , r'igida, via Constituição A lei ordinária tem
melhores condições para a aoecuacãc da norma aos fatos

------------------------~--------------------~---------------------------------

lPQ2504-4 RE~ATO VIANt-lA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Efetivamente, trata-se de eater-ta tipicamente inerente a
legislação cr-ctnar-ta , razão pela qual acolhemos plenamente a
nr-esents emenda

lP02505-2 RENATO VIANNA PMDB
••••••••• PARECER .

A pretensão contida na presente emenda acha-se plenamente
satisfeita no artigo 82 e 13, tnc tsc V

lP02506-1 RENATO VIANNA PMDB
••"" PARECER .

Prejudicada uma vez Que o dt spos t t tvo foi suprimido do Subs
titutivo

lP02507-Q RENATO VIANN4 PMDB
.......... PARECER ."'''' ••••••

A presente emenda é bastante oportuna Entretanto, tr-ata
-se de matéria a ser regulamentado atr-eves da lei cr-ntnar ta

lPD250a-7 RENATO VIANNA PMDB
.......... PARECER " ..

O texto está incompleto É neces sar to Que nele fique
termo "pr-ovento'", tnst ttutc este or-cnr-tc dos inativos

A expressão "remuneração" vem sendo t amcem aqut usada im
propriamente, exigindo imediata correção

1P02509-5 RAUL FERRAZ PMD6
................ PARE.CE.R ..

As sugestões contidas na. proposta de Emenda trazem ai ~

guns desdobramentos que, na tradição fur-tctca cr-astte u-a. me
lhor se adaptam ao corpo da legislação or-dtnar t a e concte 
mantar-

lP025l0-g STÊLlO DIAS PFL
.............. PARECER .

A Emenda sugere a supressão do Art 350, o Que foi acomtcc
-~~------------------------------~---------~--------~~-------------------~-~---

lP0251l-7 RONALDO CEZAR COtLHO PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
minante na Comissão ele s tsteeat taacãc

----------------------------------------------------------~~~-----------------~

lPQ2512-S RONALDO CEZAR COELHO PMDB
........",.. PARECER .

Trata-se da Emenda vtaanoc a suprimir o inciso IX do
ar-t 233, que defere competência 0'10 Ministério Publico para
requisitar atos trweet taatôr-tcs criminais, atr tnut-j he a fa
culdade de accecannar- tais atos e confere-lhe legitimidade
até para etetuar- correição na sot tcta uudtctãr ta

Fundamenta-se a proposição, dentre outros, no argumento
de que se trata de eater ta pertinente a legislação oro tnár-va

A preocupação ser-ta válida se fosse esse o un1co caso
rectst reoc, até agora, na elaboração da Carta Magna Entre 
tanto, como a tendência é "net amar- ~ somos, em princ~pi0,

pela rejeição

lP02513-3 RONALDO CEZAR COELHO PMOa
••••••••• PARECER •••••••• '"

Coerente com o posicionamento adotado no exame da Emenda
no 1p02512~S, sou pela rejeição

lP02S14-l RONALDO CEZAR COELHO PMDB
......... " ... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
minante na coertsaãc de Sistematização

-----------~--~ ~-------------------------~--------------------~-~--------------
1P02515-0 MENDES BOTELHO Pie
................ PARECER .

A inserç!o dos: sar-rtccs scr t r tccs no texto do paragrafo
untco do ar-t 121 cria distorção na finalidade QUi! se Queira
dar ã livre iniciativa popular na siaccr-acãc das leis er-en
tendemos suprimir o referido artigo

Pela prejuotctat toaoe
~---------------------~--~-~------------------------~ ~~----------------------~-

, P02516-B MENDES BOTELHO Pia
............. PARECt.R .

Dl; ccjer tvcs cer-secctccs peja Emenda cortr t t eam com a
cr tentacêc adotada pelo suns t t tut tvc

Peh, r-ejetcãc

lP02517-6 MENDES BOTELHO PTB
............... PARECER .

As resoluções constituem tet -tnter-ne cor-ocr-ta- e valem
com a mesma força de 1et quando têm reper-cussão fora do Con
gresso aactcnat , como e exemplo o parágrafo 70 do artigo 272
do Projeto Assim, julgamos necessãr-ta a regra fixada no ar
t igo '03 do Projeto, para que não se suscitem duvidas sobre o
valor das resoluções ao Congresso Nacional no campo da nte
r-ar-qu l a das leis

Pela rejeição
------------------------------------------------~------------------------------

lP0251B-4 MENDES BOTELHO PTe
................ PARECER •• "' ..

Pelo não acolhimento, porquanto é de bom alvitre não
const1t.,uir Oi convocaçlo do Primeiro-Ministro e de Ministros

de Estado um estorvo :11 Adm1nlstração Por Isso, não se r txcu
um prazo r'ig1do para o comparecimento

lP02519-2 MENDES BOTELHO PTB
................. PARECER .

A reserva de POStos de trabalho nas empresas Que operem
em território nac tcna t a trenatnaocr-es nr-ast t ef ros é questão
r-etevante Parece_nos, contudo, que sua normatização deve
or-ccessae-ee por instrumentos ttextvets , Que permitam at ter-a
cões rápidas, conforlOO a conjuntura Por essa razão conside
ramos Que a meter-ta deve ser objeto de tects tecãc or-oinar ta e
~omos favoráveis a sua retirada do Projeto

11'02520-6 MENDES BOTELHO PTB
............. PARECER .

A Emenda contraria princlpio adotado pelo Projeto
---------------------------------~~-----------------------------------~._------

lP02521-4 MENDES BOTELHO PTB
• PARECER ..

Ja e um,g tr-aqtcão do dlrelto ocsit tvo braslleiro, fhar
-se em octs anos o per 'lodo cr-cbator-to para que o servidor pu
blico anquf r- a es tantt tuaoe Inclusive, já é um instituto ao
QUal todos ja estio familiarizados e que, cor-tanto. desneces
sário seria operar aqut uma mudança

lP02522-2 MENDES BOTELHO PTB
"' PARECER .

Tratando-se de sindicatos, torna-se eecessar-tc definir
uma só representatividade para efeito de ceteoeacãc de con
tr-atos coletivos de t r-aca tnc do âmbito cateccr-rat

Somos pela rejeição

lP02523-1 MENOES BOTELHO PTB
........... PARE.CER .

Somos t avcr-ave t a um pluralismo s tnutcat mitigado por
algumas medidas exigidas pelas ccndtcões peculiares do sindi
calismo nacional, como as dos dispositivos que garantem a ex
clusividade de representação perante o POder Publico para uma
só entidade sindical, Quando houver várias da mesma categol"'ia
e a contribuição sindical, bem como ccnqtcões para" r-eata
tI'O publ tcc

Pela rejeição

lPo2524-g MENDES BOTE.LHO PTB
........... PARECER .

O proposto na E.menda está atendido PE'lO Projeto, com outra
redação

lP02525-7 MENDES eOTELHO PTB
................ PARECER .

Entendemos t amoem que o dispOsit tvc não deva permanecer no
texto ccosr trec tcnat e sim figurar numa regulamentação atra
vés da lei or-dtnár-j a

1P02526-S MENDES BOTELHO PTe
................. PAReCE.R .

Propõe o autor a sucr-essãc das at tneas "c" e ~d· do item
IV do ar-t 27

A matéria tnser toa nas referidas a'l tneas completa as re
gras que disciplinam a impugnação de mandato----------------------------------~-----------------------------------~ ~---~---

11'02527-3 MENDES BOTELHO PTa
............... PARECER .

A Questão ccfetc da. amenoa será reexammaoa com vistas
a tcr-eur ação do suost i tut tvc

11'02528-1 MENDES BOTELHO PTB
...... * .... PARECER ••• * ......

Pela aprovação, na forma do Substitutivo

1P025:!9-O MENDeS eOTELHO PTe
............. PARECER .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to conet ttuctonat em etatcr-acãc Pela r-ejetcãc

------------------~--------------------------------~.~~------------------------

lP02530-:3 MENDES BOTELHO PTB
.......... PARECER .

Propõe o nobre Constituinte alterar a reeacãc da ar mea
a do item UI do ar-t 12 do Projeto de Constituição a fim de
acrescentar a palavra -ar-as tteu-cs-

Entre outr-as r-aeões, entendemos que a M1Odlficação
pretendida não alterara o conreucc do otsoos t t tvc oatxanoc,
portanto de ser aprovei t aoa

1P02S31~1 MENDES eOTELHO PTa
"'''' .... ''''''••• PARECER "'."' ... "'... "

Entendemos Que f01 dada. r-ecacãc abrangente e aeecuaca ao
ctspos tt tvc em causa Pela prejudicialidade

lP02532-0 OSWALOO ALMEIDA PL
........... PARECER .

Consideramos que o rr-anamo doméstico r-eveste-se de par
t tcutar toaoes QUII;' justificam seu tratamento em separado no
texto constitucional Talvez a mais importante sera o caráter
de cr-esracãc de serviço pessoal, que a diferencia dos demais
trabalhadores voltados ;i produção para o mer-cado e, portanto,
para o lucro

Omitir a Questão dar-ta margem a duas interpretações,
igualmente errôneas a nosso ver De um iaoc, poder-se-ia ima
ginar que nada cteereneta os domésticos dos demais trabalha
dores, cacenoc-rnes , por conseguinte tcoo o elenco de dtret
tos relacionados no artigo 13 De outro, julgavam alguns, sig
nificar a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direi-

tps, ~~1::~0~o~~:x~i~~~~a~, d~~n~i:~e~~ ~~1 a~~~~:r~~óprios
~s direitos que julgamos ser-lhas devidos

1Po2533-a OSWALDO ALMEIDA PL
............. PARECER .

É procedente a suseetac contida na presente emenoa , exceto
com r-ej acãc ao inciso X Sobre isto reportamo-nos ao parecer
no 1p'1910-3

--------------------------~-------------------------------------~--------------
lP02534-6 OSWALDO ALMEIDA PL
........... PARECER .

Quanto ao inciso X, entendemos que não deva figurar 00
texto constitucional qual a porcentagem e a duração da nor-a
noturna

Com relação ao tnctsc XVIII, jUlgamos importante estabe-
lecer o pr-f nc tp to relativo às férias e seu r-eecect tvc paga-
mento integral, como sugere a presente emenda

lP02535-4 OSWALDO ALMEIDA PL
.. PARECER "'••

Transferimos para a leglslaç!o ordinária a t tmt tacâc da
aouts tcão ou ar-r-endamento de propriedade rural por estr-anaet
r-os.eucor-otnanoc a previa eutor teacãc da caeare e do Senado 2
aquisição por pessoas flsicas

----------------_:~~.:_~~~.:~~~~~-~.~~:~=~~-~~~:~~~~---------~----------------
lP02536-2 OSWALDO ALMEIDA PL
............. PARECER .

Ja e uma tr-edtcão do direito positivo trr-as t tetr-c estabele
cer Que a aposentadoria do servidor publ tco esteja a cargo

~~~~t:~~]: ~~n~~~~~M~b~~a~~~~dê~~~:~:;:l Que no futuro
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO REI-ATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-----------------------------------------~--------- ------------- --- ------------

1P0255B-3 JOSÉ. DUTRA PMOB
." ,," PARECER " .

sugestão oportuna e aoecuaca , integralmente ao-cver teoa. nos
termos do substitutivo

lP02569-9 PEDRO CANEDO PFL"'•••••*." PARECER ,~"."'''".,,''
A, Propos1çdO t;1i\ exame abrange c pr~r.c\p1o da vir.cut"ção

de r-ecursos para o ensino, tendo sido aprovada_na forma ero
Substitutivo

lP02568-1 PEDRO CANEDO PFL
••• """,, •• PARECER •• " ••••• "

Tendo em vista o cl1rater sintético Q.ue ° texto constHuc10
nal deve apresentar, somos de parecer Que o novo pr1nc1pio
proposto já se encontra abrigado no art 372 do Projeto de
Constituição---------------------------------------------------------------_.---------_.--

1P02561-3 JOSE DUTRA PMDB
""'"",,••• ,, PARECER •••••••••

O artlgo 427 e seus parear-ares foram transformados em u
ntco dtspoatt Ivo, o qual segue cr tentacãc diversa da seguida
no canut da proposição original A norma proposta no Suosti
tut tvc conserva, entretanto, a orientação do parágrafo 10 e
do car-aa-aro 20

A nosso ver, o conteudo do paragrafo 30 é t tctca eat er ta
de \eg15laç~0 ord1t'ra.I'\a

-----------------~:~:_~~~~~~:~~-~:~~~~~----------------------------------
lP02562-1 JOSÉ OUTRA PMDB
" ••• ""••• PARECER ."."."•••

O conteudo da emenda proposta esta rnst etbutdc em artigos
distintos no texto do projeto, por tratar de matérias otst tn
tas

PLOSWALDO ALMEIDAlP02554-1

mineraç~c em terras de fronte1ra (Art 307),
m1nElraçac em terras ind1genas (art 325),

A determinação do sujeito das atlv1dades de exploração de
recursos minerals foI deixada à legislaç~o ordinária ex vi do

-------------~~:__:~~-~~-~~~~::~--~:~~-~:~:::~~--------------------------------
lPQ2563-Q JOSE DUTRA PMOB
..."""•• ,,. PARECER •••• " .....

O conteudo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão
de S'\stemat iz.ação, traz desdobramentos que, segundo a praxe
do direito braslleiro, melhor se coadunam com a lElglslaçí50

-------------~~~~~~~~~_:-:~~~~:~:~::~----_.---------_.-------------------------
lP02564-8 JOSÉ OUTRA PMD8
••"""••• ,, PARECER ."••"'.,,""

A proposta de ~menda dispõe sobre conteudo, cujos desdo
bramento, segundo a praxe do Direito no Brasil, melhor- se
coadunam com a legislação ord1naria e complementar

-----------------~:~~-~:!:~:~~--------------------------------------------
1P02565-6 JOSE DUTRA PMOB
......""•• " PARECER ""... "'''''' ••

Pela aprovação por consideraI' a matéria de grande rela-

-------------~~~~~~~ ~~~~-~-~~~~:~-~~~!:_---------------------------------------
1P02566-4 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER ."•••••••

A tese defendida na Emenda não traduz. o pensamento pre
dominante na Comissão de SistElmatização

--------~---------~~~:-~~~~~:~~------------------------------------------
lP02567-2 ?EDROCANEDO PFL
"."•••••• PARECER •• "."'.,,""

A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais
brasileiras, m,arece adequélda consideração quando for ela.bora
da a legislação cOlllplementar e ord1nariü-----------------------------------------------------------------------

lP025S9-' JOSE DUTRA PMD8
••••"",,•• PARECER .""".".,,.

A Emenda do nobre const t tutnte objetiva estabelecer vtncu
iacãc de parte de receita, seguindo t mna diferente do cecje
to, que se cr-vent e no senr tec de deixar cteneesnte livres as
receitas que <I ccnst f t u í çac prevê ã ctsoosicac das varias unt
caces governamentais

Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos
cuot tcos sejam acr tcacos em ar-eas e setores cr-tcr-f tér-tos , en
tendemos, por outro lado, que o oesctct tnamentc de Vinculação
de receitas r esui t ar-ta no comprometimento r-tatoc de toda r-e
carta publica somente com aquelas áreas e setores julgados
cr-tcr-t t ee tcs em rretermtr-aoos momento e attuacêo com abatr-a
cão de estudos e analises objetivas tnctsoensàvets à: elabora-

-------------~~~-~:~-~~~~:~::~-~~~~~::~--------------~-------------------------
1PD256D-S JOSE DUTRA PMOB
""••••••• PARECER ••• "" .." ••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação à
part\c1pacão c!....s eot toeces e empresas esta.t2.1s na manutenção
financeira de planos de cr-evtcêncte complementar para seus
serv rcor es rr-tenoeecs consistente o argumento de que se tra
ta de mater-ta mais cr-ccr ta de teatatecãc cectnar-ta. ccts o
assunto f a é cojetc de tratamento escectr tcc em dois decretos
execut tvcs , o que demonstra a preocupação do Pode!" scot tco
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a t tscar t

aecãc dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria

:5~~~: f; ~~u~~eM~n:~~~~~~h~~e~~~v~~ê~~~~r~ã~~~~s~:~c~~r~~~i ~~:
9a15 e regulamentares pee-tfnentes------------------------------------------~---------_.--- ---- --_.------- -------

cêc or-e Inár-1a

---- ------------~:~~-~:~ ~~:~~------ -----_.---------_.---------------
lP02555-9 JOSÉ OUTRA PMDB
."' ••""",,. PARECER "'."••• " ....

A emenda proposto torna-se repetitiva pois, ao remeter
para a legislação c-otnar ta as otaccstcões do "caput " dos
paragrafos 10 e 20 , faz aparecer a expressão ~ na forma da
lei .. por três vezes

Ao nesse ver, so h1!. oecesatcece da exo-essãc "na 1'0" -
ma da lei no untco do artigo citado do projeto De outra
forma, acnamos oesnecesser to o 20 da emenda

Pela r-efetcãc
---------~~Õ;5~6:;·---- ----~õ~t-~~;;~----.-------------------------~;~;-- --~---

••••"",,•• PARECER ."."'" .... "
A r-ecacão do -cacut- do artlgo consagra uma oee tnicãc

essencial ao norteamento das atividades Que visem o desenvol
vimento de C e T , em consonância com os oenats ar-t do ca
pitulo

SElU unlco define controle tecncrcatcc como o "exer-ct'-
cio oc poder de" e não como OI extnéncte de efetivo dominlo do
ctcrc tecncrôntcc O que se enra t t aa e o poder de decisão O
domínio do ciclo tecnológico e objetivo e, n50, p-e-eecutat
t tvo

Pela rejetcãc
-------~-~~~2~~;:5---------~;sé-Õ~T~;------------------------------p;~~--------

"".",.•••• PARECER •• " ••••• "
As rume-osas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus. ca

r-açr-afce do Projeto, conr tr-eam a tnextsrêncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão leglslat1'ja Da médla das sugestões analisadas, em seus
nucteos , rr-ut tr tcar-am os ntsccs tt tvce r-etactonaoos em ar-t f qo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto Quanto possível
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, às
nna\H1ades. pt'etend\de.s «a p!"oPOsição SOl) exame Çle'''' aprova
ção parcial

1P02548-6 OSWALDO ALMEIDA Pl
••"" .."'.,," PARECER •• ""."",,.

A Emenda foi aprovada parcialmente, pois acatou-se a
sugestão de sucressãc da parte f tna l da r-soacão original,
meetenoc-se apenas nesta parte a r-esocosatrtt tcaoe da união
em demarcar as terras de posse das populações tnctsenas , como
r=~õ~~ la da socr-ev tvêncta r tatca e cultural daquelas ncpu-

-------------- ~ --~~:~~~ -~~~~~~~~-~:~: ~:~~~::----------------------------------
lPQ-251\9-4 OSWALOO t.LUE.IOA PL
." ... ,,"''''''' PARECER "." ... "",,.

A amenca pretende tnctctr- entre as partes H'~gHimas para
ingressar em jutzc em de re Si! dos interesses e direito tndtae
nas, o-ev tstcs no Art 428, o cr-aãc da Administração Federal

t-lâo v ts tumor-amcs qualquer razões que aconselhem o acata
mento da proposta O órgão de Adm1nistração Federal, no caso
la FUt-lAl, tem 'numeras outras at r-tmnções , e, nesse oar-t t cu
lar não nos parece que 05 interesses e os direitos tnutçanae
estejam sendo cuidados e protegidos adequadamente

Nos debates em torno do assunto na elaboração do texto
constitucional cone tutu-se que tal tncueoêncta deveria caber
ao Ministérlo Publico Federal e aos tnetcs , suas comunidades
e organizações

Por tais razões a emenca oatxa de ser acatada
Pela rejeição

lP025S0-B OSWALDO ALMEIDA PL
""" ••• "." PARECER •• " ....... "

As razões exceoctoas na Justiflcação da Emenda são mut ro
cnor-tunas , motivo PO!" Que acolhemos sua postulação

-------------~~:~-~~:~~~:~~----- --- --------------------------------------------
lP0255l-6 OSWALDO Al.MEIDA PL
.... " ••• " .. PARECER "."•••"".

ínclio é o habitante das terras americanas ao chegarem os
descobridores europeus $llvlcola e aquele que nasce e vlve
nass selvas. QUAndo o ter.to constHlJc~onal versa s.obre os ,n
dl0S não leva em conta seu estagio de aculturaç;\io reconhe
cendo de maneira ampla seus dlreitos sobre as terra.s que ocu
pam, suas formas de organização social, tradlções, costumes
crenças, 1'ingua etc

Destarte, o que na no Brasil são 'indlos em variados es
táglos de <'lculturação, assegurado a todos os mesmos d1reHos
se}am aculturados ou nao, exceção un'ca para -aqtleles que ha 
bitam fora da tribo, em elevado grau de aculturação

Tais razões acof)selnam o não acatamento da sugestão
Pela rejeição--_.---------------------------------------------------------------------------

'?02S~3-S OSWALDO Al.ME.1\)A ?L
."•••"""''' PARECER """"""•••

A Emenda sugere supressão do Art 351 que, no entanto, en-

------------_:~~!~:: ~:_~~-~:~ -~::~: ~.- ~~-~~:-_:~~-~~-~~~~-~~~~::~--------------
lP02544-3 OSWALDO Al..MEIDA PL
•• " ...... " PARECER •••• " .... "

A Emenda em Questão é r-ejett aoa A manutenção do caput
do Art 353 é tecc-tante no estabelecimento das liberdades

------ -------~~~:~:~~~~ ~ -~:-~~~:~ ~::~~--- ------------------------- -------------
lP02545-l OSWALDO ALMEiDA PI-
" PARECER ,," .

Pela aorovacãc parcial, ressalvada redação a ser dada no
subst 1tut tvo

lP02542-7 OSWAl-DD Al..MEIDA PL
""""."" •• PARECER ""••• " ... "

A proposta de nova reoacãc do er-t 350 não foi acolhida
pois o mesmo foi suprimido

-------------------------------------------------------------------------------

lP02552-4 OSWALDO ALMEIDA PL
•• ".""•• " PARECER "."".".".

A supressão do 30 do Art 349 (Atual Art 348, 30)
e julgada inoportuna considerando-se tratar-se de Importante

-------------~~:~~~~:~~~ -~:-~:~~~:~~~:~:~~-~~-~~:::: -~ ~~~~~~-~:-~ ~~~:_----------
iP02553-2 OSWALDO ALMEIDA Pl.
••••••• ". PARECER •• ""."".."

O inciso VIII devera SElr suprimldo devldo a improprie
dade que contem Com relação ao VII, há que se ressaltar Que
ele contempla aquela classe de trabalhadores Que hoje be'rce
bem apenas a comissão das vendas efetuadas O referido item
garante um salarl0 fixo, nunca inferior ao min1mo, no sentldo
de proteger o empregado nos meses Elm que as vendas caem a ta 1
ponto que põem em rlsco o salário daquele mês

A manutenção do incisa XXVII faz-se nacessarl0 tendo em
~6sta a retribuição socl;;:tl que deve ;a empresa ao seu emprega-

Enflm, quanto ao item XXVI, o mesmo deve assegurar, nes
ta parte em Que se enumera os seus dlreitos, apenas a garan
tla de aposentadoria, deixando por boa tecn1ca legislativa,
que o Capitulo da Segur1daae Soclal especifique suas diversas
modal1dadi?s, excepc1onal,daDes, proventos, '~m'tes de ~dade,

etc

lP02547-8 OSWALDO ALMEIDA Pl.
•• ""."',,"" PARECER """"•• " ••

A emenda fol rejeitada por entendermos que o objetivo
a ser atingido é aquele de preservar as populações ind'igenas
et ntca e cu t rur-atmente e não a de integração narmcn tcsa e
crcsr-esstve a comunhão nacional, como propõe o autor da emen
ce

Pela rejeição_________________________ w _

1PD2554-1 OSWALDO AlMEI DA Pl
•• "."." •• PARECER """'"."".'"

li emenda apl"esentada não se coaduna com o atual proposito
de simplificar a rec.ação do Projeto pela eliminação de ElX
pressÕE!s ou de art i90S presc1ndive1s É prefer 'ivel adotar uma
forma que contenha o princIpio do direito, como o fez o Pro
jeto de Const ttuiçllo sem elntretanto, estender-se em dspec
tos Que qual H1calll a matéria e que são pertinen1:es a legisla-

lP02537-1 OSWALDO AI-MEIDA PL
............. ,;. PARECER "

Pela apr-ovação parcial, nos termos do susbst ttut tvo__ r _

lP02541-9 OSwALDO Al.MEIDA Pl
""•• "".". PARECER •• "."".""

A ecctr tcecâc da r-ececãc do ar t 348 fica crejuotcaoa
ccvs , o mesmo 1'0\ supr\m\do------------------------------------~-- -------_.----------_.-------------------

lPa2546-D OSWALDO ALMEIDA PL
""""...... PARECER •••• " ••• "

A emenda r-eoet e a de n 1p02546-0
Pela reje1çio-------------------------------------------------------------------------------

1P02540-1 OSWALDO ALMEIDA PL
............ PARECER ..

Apesar de serem sccr tetooe o Art 345 e seus itens, parte
do ccnteuoc dos mesmos foram aproveitados no 10 artigo da
Seção sacee

Pela aprovação par-cí a t-------------------------------------------------------------------------------

W0253B-9 OSWALDO A\..MEIDA PL
.......... "'''" •• PARECER ..." ........ ,,"

-_.------ --------~: ~~-~~~~~~:~~-~~~:~ ~~:-~~: -::~~:_~~-~~~::~:~:~~~------------
lP02539-7 OSWALDO ALMEIDA Pl
.......... " PARr~ER ..

A emenda fica crej cc tcaoa. face a opção do Relator no
sent too de suprlmlr, no texto do suost t tut rvo. o msccsit tvc
que o autor cr-et encta mcdtf t car-
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1P02569-9 PEDRO CANEDO ''l lP02585-1 OUVIO OUTRA

lPD2570-2 PEDRO CANEDO PFL
............ PARI:.CI:R .

A Emend:;,; ooucc acr-escenta em texc ce ccnteucc. f'! não se
coaduna COlll O atual propósito de slmplif1cação da redação do
projeto

-----~-----------~:~~-~:!:~~~~---------------------------------------.---------
lP02511-' PEDRO CANEDO I'FL
•••••• "'•• PARI:CER ..

Pela rejeição da emenda por se tratar oe matéria tnrr-accns 
t ttuctcna t

-----..---~~~;5;;:;---------~~;:-;~EIR~-----------------------------~;~~--------
.......... PARECER ...... " ••••

sr ejuctcaoa, em ceccr-r-êncta d~ aprovação da supressão do

-------------~~~~~~:~~~-~~-~~~~::~-~:_::~~:~:~~~~~-------.-------._---
1P02573-7 JOSE FREIRE PMOB
........".'. PARECER ..

A cr-tacxo do Tribunal de Contas pelos Munlclpios de modo
geral tmccr-ter te em aumento de despesas com vnst a t açôes e
oessoe t tecntco especializado, que muitos dos nossos mL.nl-
c1pio~ não teriam condições de suportar Da mesma forma, a
cr tacãc do Conselho ele Contas Municipal!; não seria teor-es
ctnotver , de vez Que suas atr tecrcões podem e cevem ser exer
cidas por câmaras escectats criadas nos Tribunais de Contas
dos Estados Por outro lado o 30 do artigo 67 do projeto de
Constituição dá liberdade ao legislador municipal de criar
ou não sua própria COrte de Contas, nos acntcvctcs com pcpuj a
cão superior a três en tnôes de habitantes

--- ~-----~;~;S7~:5~--------jõ~t-;~ÊjRÊ-----------------------------~;~~- -------
.......... PARECER •••••••••

Prejudicada em cecor-r-êncta da acrovacão da supressão do
dispositivo no Projeto de Constituição

---------~;~;S75:3 ~--------jã~~ -;~EIRÊ- ---~------------------------~~~;---- ----
••••••••• PARECER •••••• "'••

Pela acr-ovacãc O ccnserro de Ouvidores estabelecerá
sistema de controle exter-ne sobre os atos da Adminlstrôlção
Publica Municipal ser-anoo conflitos e sunctonanoc como Câma
ra. MtJn'clpaJ paralela

---------~;~;~;5=~---------~õsé -;R~i ~E-----------------------------~~~ã-- ------
•••••••• '" PARECER ."' .

Em Que pese a bem fundamentada -juat i f tcacac". diverg1mos
do conceito de Que -ntctene- seria o gênero dO qual a -sec
de- é escécte, como deixa entendido ti Emenda Consider-amos
que, pelo menos no camoc da proteção do trabalhador, são
direitos ctat tntos que devem ser assegurados Dal porque,
acolhendo Emendas sobre a matéria, pretenaemos inserir as;as duas formas no Substitutivo

lP02571-0 JOSÉ FREIRE PMDB
.......... PAReCER •••••••••

A. sugestão de retirada integral do Art 350 fOi accrbtoa
----~----;;~;;;;:;- --------;~i~;;;-;~~~;~-S~;;;;;;-------------~-----;;----------

........... PARECER .
Um exame criterioso nos leva oi. convicção de que o orscc

s t t tvo da at tnea "f", do Hem IV do ar-t 11, do Projeto, está
contido, implicltamf"nte no conjunto de normas que estabetecae
a t tberoaoe sindical e o r-eccnnectmentc co tvtaoc a existên
cia de enr tcaoes sindicais r-eor-esentat tvas oe trabalhadores e
empregadores

A cróor ta legislação atual contempla a garantia aos di-
rigentes atnotcats para o exercício de suas at t .... idades A
atapos tcãc será r-eounnante

SO/llOS pela rejeição

lP02579-6 PLJNIO ARRUDA SAMPAIO PT
.......... PARECER •••••••• '"

O artigo 211, qUE! teptantar te a Justiça Agrana no pa'i s ,
r-epr-esentava. para muitos mais um passo em ut-ecão a eace
ctat teacêc oc Poder Judiciárto

Entretanto auscu.t anoc diversas correntes de pensamento e
atentos à gravidade da crise Que eescte o País julgamos ser
medida orvoente não impor mais este ônus á Nação Em oeccr
r-êncta. tncnneos no rol das competências dos juraes reoer-ats
a de julgar as Questões de direito açr-ar-tc

Como ccr-otar-to. todas as tmenoas cue tinham em mira o ar-

------------~!~~-~ ~ ~ -~~:~~:~~~=::-~~~!~~~:~~~:_-------------------------------
lP025BO~O PLíNIO ARRUDA SAMPAIO PT
............ PARf;CER .

Em v rst a do atual or-cpcst to de simp11ficar a redaçao do
texto constitucional, pela er tmtnacãc de expr-essões cr-esctn
utvets não podemos acolher ravcr-avetment e a suaestão--~---------------~---~---------------------------~----------------------------

lP02581-8 PLíNIO ARRUDA SAMPAIO PT
••••••••• PARECER ..

Culda a Emenda do sufrágio uniyersal e o voto direto,
igual e s@creto

------------------~ -~~~:~~~ ~~~-~~ ~~-~~:~~-~~;~_:~~~~~~~~~-~~~:~~~: ~:~~::~- --~---
lP02SB2-!5 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva o autor a supr@ssão do Projeto de Pl!rmissâo do
traball'lO tio menor de quatorze anos, na condIção de aprenCliz,
a partir dOS dez. anos, por per lodo nunca super10r a dez horas
diárias

Somos de opiniáo que a vedação do trabalho dO ~nor atuara
oi tlegalidade parcela significatiya da força de trabalho das
fam111u de baixa renda. O trabalho continuará a efetuar-se.
por menor@s e familiares não poder dispensil-lo, mas sem :il.
proteç~o tia le1 Em consequência, e de se preysr deter10rar
as condições de vida dos menores de ba1xa renda e seus fami
liares

Concordamos, por outro lado. que não deyam constar do tex
to constitucional as especificaç5es da condição de aprendlz,

---~--------~~~~~~ ~~: -~~- ::~~: ~~:~~-~~~~~~~~~------ ---------~---- --------------
1P025B3-4 OLívIO DUTRA PT
••••••••• PARECER •••••••••

A repressào ao abuso do poder econÕln1co, pro.... ldenchl.da
por meio de ação administrativa, está imp11cito, 50 se comple
ta com as sanções penais sobre o infrator, sob pena de ense
jar a prAtica da atividade que se busca coibir

Pela rejeição

lP02584-2 alIVIO DUTRA PT
.......... PAI\ECER ."'•••••••

A ootorga de f<\yores á~ entidades publicas produtoras de
bens e serviços. e s6 a elas, por mal$ justH1cável, slgnHt
ca uma discriminação contra o setor pr1vaoo, participe tam
b4!m da formação desses recursos Se a 1ntervençl'io do Estado
no domínio eronOtnico ocorre SOb a égide da segurança nacional
e relevante 1nterl!':s.se coletivo, em tUdo por tudo contradit6
rio serIa excluir alguns, e para evitar isso, cabe mencionar
no texto constJtu1clon.a1 a veO'aç:io

Pl'!l11. rejeiçáo

lP02585-1 OLíVIO OUTRA. PT
••••••••• PARECER .

O d1spasit1yO citado {3rt :3981 deve constar de leg1sla
ção ord1ná,r13, razão pela qual foi retirado do texto do pro
jeto de Constituiç;o

Assim a emenda esta or-ejuctcaca

----------------- -~~ :~-~:~:~~~~--.- ---~-- -- --------------------------------- -~-
lP025B6-9 oLivra OUTRA PT
.......... PARECER ..

A Emenda quer assegurar i'I caettctoacãc dos tr-anatnaccr-es
da empresa nos processos decisórios a que se refere a a t tnea
"q ", do incisa IV do ar t 17 do Projeto

Mas, conforme expusemos no parecer a Emenda lpOg747-9
a mat er ta e de lei oectnar-ta

501110:s pela rejeição

1P02587-7 OLívIO DUTRA PT
• PARECER •••• "'••••

Acolhida, sm cr mcurto. na formulação seoer tca do -ca 
put" do artigo, tendo vtoc ccne toer aca oasnecessàr ta toda e
qualquer expt tc tt acão

Pela r-ej etcêc
---------~~~;s;;:~-----~--~~t~~õ-õu;;;-------~--------------------~;---------~

.......... PARECER •••••••••
A mater-ta. objeto da emenda, mereceu dos Constituintes

empenhados na presente rase de elaboração da nOY$ Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema fol dado o tr-a
t amento ccnu taent e com a sua tnocr-têncta

Nesta etapa do processo de aiaocr-acãc Constitucional
parte da eeenoa deve ser acolhida pelo Sutist t tut tvo

~ -----------~---- -~~~~~~:-~~~: -~::~-~~~~~~~~~-~~~: ~~:------------------------
lP02S89-3 OLíVIO DUTRA PT
........... PARECER •••••••••

À proposição apresentada é vàt tosa mas. a realidade brasilei
ra está a exlgir o cumprimento do atenetraento do ens tno fun
damental, o de 1('1 grau e obrigatório Asslm sendo não nave-a
recursos financeiros para a execução do previsto na m-eseote
seenoa

---------~~Õ259Õ:;---------õ~i~jõ-~~;~;-------~---~-- ------------~;;-------~--
..........* PARECER •••••••••

A Proposição ao-esentaoa é vat tcsa mas, a realidade nr-ast tet
r-a esta a exigir o cumprimento do atendimento do ensino fun
oaeentat o de lo grau e obrigatório Assim sendo não haver-a
recursos fin<lnceiros para a execução do nr-evtstc na or-eeer-te
Emenda

---------~;~;5g~=s---------õ~ i~;:õ-~~~~~----------------------------~~ ~---------
••••••••• PARECER ••••••*...

O comeuao da !:menda, efll sua esséncfa , foI vncorooreao

-------------~?-~ ~~~~:?:.-~~~-~~:~~-~ ~:~~~~-----~-------~ ~--------~----
1P02592-3 OLíVIO OUTRA PT
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

--------~~;~;s9;=~---------õ~i~;:õ-~~~R~~-----------~---------------~~----------

••••••••• PARECER •••••••••
Tendo Em vista a opção do Relator pela expressão "contro

le da nat at toaos " r tca nr-ejuctcaea a analise da enenca
Pela prejudicialidade

---------~;~2~g;:~-------~-Õ~l~~Õ-~~~~;- -~------ ---- -------------~ ~;;----------
.......... PARECER .

No crcocs ttc de simpl1ficar o texto constitucional, somos
pelo acolhimento da emenaa

--~-----~-----~-------~---------~----------~-----------------------------------

lP02595-8 OLÍVIO OUTRA PT
••••••••• PARECER ......"'....

A garantii! de tratamento '" oportunidades tcuats in 
dependente oe sexo, etrue , cor idade e oer tc tênctas fl
s tcas , e dada na Constituição para qualquer atividade huma
na Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 150-

_____________~~~~~~: ':__~~~~ _c:_~:~~~~:c: ~~~~_.:~~ _!~_~~~~;: _
1P02596-6 OLíVIO OUTRA PT
........... PARECER •••••••••

A redação do "ceout " do artigo constitui urna exct tctta
ção, no que se refere as questões de C e T , da matéria tra
tada no cacrtuto Da Ordem Econômica

A tnc tusão da expressão proposta "oi ccos toer-aoa desne
cessária

------------------~: ~~-~:!: ~:~~------------------------------------------------
1P02597-4 OLíVIO DUTRA PT
••••••••• PARECER .

A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores
ca empresa nos crccessos oectsõr tcs a Que se r-eter-e a a t tnea
"Q~, do inciso IV, do ar-r 17, 00 Projeto

Mas, conforme expusemos no par-ecer- á Emenda lp09747-9,
a matérla e de lei cr-c tnãr ta

Somos pela rejeição

---------;;õ;~9ã:;----~----õ~í~;õ-õü~~~-~--------------------------;;----------

.......... PARECER •••••••••
A propOsta foi integralmente acatada
Pe 1ia aprovação------------------------------- ~ ------------------------------------~----------

1P02S99-1 EDUARDO JORGE PT
• ••••• "'•• PARECeR •••••••••

A Emenda propôe nova redação para o 20 do Art 353, já
remov1do do texto cjo Projeto Constitucional

--------------------------------~-----------------~-------~--------------------

1P02600-B EDUARDO JORGE PT
•• "'•••••• PARECER •••••••••

É inoiscutlvel que a média de vida do brasiletro aUfflentou
considerayelmente nas ultimu décadas Provas de tal afirma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e du dificuldades f1nance1ras ~nfren

tadas pelo Pais. condfde,.amos InjlJstfffcáyel a dlmtnufçilo do
tempo de serviço rQquerido para a concessão de aposentadoria

-----------------~~~~-~:~~~~~~--------------~-----------------~----------~----~
1P02GOl-6 EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER •••••••••

A Emenda em qUB!'>tão foi prejudicada em função da retirada

-------------~~!:~~~~-~~---~~--~~-~~!__::~-~~-~~~~::~-~~-~~~~:~:~~~!~----------
1PQ2602-4 ANTONIO GASPAR PhlCB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta fol atendlda em parte, no tHlIlo n. c.apHu
10 I

Pela aprovação parctal
----------~----------~------------------------------------------~--------------

1P02603-2 ANTONIO GASPAR PMOB
........... PAR.ECER •••••••••

A proposta e matéria de legislação ordinir1a e de planos
de desenvolvimento de C e T

------------------~~~~-~~!~~:~~------------------------------------~---------~~
1P02604-1 ANTONIO GASPAR PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O maMato do art, 54, X permite a elaboração pela Unl10
de planos de dl'!senvolvtmento econórnico e soctal. a 1mphant2
cão dos planos sera com a lmpresc1ndlvel colaooraçl'io das uni
dades federadas D1spensavel a proposta c"ntid.ll. na Emenda

Pelo não acolhimento
------------------------------~------------------~-----------------------------
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1PQ2605-Q ANTONIO GASPAR PMDB
............. " PARECER ...""•• " .... "

Pela aprovação parcial conforme ce tent acãc dada
Projeto________________________ w _

lP02606-7 ANTONIO GASPAR PMDEl
........... ". PARECER .

Sobre a matéria, decidimos Dor nova e mais simplificada
-eoacãc, Que poderá ser oportunamente emendada se tnsat ssea-

------------_:~~~~--~:~~-~:~:~:~~----------------------------------------------
'P02~07-5 AJl1QN10 G~SPMt PMOEl
.......... PARECER .

Acolhida em pr1nc'ip10 na formulação qener f ca do "ca 
put " do ar-t 19o

Pela aprovação parcial
----------------------------------------------------------- --------------------

lP02608-3 LUIZ HE.NRIQUE PMOB
................ PAREceR .

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lPQ2609-1 LUIZ HENRIQUE PMDB
.............. PARECER .

A Emenda ce t t tca a nomeação do Procurador Geral da União
pelo Presidente da Rapubttca , com o que se estaria malferindo
o pr-tncrctc da independência e nar-mcnta dos Poderes Redargut
se Que o or-tnctntc é o mesmo hoje aoctaec em relação à esco
lha co sr-ccur-acot-ueeat ce RepubHcâ

Pela rejeição----- -------------------------------- ------------------------------------------
lP02610-S LUIZ HENRIQUE PMDEI
........... PARECER .

Substitui uma redação etnt et tca. em 6 linhas, por outra
em 34 \ tonas Enxerta o dtr-at to de certos membros do MP se
aposentarem com 25 anos de serviço

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPQ2611-3 LUIZ HENRIQUE PM!JB
............... PARECER ..

A Emenda de ve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP026l2-1 LUIZ HENRIQUE PMDB
.......... PARECER ...

aecacãc mais atntét tca e abrangente
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP026l3-Q LUIZ HENRIQUE PMDB
............. PARECER .

EQuipara vantagens de Quem acusa ce tmtnoso e defende a
lei contra o Governo às de Quem, comodamente, defende o Go
verno

Pela refetcãc
-- ----------------------------------- ----------------------- -- -----------------

lPQ2614-B LUIZ HENRIQUE PMOB
................ PARECER .

Confunde o MP, encar-r-eaaoc de defender a lei, Indefesa
no aeas ti , com o defensor dos interesses ccntestavets do Go
verno, reunindo numa só pessoa funções multas vezes contradi
ter-tas

Pela rejeição
------------- ---------------------------------- ------------------------ --------

lP02615-6 LUIZ HENRIQUE PMOB
........... PARECER .

O credenciamento só ecoe-a ocorrer onde não nouver con
cursados

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

lP026l6-4 LUIZ HENRIQUE PMDB
................. PARECER .

Trata-se da supressão do 40 do artlgo :270, Que atribui
ao org50 jur-rotcc do Ministério da Fazenda a representação da
untãc na cobrança de crédito t r tnut ár-to e nas caUS<1S referen
tes à nat er-te fiscal

A matéria não e de natureza ccnst ttuctcnar , porque ntt-e
temente relacionada com a organização e atr-tbutcões do Mlnis
ter-te da Fazenda Mesmo que se alegasse Que o ponto central e
a defesa judicial da União, ainda assim o dispositivo deveria
ser er tmtnaoo do titulo VII, f a Que teria ccrr-etacãc intrín
seca com o art1go 186 (titutc VI) e com o artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tr-tnut ár ta da União, ob
jeto do artigo 270

Nessas condições estamos de acordo com a supressão do
citado parágrafo no contexto do sistema t r tbut àr to e sua
tr-anster êncte para o caottutc X até solução mediante lei

Pela aprovação oer-ctat

lPQ2617-2 LUIZ HENRIQUE PMDB
................ PARECER ..

Confunde o MP, encar-r-ecacc de defender a lei, tnoeeesa no
Brasil, com o defensor dos interesses contestáveis da Gover
no, reunindo numa só pessoa funções muitas vezes contraditó
rias

Pela rejeição

lPQ2618-1 JOSÉ JORGE PFL
................ PARECER ....... " •••

Contrariamente ao "caput " proposto, foi mantida a ação
do Estado como essencial ao desenvolvimento c tent tr tcc e ca
pacitação tecnológica, o que não exc tut a car-t tcicacãc rele
vante da Iniciativa prl vaca

As sugestões dos s 10 e 20 tratam de marêr ta a
regulamentada por legislação ordtnér-ta

Pela rejeição

lP02619-9 JOSÉ JORGE PFL
.............. PARECER .

Além de se atender às considerações expressas na justifl
cat tva da autor da emenda levou-se em conta também que o as
sunto e mais de ordem tnrr-acons t t tuc tonat

Pe1a apr-ovação

lP02Ei20-2 JOSE JORGE PFL
" •• ,,"' PARECER "' .

A Emenda percute assunto a ser em parte contemplado pelo
Substitutivo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP02Ei2l-1 JOSÉ JORGE PFL
............. PA.RECER ..

Pela aprovação, na forma do sucst t tut Ivo

lP02622-9 JOSÉ JORGE PFL
................ PARECER .

Pela aprovação, na forma do Suns t í t ut tvo

lP02623-7 JOSÉ JORGE PFL
.......... PARECER "' .

A Emenda abor-da assunto atnoa discutido a ntve t de Proje
to, devendo o Substitutivo firmar posição cer tntt tva sobre o
tema

1PQ2S24-S JOSÉ JORGE PFL
.............. PARECER ..

A Emenda percute assunto a ser em parte contemplado pelo
Substitutiva Pela aprovação nar-c ta t-------------------------------------------------------------------------------

lP02625-3 JOSÉ JORGE PFL
.......... "' ...... PARECER "'.... ,."'" ••

Pela r-ej etcãc. na forma do Subst ttut tvo

SUBSTITUTIVO DO RELAron - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
------------------ ~ --- ------------------------- --------------------------------

lP02626-1 JOSÉ. JORGE PFL
............... PARECER .

Pela r-eretcâo. na. for"'la do Substitutivo

lP02Ei27-0 JOSÉ JORGE PFL
............. PAI:1ECER .

Pela rejeição na forma do Substitutivo----------- --------------------------------------------------------------------
lP02628-8 JOSE JORGE PfL
............ PARECER •••••••••

A Emenda percute assunta a ser contemplado pelo Substitu
tivo

lP02629-Ei JOSÉ JORGE PFL
............. PARECER ..

A reapresentação de projetos de lei rejeitados ou não
sancionados na mesma sessão legislativa constitui medida in
conventente , pcr-quarrto congestiona os trabalhos das Comissões
e a Ordem oc Dia

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP02630-0 JOSÉ JORGE PFL
............... PARECER ....... "' ........

Os decretos teatstat tvos e as resoluções encontram-se a
linhados no ar-t 117, que coloca em ordem de hierarquia o or
denamento jurídiCo do Pais A regulamentação desses atos "í n
terna co-ocets " deve ficar a cargo dos nea'mentcs das duas
Casas do Congresso Nacional

------------------~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~:_---------------------------------------
lP02631-8 JOSÉ JORGE PFL
............ PARECER .

----------------~-~~~~::~-~~~:~-~~=~~-~::~~~~:~~ ~: -~:_:~~~::~~-~~~::~~~---------
lPQ2632-6 JOSE JORGE PFL
............. PARECER .

O exame da Emenda e respectiva just tr tcacãc acresen 
t anas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir Que a
alteração nroocst a contribui para o aperfeiçoamento do Pro-
jeto tornando-o mais completo, preciso e consistente-------------- -----------------------------------------------------------------

lP02633-4 JOSÉ JORGE PFL
"' PARECER .

O exame da Emenda e r-espect tva just tr tcacão apeesen 
tacas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a
alteração proposta contr'bu\ para a acer-revccaeentc do Pro
jeto, tornando-o mais completo, m-ectsc e consistente-------------------------------------------------------------------------------

lP02634-2 JOSÉ JORGE PFL
................ PARECfR .."' ...

O exame da Emenda e -espect tva íusr tetcacãc apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir Que a altera 
cão proposta contribui para O aperfeiçoamento do Projeto
tornando-o mais completo, preciso e consistente

1P02635-1 JOSÉ JORGE PFL
........... PARECE::R ..

A pretensão esta, em parte eccuitea pelo esboço de
suost ttut tvc Pela aprovação oar-cta t-------------------------------------------------------------------------------

lP02636-9 JOSÉ JORGE PFL
................. PARECER .

A emenda pretende a sucr-eseãc de (HsposH'vos f unüaman
tats ao controle externo a cargo do Congresso Nacional

Pela r-efe tção------------------- ------------------------------------------------------------
lP02637-7 JOSÉ JORGE PFL
............. PARECER .

senac o conar-essc Nacional o titular do controle exter
no, car-ece-nos de toda convewtente que a ele caiba a aprecia
ção do recurso Que venha a se- interposto da decisão da Corte
de Contas Que sustar a execução de contrato

A sugerida supressão de otsooett tvos , ademais, retiraria
oaouetes Que porventura se julguem nr-ejudtceocs a necesser-ta
oportunidade de acesso a uma tnstãnc ta r-ecu-sar

Pela rejeição
-- ---------------- ------------------------ ------------------------------------

lP02638-S JOSÉ "ORGE PFL
............. PARECER .

A Emenda, diante das ccnder-avers razões que a íust tt t
cem ser-a oportunamente considerada por ocasião da etaccr-acão
do subst t tvt 1vo

Pe1a aprovação

lPQ263Q-3 JOSÉ JORGE PFL
............... PARECER .

A mates-ta objeto da presente Emenda será r-eexaetnaca com
vtatas a elaboração do suost ttut tvc

-----------------~:~~-~~~~~~::~------------------------------------------------
1P02640-7 JOSE JORGE PFL
•••• "' PARECfR ..

Achamos que a redação acr-esentaoa pela emenda do t tus 
tr-e Autor e menos clara que a proposta no projeto que pr'
vt iecta a cecacvtacãc c tent t e tca e tecnológica nacional co 
mo ce í ter tcs o-ara a concessão de i,ncent'vos de c.olllpras e
de acesso ao mercado br-as t tetro. ut tr taanoc bens e ser-vtçcs t

ofertados por empresas cr-ast tetres
Pela rej etcãc

lPQ2641-5 JOSÉ JORGE PFL
................ PARECER .

As numerosas emendas orer-ectcas ao ar-t Igo 97 e seus ca
ragrafos do Projeto, confirmam a tnexrstêncta de consenso so
bre o tema a1'1da amp'lament e discutido nesta fase da elabora 
cão leg1s1ati/a Da méd1a das sugestões anat tsacas , em seus
nucteos frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
da mesmo número da Substitutivo, que tanto Quanto ccss tvet
procura responder af í rmat tvament e , em parte e em eesêncta , às
finalidades n-et endtces na proposição Sob exame Pela aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

\PQ2ô42-3 JOsé. JORGE \=IFL
................ PARECE.R .

No projeto suprimimos o ntspoatt tvc citado (art. 398
e seus paragrafos) Achamos Que o assunto deve ser tratado 1

por leg1s1aç~o or-dtnar-ta
Pela eef etcac

1P02643-1 JOSÉ JORGE PFL
............. PARECE.R ...... "'••••

A garant la a propriedade industrial é consagrada no cac
1', t sturc 11

A matéria proposta, se acolhida, tntroouatr-ta elemento
contraditório no texto constitucional

Pela eej etcãc

lP02644-0 JOSÉ JORGE PFL
............... PARECt::R ...

". pr-ccostçãc não concorre P31"ll. o ap~r1'9\çoamento do t ex
to constitucional em elaboração Pela reje1r.,:io-------------------------------------------------------------------------------

lP02645-8 JOSÉ JORGE PFL
"' PARECER '"

As especificidades do Distrito Federal, como sede da cao' 
tal federal do Governo e das -ecreseoracões estrangeiras e 
x,lgem estatuto próprio para a orga"lzaçáo Justiça e Segurança
coerente com o cr-tnctptc da autonomia r-etat tva assegurada no
captturo sobre o ütat r t to Federal

79

lP02646-6 GEOVANI BORGES
............... PARECER .... "'........

PFl



ao
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A necessidade da apr-ovação da denuncta pela Câmara Mun1ci
pal para julgamento de ver-eador-as não fol aprovada pelos ccns
t t tut-ttes na comtssêc r-secect tva Nossa opção acompanha o t ex
to do Projeto

fP01647-4 GEOVANf BORGES PFl
.......... PARECER u,

A emenda propõe incluir par aqr-aso ao ar t 254
Entendemos ser a proposta objeto de lel or-dtnár-ta
Pela r-ejercãc-------------------------------------------------------------------------------

lP02ô48-2 GEOVANI BORGES PF!..
.......... PARECER .

Julgamos tnoocr-tuna a redução dos prazos previstos no
Projeto de Constituição da comtssãc de statemat tzecão tende
em vista Que os prazos al t indicados j a são menores dos que
os atualmente em vfgar

Pela rejeição-----..--------~---------._---------------------------------~--~--------~-------
1P026';9-1 GEOVANI BORGES PFL
.......... PARECER •••••••••

Sendo, a aomtntstr-acâc dos Territórios, enca-cc da União
não cabe a sua inclusão no FUndo de par-t tcvcacãc dos Estados
e do Distrito Federal, já Que o custeio das at tvtcaoes admi
nistrativas deverá correr à conta do Orçamento Anual da
União

-----...------------~~:~-~:!: ~~~~---------------------~---------._---------------
lP02650-4 GEOVAUI BORGES PFL
.......... PARECER ..

Os Territórios não gn:zam Ó~ autcnomta pot tt tca constituem
autarquias territoriais da untãc sobremats , não havendo ma
n1festação em favor da ecctt tcacãc do artigo 277, não devem
ser- fnclUtdas no Fundo de Par-tfclpação dos Estados e do üts
tr-f tc Federal

Pela rejeição------ ---------------------------..--------.------------------------------------
lP02651-2 GEOVANI BORGES PFL
........... PARECER .

O teor da emenda não é mater ta ccnst t tuctonat
Pela r-ef etcãc

sucr tmtoc o otsccstt tvc. na redação sucst tt ut tva do neta
ter a Emenda r tca oeej ccrtcaca

-------~--------------------~-------------._~-----------~----------------------

lP02669-5 PAULO SILVA PMOB
........... PARECER "'••

O paragrafo foI supr-imido pois e oer t í oem e a 1ei ordl
nar ta

Pela r-ejatcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP02670-9 PAULO SILVA PMDB
........... "ARECER .

O get atcr optou peta mal'lut@nç;'ic do texto origina! por
entender ser oesneceasar ta a exp' í c t t ação sugerida

---------~-------------------------------------------------~----------------~--

lPQ2671-7 JORGE HAG~ PMDB
.......... '" PARECER ** ..

N:io vemos ia razão para a et tmtnacão da expressão, vez Que as
sim crccectoc eeet tvar-ee-a uma eut ttacãc de sent toc da tir-o-

--------~~::~-----~--~~---------------------~--------------------._-------
lP02672-5 JORGE. HAGE PMDB
• PARECER .

Uml' comissão récotca nas pareceu lt metnor- medida para se
estruoae tão complexo tem.", viste que a decisão ccr t t tca fi 
nal ser-é do Congresso Consideramos, portanto, or-esc tocnve t
uma comtssêc co t t t tca no tntctc dos estudos da materia

-------------._--------~--------------~----------------------.._-------~--------
lP02B73-3 JORGE HAGê PMOB* PARECER .

A srcccatcão em exame abrange o cr-tnctntc ea vinculação
ele recurso-s para o ensino tendo 'Sido apr-ovada na forma do SlJ
bst1tutlvo

lPQ2B74-1 JORGE. HAGf PMDB
.......... PARECER •• "' .

O cont euoc da Emenda, em sua essênc ta. j a foi tncor-no >

----.._-------~~~~-~~-~~~ ~::~----------------------- ~---------~----------------~
lP02{57S~O JORGE HAGE PMOB
• PARECER .

Pela aprovação, 1"105 ter-eos da justificativa da E.mí'nda----.._-------~-------------~--------------------~------------------------------
lPQ2652-1 GEOVANI BORGES PFL
........ "' PARECER ..

o ccjet tvc da proposta está ccot tco na redação p"efer'da
para constar do texto const t tuctonat

--------~--------------~------------------.._-----------------------------------
lP026S3-9 GEOVANI BORGES PFl
••••*•• "'. PARECER ••••*......

A sugestão esta. prejud1caoa pe\a supr-essão \ntegr-al do
ar-r 345

lP02654-7 GEOVANI BORGES PFL
........... PARECER *...... "'••

O Projeto Mata oncão aaf or í tar-ta na Comissão Temática---------------- ~----------------._-----~-._-----------~---------- - ~-----------

lP02576-8 JORGE HAGE PMDB
......... "'. PARECER .

A emenda fol cr-ejuctcaoa pela supressão total do artigo
----------------~--------~-------------------------~---------------------------

lP02677-6 JORGE HAGE PMDB
.......... PARECER .

A Emenda rot cr-ejuctcaoa com a sccr-eesãc do art1go
----------------------------------------------------------------------~--------

1P0267B~4 MAURO BENEVIDES PMOB
.......... PARECER ......"'•••

A ccnc t t tacão prevista na proposta consta do caottutc '
oectcaoc a ordem eccnõen ca Quanto ao parágrafo a meter-ta '
será acolhida, no 5eu mer t to , no texto do sunat t t ut tvc

Pe1a aprovação par-c 1a1

d.

lP02657-1 NELTON FRIEDRICH PMD8
."' PARECER "' .

__ ~... ~_ :~~~~_~~~~~:~~:_~~ ~ ~~~~~~_~~9~~~~_~:~:_~~~~:~~ ~ _

11'02664-4 NeLTON FRIEDRICH PMQB
•••••••• ,. PARe.Ce.R •••••••••

Pela rejelçlio, cons1C1erando que o novo Suostltutivo do
Relator d@u nova redaçâo â matéria

1P02f36o-1 NELTON FRIEDRICH PMOS
... "' PARECER .

Pela rej etcac, cons toer anco que o novo sunst ttut tvc do
relator deu outra redação ao dispositivo

----~---------------------------------~------------~---------------------------

lP026B3-1 MAURO BENEVIDES PMDe
••••••••• PAReCER ...

fi, emenda, que tmct tca supressão do caortutc 00 Meio Am
biente t ar-t s "107 a 4151 centr-ar-te mam eesta vontade social
e elimina pr-ot eçâo e dt scí p l tna tncn scanseve ts fi ccnttoc tcaca
do cr-oceesc de cesenvctvnrerttc com usa racional dos reCUT'l;OS
naturais A proposta e cer t tnente quanto <1 cneccs tt tvcs não
adequados ao Capitulo

Pe1a aprovação pare1a1
---------------------------.--------------------------------~---------~--------

'P02660~G M~URO BENEVIDES PMOe
.* •••• "'... PARECER "'."'."' .....

A mater ta emendada é oer-t tnente ao t ttuto Que trata das
ccmcetênc tas leglsh.t tvas

Pela prejudicialidade------------~- ------------------ ~- -------~---------------------- - ----~--~-- ---

1P026B8-1 FtRMO DE CASTRO PMDB
............ '" PARECER .* .

Pela rejeição conslderanOO Que o novo substitutivo do

lP02679-2 MAURO BENEVIDES PMDa
• •••••••• PARECER ..

A sccestãc em apreço es tã c-ejuorceoa pela supressão do
ar-r 345

1P02687-3 FIRt«:! DE CASTRO PMOa
.......... PARECER .

A norma cOn!'õtltucional deve ser i1brangente, mas sobretudo
d1nAmica O ;atendimento aos imperat lvos da segurança nac10nal
ou o relevante interesse coletivo pod9rá, em determinadas
c1rcunstâncias, encam1nhar a interveflç:io estatal no sentfdo
do fortalec1mento econ6mlco e socIal das regH5es menos dlõsen
volvidas do PaIs Por lei, mas nãa necessariamente em caráter
de perenidadê

Pela rejeição

lP02684-9 FIRMO DE. CASTRD PMDB
........... PAReCER ........ "'•••

A emeru1a pretende suprfmfr o ert 360 que fmpõe 1fmftação a
part 1clpação das ent idades e empresas estatals na manutenção
financelra de planos de preVidência ccmplell1@ntar para seus
serv1dores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de materta filais proprla de legislação ord1naria, pais o
assunto já é objl'lto de tr;ttamento eSPecl1'ico em dois decretos
executivos, o Que demoTlsfr-a a prPOCupação do POder F'uolfco
com a questão Ressalte-50, ainda, Que o contrOle e a f1sca11
zação dOS "fundos de pensão· é competenc1,a de uma Secretaria
especHica do M1n1ster10 da Prevld~nçia e Assistência Soc1a1,
fi Qual incumDe o acompanhamento da obser'lãncia das normas le-

----~--------~:~:_:-~:~~~:~~~~~::-~~~!~~:~~~:----~-------------------.--------
1P026B5-1 FIRM DE CASTRO PMOB
••••••••• PARECER .

O conteudo do art 2Bl, de tato não constitut matéria
constituc1onal, devendo ser regulada a n\vel de le1 compl!:'~

ment ..r, ;a Que se r~fere o ar"t 259, Hem III do Projeto de
Const I tuiçio

?e 1a aprovação___ w • ~ ~ ~ ~

lP02631-4 MAURO BENEVIDES PMDD
...... "'''' ••• PARECER ~~.",.", .....

A defesa aos utr-e ttcs e interesses da carescr-ta esta im
ct rct te nas f tnat tuaões da entidade s tnctcat

E <! sucsr tretcão processual e marer-ta do pr-ocesso traba
lhista, na lei crotriar-ta

scecs pela rejelç.ão oa Emenda

lPQ26B2-2 MAURO BENEVIDES PMOB
••••••••• PARECER ...... "'•••

A Emf'!nda come tua com o or-ecettc ao Projeto no Que ccn
cer-ne li. t tberoaoe s tndtcat A proposta de Que ccoste a facul
dade de fixar a contribuição sindical e Que não ecoe ser
acerta na forma como está colocada per-que a fixação daquela
contr1tlu1ção ouve ser da ccscetêecte da asse7lbléia geral da
ent roaoa

Somos pela aprovação ca-cte t

1P02686-5 FIRt.W) DE CASTRO PMOB
........... PARECER .

O exame da Emenda e respectiva jlJsfificação apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir Que a altera 
ção proposta c.ontritlu\ pari,. o aperf~1çoarnento do Projete
torn",ndo-o mais completo, preclso e consi5tente

PMOl)

PMOB

lP0265B-Q NELTON FRIEDRICH
"' PARECER "'••••

O parágrafo emendado foi suprimido

1P02SGB-7 PAULO SILVA
••••• "' PARECER .

lpa2665~2 PAUl.O SILVA PM06
•••• "'•••• PAh~CER .

-------------~-~~~~-~::~ ..~~~~~~~~~~~~~~-~~-~:~-~~~~-~~~:~~~~~~~-----'"-------
lP02666-1 P""ULO SILVA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Preferimos li redação original do disposHlvO, por jUlgà
la suficiente. Pela reje1ção-----------------...----~---------._-----------------------------------._--------

lP0:2655-5 GEOVANI BORGES PF!..
............. PARECER •• "' .

O Vice~Pre..,idente da Republ tca , j a é o substituto eventu
al e, por nu-etto. permanente do cr-es toente da aeoucr tca Por
não se ajustar ao entendimento predominante na comtssãc de
SIstematIzação a emenda deve ser- rejeftada

Ass~m, pela sua r-ejetcãc----.._-----------------~------------------._----~------------._-------~--------

lPQ2663-6 NELTON FRIEDRICH PMDB
.......... PARECER ••••••• "'.

Entendeu a douta Comtssão de Sist~matlzação, pelo pensa
mento predom1nante de seus fl'I@mbros, ser inoportuna Qualquer
altel"'ilçáo ao texto do art'go 199, a fim de se evitar o des
virtuamento dos princIpias Que norte<l.ram a proposHura daque
la norma

Pela rejelção

lPQ2661-0 NELTON FRIEDRICH PMDa
••••••••• PARECER •••••••••

A proteção ao ccnsumtoor- encontra certamente abrigo na
Lei Malar As especificações da materva vtr-ão das mães do t e
gls1ador ordinário---------------------------------------------------~---------------------------

lP02662-B NELTON FRIEDRICH PMOB
........... PARECER •••••••••

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno f!nxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivQ de várias etapas

Assim, por cC)er@nc1a, somos. pela rejelção deata @~n-

lP02656~3 NELTON FRIEDRICH PMDB
•••• "' "'. PARECER .

Através desta Emenda, or-etenee seu autor introduzir ots
cos tr tvo no ar-t 17 do Projeto de consr ttutcac com a f1na1i
elade de deter-ratnae Que a faculdade de autor-tear- O cesccotc em
folha de contr-tbctcãc stnctcat , estaoetectoa no ar-t 17,II,~f"

entr-ar-a em vtqor-, gradualmente, em at e vtnt e e quatro meses
t nosso entendimento Que li sugesUo ora em exame deve

ser- ocjerc de legislação ordfnarla e complementar"
Pela r-ejetcãc

lPD2859-S NELTONFRiEDRICH PoMOS
........"'. PARECER •••••••• '"

A proteção, sob pena de passar a urn conteuoc tnver so, so
POde ser t emccr-ar-te Uma vez atingldos os seus objetivos de
ve CêSS3.l"

Pela rejeição
-------------~----------------------------~------~----------~------------------

lP02667-9 P,t.ULO 5J _VI. f'MDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposlç;1o em eXAme, conquanto constitua valloso sub
s\dl0 para o processo leg1slat1vo, I'IIerece ser adl'!quadarnente
conslderada QU<lndO se tratar da leg1sl:1!.çio complementar e
ordinárta,

Pela rl'!jelçào
---._-.-----~-----------------------------------------------...--------~---------
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lP02691-l PAULO MINCARONE PMDB
............. PARECER "'•• "'.........

A tncusãc da palavra "gratuito", na redação ao item IIl,
do ar-t 373, do Projeto, não se coaduna com a cr-teotacãc aoo
t aca pelo Relator

O parecer é pela r-ejetcãc

lP02690-3 FIRMO DE CASTRO PMOB
.......... "'•• PAREceR .

Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado cescce t tec
do proponente, nossa convicção e de que a matar-ta em ouest ãc
recebeu tratamento adequado no Projeto
Pela prejudicialidade

lP02689-0 FIRMO DE CASTRO PMD8
... "'."'''' PARECER ."' ..

Bem melhor fica. de t xar- a cr-t ter to da lei cete flexibili
cace da' decorrente, a determinação do papel do capital es
tr-anceteo e do processo interno de sua alocação, bastando aoe
nas fixar no texto cas tcc a or-evetêocta do interesse nacional

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

relator deu outr-a r-edação ao otecost t tvo

o Brasil j a coesut um cccncc Rural - O est atutc da Terra
qua pode ser alterado 1'0 reg1mê da atual ou da nova const t eut
çâo

aejetcão

1Po2709-a JOFRAN FREJAT PFL............*. ~ARECER .
Pela rejeição para o fim cot t-raco :li'!. com o legislativo

com a coutssêc do utatr-t tc Federal do Senado

11'02708-0 JOFRAN FREJAT pFL
................ PARECER .

A Emenda o-ocõe oecusr-a alteração a a t -oea ~j , do t te'n XV do
ar-t Igo 12 do Projeto
A ai ter-acão o-cccst a não nos parece oportuna, devendo o ots
ocs tt tvc ser incorporado ao Suasr t tut tvo
Pela rejelçâo-------------------- ~------ --------------------------- -------------------------

11'02701-1 JOFRAN FREJAT PFL
"'...... *...... PARECE'~ ...... "'... "'....

A Emenda c-ecoe nova redação para a 011í eaa B do item VII
do artigo 12 do Projeto

A nova eececãc dada ao Suos t t tut tvc atende em sua eacên
cta. aos ctuet tvcs da Emenda

Pela ao-cvecãc , parcial------ ---- ----------------------------------------------- -- --- -----------------

PMDBFIRMO DE CASTROlP02688-1

1P02695-4 PAULO MINCARON: Pf,!DB
................ PARECER ..... "'.......

O ccnteuuc da Emenda em sua essência, foi incorpora
do ao Projeto, sob outro r t tutc

1P02692-0 PAULO MINCARONE PMDB
.............". PAR!:CER ...... "'.........

A sr-cccs tcãc ace esentaca é .....aj tosa mas, a r-eaj tnace bras"ei
r-a esta 11 exigir o cuno-tmeotc do ateno tmento do ens tnc fun
damental o de 10 grau e obr-f gat ór-Io asstm sendo não nave-a
recursos r tnancatr-os para a execucãc do cr-evtstc na presente
Emenda

lP02694-6 PAULO MINCARDNE PMOB
........... PARECE;R ..

A Emenda r-essatva , para a prisão ctvt t o caso do inadim
plente da o'Pr'lgação al1mentar

Emendas idênticas j a ecr-ae acotn tdas , restando dar-lhes
redação un i ce

Pe1a aprovação

lP02693-8 PAULO MINCARONI:: PMDEI
................ PARECER ..

A garantia de tratamento e oportunidades iguais in 
dependente de sexo, etnia CO" toaoe e cer tctênct as fi
atcas , e dada na constituição para qualquer atividade numa
na Assim sendo, não cabe esoectr tcer- essa qar-ant ia iso
ladamente para o desporto cots ela já existe

lP02710-1 ..OFRAN FREJAT PFL
.."' PARECER .

O Projeto no part tcctar , se rende a termino'og1a consanr ena
pela nossa tr-actcãc e ecotaoa desde os trabalhos tru ctat s de
elaboração cons t t tuc tor-at a ntvet de suoccetssêc
Pela r-eje tcão

lP02719-5 VALMIR CAMPELO PFL
................ PARECER ..

A Emenda propõe a supressão da 011 \nea "o" do \te'Tl XV do arti
go 12 do Projeto
A Il'ateria de Que trata o disposit Ivo em apreço afigura-se-nos
oportura e m",ritor1a €l1'1 seus fins

-------------~~~-~-~:!:~=~~-~~:_~~~~~~~:_--------------------------------------
lP02720-9 GERALDO CAMPOS PMD8........*.. PARECER .* ..

ria determinadas categorias prof1ssionals dentl'O do serviço
publico Que. devido ao exerClcio de atividades perigosas, com
sérios riscoS de vida e para a saude merecem ter uma aposgn
tadoria especial

Entretal'1to, não cabe ti Constituição estabe1ecer quais as
atividades que devem ser enquadradas nesta espéc1e Diante
disso, será lnser-ido na !'lova Carta um disoositivo que re'Tleta
para a lei complementar a regulamentaç~o 11 respeito

lP02717-9 JDFRAN FR:JAT prL
"' PARECER ..

A enenca ccjettva inserir matar-ta que, SOb pena de atentaco
ao principio da autono-ta dos asteocs-eeeo-cs , na de ser for
çosamente otsctcr tnaoa no texto das cooet ttutcõea estaouats

-------------~~~~-~:!:!~~~---------------------------------------------~------~
11'02118-7 JOFRAN FREJAT PFL
............... PARECER *..

O modelo eeoer-e t no particular, er-nor-a ote-ectoc COl"'O pa
radigma, e tnsuscet tvet de ser integralmente adotado oetoa
Estados, Distrito Federal e MU'liCíotos, Q'Jl? na organização de
seus Tribunais de Contas hão de estar atentos, sempre as ue
CI..1ter-tcaces locais
0011 a conventêncta da inclusão da expressão "no que couber"
no d'lspositi'/o cuj<l. alter<1çi!;o 11 Emenda proPôlõ'
Pela "eje1çâo

-------------------------------------------------------------------------------

lP02721-7 JOSE TEIXElqA PFL
.... "'...... '" PARECER .... "''''......

A sugestão nao póde ser ac01hida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um minimo de
especificação das bases de incidência de contriouições para o
Fundo No1I.c1anal de Seguridade Social No Que respeita espect
a,lrrente <.I contribuição empresarial, o entendlmeroto do Relator
e no sentido de explicitar a diversificação da base de modo
a romper com O c\rculo victoso gerado Dela incldênc\a exclu
s1va sobr~ a. folha de salarlos Quanto <i manutenção do fatu
ramento e do lucro parece-n05 ÓbviO que se tl'ata de fatos
geradores dl1'erentes que poderao ser utilizados pelo legis
lador de acol'do com as peculiaridad.;ls @conõmico-financetra.s e
operaclonalS de cada contr1buinte

lP02711-0 JDFRAN =REJAT Pl=L
................ PARECER ..

O Tl'tbunal de Contas é õeaãc pr tmar-t ament e auxiliar do res
pectivo poder Legislativo uessar te caber a a Câmara Legisla
tiva do utstr-ttc Federal orgaroiza-lo Quanto aos demais
t tens pelo acotn teento

1P02714-4 JOFRAN FREJAT PFL
...... *...... *.. PARECER ......... .,"'., ..

A e-ater la constante da presente amenoa coaduna-se ':01'1 as
linhas gerai!> do projeto dai nosso parecer ce!a sua apr-ova
ção parcial

1P027l5-2 JOFRAN FREJAT PFL
.......* PARECER ."' .

É objeto do inciso XX do ar-t t ço 13 do Projeto easeeur-ar
ao trabalhador o direito de não ter sua cauce atingida no de
correr do oe-vcoc de tr-aca tno A questão abrange não acenas o
direito ao a-otee-e salubre d~ tr-ana tr-o ou a segurança dos e
qutcaeentos nantuut atros mas t amoé-n entre outros asoccton O
direito a ritmo de trabalho ccmoat tve t co"! sua ccteoctar tcaee
ets tce •

A nosso ver o ter-eo sauoe eepr easa entr-o- a al:irarogencia
desejada NO entanto h1giene e segurança r-e- tere-i tece-as
tunoaeeotat s da ouestãc consagradas há muito CO"" Justiça
na terminq10gla da medtc t-ra do trabalho

Optamos por conseguinte. por explicitar no texto do'
substitutivo o ott-e sto a saude , higiene e ssçu-ar-ça no tr-aca
lho

1P02712-8 JOFRAN FR':'JAT P~L

............. "'.. PARECER *.
Pela prejudicial idade, ,"'11 razão do acolhi'll!1'ntO da l:1ll8r'da 11

1p09532-8

lP02716-1 JOFRAN FR::'JAT peL
............... PARECER .."' .

Os oujet tvos perseguidos pala eminente Autor j<1 se e-r
centr-am at~ndldo;; pela -eoacãc do cnsccstt tvc cuja alteração
vem de ser proposta

Pela oeervorc tar toaoe
-------------------------------------------------------------------------------

lP-027'3-6 JOt'RAN fl\fJt.\ ?FL
*••• * PARECER .

O tr-t entc da Emenda e filiar o numer-o de ec-e-os dos Tribunais
de Contas estaduais co Distrito Federal e dos f,!unlclplos
Trata-se de reator-ta cujo ctscrpt rnaneotc il1l':'ga/elfl\ente, ná
de ser estabelecido no âmbito da competência legislativa de
cada um dos mencionados entes cctrt tccs
?ela rejeição

---------------------------- ~ ------------------------~ -------------------------

P'L

PMOB

1P02704-7 JOÃO MENEZES
................ PARECER .

A EmBnda é de ser rejeitada
Fela reje1ção

1P02697-1 PAULO MINCARONE
.."' PAREtEôR •• * .

11'02696-2 PAUl..O MINCARONE PMOB
... * PARECER *..

É Objetivo do autor acrescer ao rol dos dtr-ef tos do em
pregado oomeat tco o seguro-desemprego, o fundo de garant1a de
cetr-teõntc tndtvtouat , a garantia de eata-tc fixo nunca tnee
1'101' ao m\nimo no caso de remuneração var-tavet , duração de
trabalho de Quarenta horas eemenata. a licença remunerada a
gestante e seguro contra actoerrtes de tra.ba'ho

Somos de octnvãc que parte dos referidos direitos não é
aot tcãvet es oecut tar-toeoes do trabalho domestico, como a r-e
muneração vae taver , por exemplo Outros, se accrntocs , redun
dariam em restrição constante do mercado de trabalho do do
:estico

11'02699-7 JOÃO MEN~ZES Pl=L
......"'..*....'" PAREC~R *."'.... "' ....

vtsancc aprimorar a redação oc texto constitucional o
autor apresenta proposta. mcctr tcanoc a at tnea o do item IV do
ar-t 12

É nosso entendimento Que a presente sugestão não at t er-a
o cont euuc do dispositivo em Questão e por este motivo
encontr-a-se pr~jud\c...d...

------------------------------------------------------------------------- ------

1P02701-2 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER ..

A Emenda em exame propõe a I teração na redação do art 17,
VIII, "o" do Projeto de Constituição

Sobre a proposta é nosso entendimento que a materia deve
ser me\l'lor examinada quando se tl'atar da ,Yeg\slação comple
mentar e ordInária

Pela rejeição

11'02700-4 JOÃO M~NEZES PFL
........... '" PARECER ....... "'.....

A Emenda, atinente á at \nea ~j" do Hem XV do artigo 12
do Projeto, propõe ressalvas admtsstvi'lS da pena de prisão
perpétua em caso de guerra ~J(terna, crimes de roubo, rapto de
menores, estupro e sequestro, seguidos de morte

A proposta n50 encontra respaldo em nossa tradição jul'l
dica, dElvendo, por isso ser rejeitada

Peli'l rejeição

1P02702-1 JOÃO MENEZES PFL
................. PARECER ..

A emenda em exame apresento1l. sugestão de nova redação pa
ra o art 11, lII, "o" do Projeto de Constituição

A proposta da Emenda não apresenta modificação substan
cial ao texto que justifIque seu aproveitamento

Pelo1l. prejud1cia11dade-------------------------------------------------------------------------------
lP02703-9 JOÃO MENEZES PFL
.............. PARECER ..

Quer a emenda incluir novo lmposto para os Estados
Ela contraria o equil1brio que o projeto f\xou na reparti-

ç.ão das receitas pUb11cas, elimtnando os impostos chamados
un1cos

A tributação será rej~h..l"ia

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade m-eattet
r-a está. a e;tigir o cumpr tmento do atendimento do ens tno fun
nament a l , o de 10 grau e ODrigatório Assim sendo não havera
r-ecur-sos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda---------------------------------------- --- -----------------------------------

1?02.G9B-9 JOÃO MENEZE.S Pl=L
.............. PARECER ......*.....

A Emenda pr-opõe o acr-esctnc na ar tnea "a". do ítem III
do artigo 12 do Projeto, a expressão, "aos que provarem esta
dO de pobreza"

Dispositivos seeemar-ees foram objeto de outras Emendas,
devendo-se, nesse tocante, após confronto chegar-se a um con
senso r-eoactcne t no Substitutivo

Pela aprovação parcial

1P02705-5 JOÃO MENEZES pFL
............... PARECER .

A flmenc!a está. prejudicada pOis o relator entende qUê
matérta tratada no artigo nio ã perttnente ao capHulo

)P02722-5 JOSÉ TEIX!:IRA PFL
.... "' PARECER .

A sugestão não pôde ser acolh1da. tendo flm vista a opçao
do Relator por mante!" no texto do Substitut1vo um m'nimo de
êspeCiflCo1I.çãO do1l.s bases de inc1dênc1a de contribuições para o

1P02706-3 JDAo MENEZES
...... "" PARECER .

P'L
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lP02722-5 ..JOSÉ TEIXEIRA PFL 1P02737-3 BRANDÃO MDNTE IRO PDr

Fundo Nacional de Seguridade soctat "0 que eescetta esoect
aurente a ccntr-tbutcãc empresarial, o entendimento do Relator
e no sent toc de exot tctt ar- a otver-sf t tcecâc da base, de modo
a roecer- CO/l\ o circulo vtcrosc gerado pl;lla tnctoêncta exc tu
stva SODre a folha de satar tcs Quanto a manut ençâo oc fatu
ramento e co lucro parece-nos ouvto que se trata de fatos
geradores cnre-entes , que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as cecut tar-tcaoes econõatco-e tnancetr-as e
ccer-ac tonats de cada contribuinte

lP02123~3 JOSe TEIXEIRA PFL
.......... PARECtR •••••••• *

No ent enovmentc do Relator, a eater ta tr-atada no ctscos t
t tvo Que se o-er enoe suprimir figuraria mevncr- em legislaç1ío
cr-emar-ta. eis Que a proposta de exc tus tvtuaoe da folha de
satar tcs para incidência de contr-toutcões scctats destinadas
a seaur-roace possui tmct tcacões bastante significativas no
financiamento de programas P ent toaoes j a consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento vte legls1ação totr-accnst ttu
c tona t poder-f am sar- fixadas as provisões rnctacensavets ao
oesooor-amentc da mat ár í a , de modo <I que possam ser at eno tucs
os ctvar-sce aspectos envolvidos

Em v tara cu r-atevânc ta ao assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no roosrno sem toe. julgamos r-a
coeenoavet acolher ti emenda sucr-esstva. remetendo a meter-ta
a ulterior cons tcer-acãc. ao ensejo do processo legisl<ltlvo
ordtnar-tc

lP02724-l PAES LANDIM PFL
lO•••••••• PAReCER •••• "~ •• ,,

Esta Emenda intenta que seja da competência da União tns
t t tutr- Imposto, sobre mtner-ats

Contudo, ccntr-er ta ser-ta esta seenoa á tendência entre
os ccnst ttutot es , que vem se manifestando oesoe o inicio dos
t r-aoaf nos das suoccensaões e das coatssões temat tcas , no sen
tido de que este imposto deve ser da competência dos Estados
e 00 otsr r t rc Federal

Pela reje1ça.o
-----------------~---------------------------~~-------~------~-----------------

lP02725-0 PAES LANDIM PFL
lO " PARECER "lO •••••••

A extinção dos impostos escectats , tnctoenres sobre tucr-t
t tcantes e ccncust tvets t toutcos e gasosos, energia atet r-tca
e minerais do sats , cr-oocsta no Projeto de Constituição, t am
o Objetivo assegurar, aos Estados e ao Distrito Federal, a
ctena t r tnutacãc das cear-ações relativas á circulação de mer
c.adorias, em todas as fases da circulação econ6mica nessa
forma as Unidades da seoer-aeão terão condições de proceder a
tr-tbutacãc de tais operações de forrM. mais precisa e delimita
da, <llé'll de passarem a contar com urna receita tr-tbut ãr-ta mais
expressiva, capaz de r-ecuz tr- a crise t tnancetr-a em que se en
contram

iP0272G-B PAES LANDIM PFL
lO•••••••• PARECER lO•• "''' ••••

A ext tncac dos tmoostcs escectats , incidentes sobre tubr t
r tcarues e concus t tvets liquidas e gasosos energia elétrica
l"" enner-ats do pa'is , cecccsta no pr-cj etc de constituição, hm
o objetivo assegurar acs Estados e <10 ütatr-f to Federal, a
plena tr-tburacãc das cper-acões relativas á circulação de mer
caccr-tas , em tocas as fases c« cu-cutacãc econômica Dessa
forma as uotcaces da eecer-acãc terão concncões de proceder á

tributação de tais operações de forma mais precisa e delimita
da, além de passarem a contar com uma receita t r tti.rtar ta mais
expressiva, capaz de reduzir a crise financeira em Que se en
centr-am

lP02727-6 PAES LANDIM PFL
............. PARECER .

Comungamos oa mesma preocupação mas se éI lei cr-ctnãr-ta e
COlllplelMntar for Dero formulada G tlJr1smo como atividade 0,.
aantaaca. ceve-a ser fator de desenvolvimento sóctc-eccnômtcc
revertendo cenee tctcs para a sociedade

Pela rejeição

lP02128-4 PAES LANDIM PFL
.......... PARECER lO••••••• '"

pe f a r@jeição remos ~ convlcç:ão de que a matéria em foco
recebem tr-atamento adequado no Projeto

----~--------~--------~~---------------------------------~---------------------

1P02129-2 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECeR lO••• "' ••••

No enteno tnentc do Relator, a mater-ta tr-atada no disposi
t tvc Que se cr-etence ~up"imir figuraria melhor em teatstacãc
cr-of nãr ta. ets Que a proposta de exctuatvtcaoe da totne de
setar tce para incidência de contribuições soctats deet tnaoes
à Segurida.de possui tmct tcaezes bastante s tantrtcat tvas no
f tnanc taeentc de or-car-amas e ent idades já consolidados no
cancc social

Somente nedtsnte tratamento vta legislação tner-eccnst ttu
cional poderii'l.m ser fixadas as provisões Indispensáveis ao
desdobramento da materia, de modo OI que possam ser atendldos
os dlversos aspectos envolvlaos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sE!ntidQ, julgamos re
comendável aco'h(lr a emenda supressiva, rêmetenao a. matéria
a ulter10r consideração, ao ~nsejc, do processo legislativo
ordinário

TP027Jo-6 PAES LANDIM PFL
lO•••••••• PAReCeR lO••••••••

Pela aprovação-----------------------------------------~ ~------------------------------------
lP02731-4 LUIZ MARQUES PFL
• "''''''' .... ,,''' PARECER "."' ..."'."''''

Tecnicamente a mod1flcação proposta na al \nea "a" do pará
grafo unico do art 317 procede

Entretanto, €'ntl""ndemos que a d€'finição d<l função social da
terra devera ser objeto de legislçào ord1n~rla

PeTa rejêfção da Emandil
------------------~~----------~------~-------~-~---------~-------------~-------

lPO~7a2-2 LUIZ MARQlJES PFL
"lO ••• "' ••• PARECER lO.",,,, •••••

Pelo acolhllMnto parclôll, nos termos do substitutivo
-------------~ ~----~ -~---------~ -~----------------~------ -~--------------------

lPD2733-1 LUIZ MARQUES prL
••••••••• PARECER .* .

O assunto é de alcance dtl RefOl"ma Admlnlstr2tiva e melhor se
enQuadrar na legls1açlo ordinaria--------------~-- -----~---------------------------------------------~----------

lP02734-9 LUlZ MARQUES PFL
"lO ••••••• PARECER lO"' •••••••

Acolhida O artigo 349 foi sLlprimido
--------------~-----------------~-------------- ~---~----------------- ~---------

1P02735-7 LUIZ MARQUES PFL
.... "'...... PARECER ...... "'......

AtualtllElnte, cargt:J e exercito pelo funcionarlo estatutário
e emprego, pelo servidor ce19tista O art 86 contem certa
'I'llp"ecisão entre o seu IncIso I e o IV Entretanto felti8s
as de .. 'das correçóes ficara apenas uma uniC<I nomenclatUra pa
ra tOdaS Os servidores com a institu1Ção do regime unico

---------------~---------~-----------------~~---------------~-~----------------

lPD2736-5 BRANDÃO MONTEIRO PDT
••••"'••• '" PARECER ""'."'"."'."''''

A @meMa n:io prO:..õe qualquer aperfeiç02.fl\(!nto ao projeto,
que rMreça acolhimento

Pêla rejeiçio-~------ ~-~-------------------------------------- -------- ----------~----------
lPD2737-J. BRANDÃO MONTEIRO PDT
lO•••••••• PARECeR lO••••••••

Atribuir as empresas nacionais preferêncl<1 no acesso aos

tncent tvos e cr-ern tos publicas sunvenc tcnaoos não tem os mes
mos eeevtos positivos de uma posição superior no monento da
cctccacão dos bens e serviços or-cocatoca

Pela rejeição

lPD::!73B~1 BRANDÃO MONTEIRO POT
.......... PARECER ~ ••

Capacitação c tent \f tca e tecnológica não norte ser cons t
oer-aoc um er tncrptc. sendo nats um resultado, advindo, bem
eats , ao processo eot.cac tcna t do que da ordem econômica

Pei a r-eretcãc
----------~-~-------~------~---------------------------------~--------~-----~--

1P02739-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT
lO"' PARECER •••••••••

A emenda cont t t ta com as emendas supr-ess tvas cetcs quais
optamos Pela rejeição------------------------------------------------------------~ ~----- ------------

1F'02740-3 BRANDÃO MQtJTEIRO POT
lO••••• "' •• PARECER "lO •••••••

A emenda ccnr t tt a com as emeneaa sunress tvas pelas Quais
optamo!'; "ela r-ejetcãc------------------~--------------------------------~---------------------------

lPQ2741-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT
••••••"'.'" PAREceR ••,......"'..

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela apr-ovação---~------ ~ ~--------------- ~ --~-------- ~----------------------------~---- ------

lPD2742-0 BRANDÃO MONTEIRO POT
"'" .. "'........ P.4REC':R lO", ••" .... " ...

A emenda conr t tt a com as emeooae sucr-ess tvas pelas quais
ont aecs Pela r-etetcãc

---------------------------~~------------------------~----------~---~----------

lP02743-B BRANDÃO MONTEIRO POT
lO."."' •• "''' PARECER lO ..

A emenda conf t t t a com as emendas suceess tves pelas ouats
optamos Pela rejeição

lPO~744-6 BRANDÃO MONTEIRO POT
lO.... " ..... P"RECER lO••••••••

A emenda está prejudicada por-que é toênt tca á de no 1p11130~1

do mesmo autor
se ta prejudlcialidade

lP02745~4 AMAURY MULLER POT
"lO •••••• '" PARECER lO" •••••••

Sob o controle e a -esccnsaott toace oa União, nada impede
que tais serviços sejam objeto de concessão ou permissão, nos
termos da lei

lP02746-2 MARIO MAIA por
" PARECER •• ,,"' •••••

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda. ao ar t
20 .ce autoria. co nobre ccnstttctnre Agassfz Almefda somos,
por ccer-êncta. pela r-ejetcãc cesta emenda

- -~--------~-----------------------------~-~ -----------------------------------
lP0:1747-1 MÁRIO MAIA PDT
lO•••• "' ••• PARECER lO••••••••

Rejeft<lda, em fase oa oe tentecãc adotada na Substitutivo
--------------~----------~~--------~-------~----------------~--------------~---

lP0274B-9 MÁRIO MAIA POT
lO " PARECER ." .

Pretende-se contar, "para todos os efeitos", o tempo de
ser-v tcc prestado J. Justiça Eleitoral pelos furaes eleitorais
e institucionalizar d. dupla ccnt aqem

------------------~:~~-~~!~~~~~-------------------------~----------------------
lP02749-7 MARIO "'AIA por
lO." •••••• P"RECER •••••••••

Parte do cont euoo da Emenda foi consagrado no substituti
vo Assim sendo, somos pela aprovação parcial

lP0:2750-1 MÀRrO MAIA por
••• ~ ••••* PARECER lO••••• " ••

o or-teetrc dispositivo Que se pretende acrescentar já
consta do Projeto (Art 2131

O segundo j a foi convenientemente debatido ao longo oa
apreciação de várias Emendas de toênt tcc contecoo

Pela rejeição, pois
--~--------------------------~------------- -~---- --~------~~-----~~ ~----~-----~

lP027Sl-9 MARIO MAIA por.* ••••••• PARECER lO."' ••••••

Entendemos que a duração da pena não deva constar do texto
constitucional Esse aspecto deve ser regulamentado atr-eves
de tet crdtnae te

1P02752-7 ARTENIR WERNER PD5
••••••••• PARECER "'lO ••••• "'.

Essa é uma questão muito complexa, se de um lado existe o
tato social, CIo outro existe o E:sp\rito do projeto Que é o de
estabelecer um pr tnc i pto firme de admissão do ser-vtcor públi
co, a fim de acabar com o caos hoje existente na adm1fll'1tra~

ção publlca Nesse sentido, a sugestão dessa norlT'<I transitõ
ri<l Choca-se frontalmQnte com o artigo 85

Hã que se consider<lr também que a fixaçlio de um det(!rm1
nado numero de anos como condição para adQUirir estilb11idade
ou efetivação é um tanto arbitrária Haverá aquele servidOr
Que, por questão de meses ou 01as, ficará excluido do benef\
cio concedido por esta emenda

Assim sendo, julgôlmoS ma1s oportuno nlio abrir mais l'!sta
excessl0, ainda que tôll atitude pOssa ser considerada eJ<pOn
tanê2.

Pela rejeição

lP02753-5 ARTENIR WERNER POS
lO•••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição Os disposHivos da emenda, embOra revelem o e
levado descotino db proponente, poaerâo figurar ml!ls adequa 
damente no corpo da 199islaç:ão ordinária e complelMntar

---~----------------------------~-------~~--------------------------------~----

lP02754-3 FRANCISCO DORNELLES PfL
lO." •••••• PARECER lO .

A matéria objeto da presente Emenda será. oportuna~ntl!

reexam'nada com vistas .i elabOraçlo dO Substitutivo
Pela aprovação

--------------------------~---------------~~------~---------------------~------

lPD2755-l fRANOISCO DORNELLES PFL
.......... PARECER •••••• ,,"'•

Com a autonomia que se êsta conferindo aO Distrito Federal,
tornôl-se desaconselha.vel tirar o contr-ole externo dos Terri
tórfos do TCU e confiar e o Trfbunal de Contas dessa entfdade
autônomo

lP02756-Q FRANCISCO DORNELLES PFL
lO••••••• ", PARE.CER lO••••••••

A Emenda percute questâo Que deve ser examInada à luz do
Subst Hut 1'10 Pela 2provação

lP02757-8 FRANCISCO DDRNELLES PFL
lO•••• " ••• PARECER •••••••••

A sugestão é oportuna e pertinente e fOi acolhlda nos
termos do SubstHut1vo da Relator

lP027S8-6 FRANCISCO-OORNELLES PFL
lO•••••••• PARECER ...... ",......

O conteúOo da Emenda, em sua essênc1i'l, já está incorpora-

-------------~~-~~-~~~~ ::~----- --~----- --------~-----------------~--- ~----- ---
1P02759-4 FRANCISCO DORNELLES PFL
........... PARECER lO••••• " ••

Pela prejudiclalidade, em razão do acoln1mento da Emenda n
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1P02759-4 FRANCISCO DORNELLES P'" lP02178-1 NELTON FRIEDRICH PMDB

1p09532-8-------------------------------------------------------------------------------
lP02760-8 FRANCISCO DORNELLES PFL
~ ••• "'•••• PARECER *••

A eater te ccr-st ante da weserae eseoca ccaowca-se com as
t tnnaa aer-ata do Projeto, daI nosso parecer pela sua apr-ova
cão car-ctar

lP02761-6 FRANUSCO OORNELLES PFL
"'••• "'... "'.. PARECER ....... "'......

A tnctusãc da proposta e de toda a. oportunldade pela. fun
damentação apresentada na juat tr tcet tve da Emenda

Pe1a acrovacãc

1P02762-4 FRANCISCO DORNELLES DFL
", " PARECER "'..

O 'rr-tounat de Contas e Órgão primilr1all'lente auxiliar do r-as
cect tvc Poder teatstattvc oessar-te , caberá à Câmara t.ectata
t tva do uts tr t t c secer-at organizá-lo Quanto aos oenate
t t ens , pelo acolhimento

1P02763-2 FRANCISCO DORNELLES PFL
............. PARECER .

O dispositivo objeto da presente emenda. não veda o traba
lho temporário, mas a tnt er-eectecãc da mão-de-obr-a Impõe
portanto, como regra, I) es tacerectmentc de vtncutc empregat'
etc dlreto ent-e prestadores e> tomadores de serviços

A acr tcacãc cessa norma, como se pode ver, não pode alte
rar, de maneira s10n1flcativa, a oferta de postos de t r-ana tno
da econcmta Seria absurdo supor que a necesstoaoe dos servi
ços ncje atenctocs meotante locação desaparecer la com a cr-ot
otcãc da intermediação Essa necesatcaoe simplesmente cassar-a
a ser satisfeita mediante es tauetec teento de relações diretas
de emprego entre t r-aoaf nador-es e usuar tos do servtcc

Pata r-ef etcãc da emenoa

1P02764-l FRANCISCO DORNELLES PFL
........... PARECER ..

Acatamos a proposta do autor, à restrição da or-orotcãc
de tnt ee-nectacão remunerada de mão-de-obra à execução de tr-a
carne permanente O tr-aoatno terroor-ar-to ou sazonal auar-ca
cecut tae toaoes Que podem tornar necessae ta. em certos casos,
~ pr-át tca da intermediação

lP021G5-9 NELSON W~DEKIN PMOB
............. PARECER ..

A co-gestão no setor público, proposta 'la Emenda, encer
ra tnconvent entes Que e cr-ectsc ponderar por outo lado, a
net er ta n50 é de Ord!i\lll const t tuctonat

Pela rejeição
--~----------------------------------------------------------------------------

lP021G!3-7 NELSON WEDEKIN PPiDB
.."'..., PARECER .

E tncteoeneãver a propriedade uniforme de toda a ctutaeor
ma nas mãos da União, a participação cceneneatõe ta dos Esta
dos, do ütstr t tc Federal e dos Municlplos na excrcr-acãc de to
das as riquezas, tnc.ustve 35 da ctet arcr-ma. esta cooteeoteoa

em outro cnsccstt tvc deste mesmo artigo
Pela reretcãc

1P027E\7-5 NELSON WEOEKIN PMDB
....... "' PARECER ..

A norma j ur-rdt ca deve ser fundamentada em fato concreta.
razão pela qual a expressão Mem curso de ser" não deve cons
tar no texto ccns t t tuctcnat • o que. fatalmente, t e..ar-ta a a
busos por pane dos esoecutaoor-es

Entret21nto, c.On!>10er'i?omas coove.... teote re~ter o assunto
para ser cecat ido em etapa posterior

Pela rejeição da Emenda

1P0276B-3 NELSON WEDEKIN PMD13
........ "' '" PARECER ..

As sugestões contidas na proposta de Emenda trazem alguns
desdobramentos que, na tradição f ur tctce o-as tieu-a. melhor
se adaptam ao corpo ca tentsiacêc oedtnãr ra e complementar

Pela rejeição
------------~---------------_....-------------------------------------------------

1P02769-1 NELSON WEOEKIN PMDB
.." PARECER "'..

A matéria é pertinente ao conceito oe monooo t ia contido
na norma do artigo 310 do Projeto
pe la aprovação

lP02770-5 NELSON WEDEKIN PMD13
•••••• "'•• PARECER ........ *....

A ccnt acae do se-vtcc publico federal, ainda Que, atual
mente, vem gerando muitas ccntr-ove-s tas , não deve constar do
texto cons t t tuc tcne t Trata-se de eater ta pertinente ao âmb1
to da reatatacão cr-utnar-t a

--~----------------------------------------------------------------------------

1P02771-3 NELSON WEDEKIN PMOB
............. PARECER •••• ~ .....

As autarquias são ent idades de uma outra esfera adminls
trattva, tratada numa parte pspecHica do proH!to slstematiza
do

P!"la rejeiçãO
--~----------------------------------------------------------------------------

lP02772-1 NELSON WEDEKIN PMD13
..",~ ",.. PARECER "'..'"

A menção aos setores, por ser parcial, reduz o alcance ex
presso na redação dada ao paf"ágrafo. no projeto Além do
rrals, um texto constitucional não deve ser enumeratlvo, com
O que se evita o excesso, ou a omissão

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP02773-0 NELSON WEOEKIN PMDB
.......... PARECER .

A emenda confllta com as emendas supress1vas pelas Qua1s
optamos Pela rejeição

--~--------------------------------------------~-------------------------------

1P02774-B NELSON WEDEKIN PMDB
.......... PARECER ..... ~ ••• '"

De confOf"midade com a melhor técnica leglslativa,<l Cons
tituição deve limitar-se a reconhecer o direito a aposentado
rla especial. deixando à l~i ordinar1a a incumbêncta de ~lis
por sobre as condições requeridas para a concessão do benef'i
e10

lP02775-6 NELSON WEOEKIN PMDB
...... "''''........ PARECER ..... "'........

Pelo acolhimento parclal, nos termos ao Substitutivo-------- --------- -- ---- --------------------------------------------------------
lP02776-4 NEI-SON WEDEKIN PMDB
............ PARECER ..

A mataria está contemplada em outro capHulo do Projeto
Pela prejUdicialidade

1P02177-2 NELSON WEOEION PMD13
.......... PARECER ••••• "'....

Temos a convlcç5.o de que a matérla em focO recebeu tra.ta-
menta adequ<lda no Projeto, favorável â unlctdade slndical

Pela rejeição

1P0277d-1 NELTON FRIEDRICH PMDa
........... PARECER .

Consideramos necessário a manutenção da contrlbuiçi.:J
s1nd1cal, para garantir a sobrevivência ClilS entldades s1nd1-

ca ts • ,.,0 estdglo atual 10 sindicalismo brasileiro
Pela ec-ovecao parcial, subordinada a fixação da ccorr-t

~UIÇão à aprovação a assemnuta geral dd. categoria

1PQ2779-9 t-.ELSON WEDEKIN PMDB
............ '" PARECER ..... ,"' ... "'.

atr-eves desta. Emenda, e apresentada proposta mccte tcaooc
a r-eoacãc da a t tnea d do tt ee IV do ar t 12 do secfetc de
cooat ttutcãc Que assegura a livre ma.nifestação de pensamento

ccns toe-a o autor que a atual redação fere os ce tectctos
de liberdade

Discordamos do entendimento do autor cots somos
eavcr-ãveva a exclusão das mantrest acões que incitem a
violência

lP027BO-2 NELSON WEDEKIN PMDB
•• "' "' PARECER ..

Com esta Emenda, pr-etende o nobre ccnat t tutot e alterar
redação do ar-r 12 IV, e, a

A c-ccoetcêc em e)l;i!m'<'! tr-at a • f'lO nosso ~C\tender, de matér'a
que 'Perece adequada ccnstoer-ecãc quando ecr- e t ator-aoa - a le-
gislação complementar e ordinária

Pela r-ej e tção
--- -------------------------------------------------------------- ------- -----~-

1P02781-1 NELSON WEOEKIN PMDB
........ "' PARECER ..

Com esta Emenda cr-eteece o autor ei te-ar a redação da
a r tnea c dO Hem IV do ar t 12 do Projeto da Constituição

E nosso entendtwento Que a presente sugestão não altera o
ccnteuoc oo dispositivo em Questão e por este motivo esta
m-ejuctcaoa

-------------------------------------------- ---- -------------------------------
lP027B2-9 MANSU~TO DE LAVOR PMD13
................. PAR'=CER .

Propõe o nobre const t tutnte introduzir alterações nas ali 
eeas d e e do Hem IIJ do art \2 do Projgto de Constituição

conco-oaeos com as supressões de itens sugeridos pelo au-
tor, contudo. entendemos que as modificações Que pretende in
tr-oouz te na -ecacãc das at tneas menctcnadas não trazem at te 
r-ação sunstanctat ao conteudo

Pela apr-ovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P021B3-7 MANSUETO DE LAVOR PPi:JB
........... PARECER ..

Propõe a Emenda ora em eetuoc nova redação para o i tem i
do ar-t 12 oe modo a assegUf"ar o direito à vida -oesoe a
ccnceoção '

E nosso parecer que a cr-eeente sugestão deve ser objeto
de cuidadosa ccnatoer-acac em etapa neste-ror do processo
legislativo----------------------------------------------------------------------- -- ------

1~a21a4-s !M.NSUETO DE LAVOR Ç'MOB
............ PARECER ........ ",,,, •• ,,

A cocão de r-edação caca ao presente cacttutc c-ef cotca a
emenda quanto a sua forma No mér tto fol atendida no ar-t
399

1P02785-3 MANSUETO DE LAVOR PI.'OB
......... "' PARECER .

A redação o-ccoata pela emenda ví sa a estabelecer princ\
pios para o planejamento ramtt tar-, ml;'111~rando o texto do Pro
jeto Somos pela acr-ovecãc parcial------------------------------------ -------- -----------------------------------

1P02786-1 MANSUETO DE LAVOR PMDB
............. PARECER ..

Somos pe t a rejeição da emenda. vez que o texto conat t tu
c tona t pretende tão soe-ente estabelecer o pl'1nc\p10 da gratu
idade do processo de MDi 1nação par-a o casaeento

sosrer tomente, a legislação of"d1naria cuidará de dtsc t
nrtnar- a mat'~rta------------------------------------------------ ----------- --------------------

lP02781-Q ..,ANSUETO DE LAVOR PMD8
•••• " •• "'. PARECER ."' ~

O runcarentc da emenda acr-esentaoa pelo nobre const t tutn
te, e exatamente o mesmo QLe adotamos, qual seja o do enun
ctaco fundrUT'::ntal e consaqr-acor- da. 19ua1dade de cn-ct-es Op
tamos por r-edação clara e exct tct te das determinações que 5'"
Quer asseau-er-

Stmpl1ficoJ-se a redação do dtsccstt tvc citado, sem pr-e
juvec de sua eot tvecãc inicial, o qUE' atende plenamente os e
levados propósitos do ilustre auto,', nos ter-ecs do sunst ttu
Uva

1P027'39-B l-AANSUETO DE LA.VOR PMOB
........... PARECER ........ ",....

Acolhemos a emenda, por entender que a. t tmr tacâo ou não
do numero de ctasctucõee da sccteoece conjugal deve ser reme-

------------_:~~~-~-~:~~~::~~~-~:~~~:~~~-~~: -~~~:~~ ~ ~~:~-~-~::~:~~--------- ----
lP027B9-6 MANSUETO DE LAVOR PMOB
........ "'."'''' .. PARECER *

Em que pese sua r-etevancta , não se cogita da acr-ecrecãc
da matéria no .imbtto constitucional

Pel<l prejudiclalidade__________________________________________________ J ~_

lP02790-0 M4NSUETO DE LAVOR PMDB
.......... PARECER ....... "'......

E. nosso pa~':er que os requtsttos paro!: criação, incorporação
fUSdO e desm~fI'bramento devam ser estatralec1dos por lei com
p\emel'\tar 'a'"'tadua\, confol'ma a tl'"aolç{iO jur'tlicA brasne1ra,

-------------~---~--~~_::~::~~-~~-~~~~~~-~~~~-~-~~!~~~-~:_----------------------
lP02191-8 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
"'."'''' PARECER "' ...

A Pf"oPosição, embora d1sponha sobre matéria constitucional. c
ontlám d@sdoO("amentos Que melhor se situam no âmbito d<l le91s-

-------------~:~:~-~~~~~~:~~_:_:~~~~:~~~! ~~------------------------------------
1P02792-6 MARIA DE LOURúES ABADIA PFL
.......... * PARECER ..... "'.........

Pelo acolhimento, nos terrTlOS do sobst .tutivo------------------------------------------------------------------------
lP0279a-4 IVO CERSÓSIMO P"lDB
.......... PARECER ......... "''''...

A emenda ao Preâmbulo, que recom~ndamos ã aprovação, é
das ma's slmp.les, e reza "k AsseTl\blê'''' Nac'onôl.l Constitu'n 
te, lnvocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte Const ItuiçãCl "

--------------------~~~~-~~~ :~~~~.:- ~~~ ~ ~~!~:._~:~!=-----------------------------
lP02794-2 IVO CERSÓSIMO PMOB
.. PARECER '"

Com esta Emenda, pretende o autor altera.f" a redação da a1\
nea f do aem 1 do art 12 do Projeto de Constitulção

Na justificação, o propr10 autof" afirma que "o regime de
semi-lnternato no ens1no de lo gf"au M

, de que trata o dlspo 
s1t1vo em qU12stão, deve ser f"egulado por lei ordinária Sendo
c:!ste, também, o nosso entendlmento deixamos de acolher a su
gestão

Pela rejet,;ão---------------------------------------------------- ---- -----------------------
1f'Q279S-1 IVO CERSÓSlMO PMDB
............... PARECER .

Permite a emenda o alistamento e o voto aos m.1l.iol'e5 de
dezessels anos de ldade

Entendemos que a idade para o alistamento deve corres
ponder àquela da responsabilidade civl1 e penal

Aos dezessels anos de idade, o jovem ainda não adquirlu
a maturldade necessária para o exerc\cio do voto. apesar da
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1P0279S-l IVO CERSÓSIMQ PMDB 1P0281l-S SADIE HAUACHE PFL

modernização dos meios ce ccauncecão e dos recursos da infor
mação escr I t a

---------------------------~---------------------------------------------------

lP02804-3 ZIZA VALADARES PMDB
............ PARE.CER ......"'....

A Emenda contraria m-tnctntc adotado pelo Projeto

1P02B05-1 ZIZA VALADA.RES PMDB
............. PARECER ....... "'•••

A Emenda contraria or-tncrctc adotado pelo Projeto

lPD2806-0 BRANDÃO MDNTEIRO POT
.................... PARECER ..

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela apr-ovação

1P02S22-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
......... "' PARECER ..

A busca de concisão não permite ao te;o;to const itucional
as expliCitações desejadas, qUE! ficam, no enteder do relator,
resE'rvadas para a legislação 1nfraconstHucional

----------------------~----~---------------------------------------------------

1P02B15-9 ARNALDO MAfHINS PMDB
... ** PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada par não ajustar-se ao enten-

-------------~~~~:~-~~:~~~~~~~::_~~-~~~::~~-~:_~~~::~~:~:~~~~:_--------------
1P02B16-7 ARNALDO MARTINS PMOB
."' ..* PARECER ..

A Emenda ora oferecida vrsa á sucr-assãc do ar-r 429 do
projeto. O Qual autoriza sejam os atos praticados pelo coman
do dos governos autoritários desde 1964 suscet tve rs ce apre
ciação pelo Poder .ruotcter-tc

Essa seecr-e to t uma das grandes aspirações daqueles que
se viram tnfust tceooe pelos atos em cceetãc. não podendo aa n
ova ccnatttutcêc deixar de atender os encetes em questão, es
pecialmente mesma fase de transição para a ccnsor toacac do
regime ceeocr-et tco

Pela rejeição oa Emenda
-------~------- ._-----------------------------------------------~--------------

lP02820-5 ARNALDO MARTINS PMDB
........... PARECER "'..

A Emenda pretende alterar a redação do ar t 455 do Proje
to

A nosso ver o texto or1g1nal, com oeccenas modificações
tntr-oduz ttras no suost ttut tvc melhor atende aos designlos da
anistia, processo esse de grande relevância para a implanta
cão da ordem oenccr-at tca estável e s6l1da

Pe13 aprovação parcial da Emenda, tendo em vista Que car

------------_:~_:~~:_~:~~:::-:~~~~:~:~~~~~~~~-~~~~:~:~:~~~---------------------
1P02821-3 ARNALDO MARTINS PMDB
.. PARECER "' .

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
r-aar-atca do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema afnda amplalM!nte dfscutldo nesta fase da elabora 
cão legislativa Da méd'a das sugestões analisadas, em seus
nucteos , frutificaram cs otsccstt tvcs relacionados em artigo
do mesmo numero do socst ttut tvo. Que tanto quanto oces tvet
procura responder al'irmativamElnte, em parte e em essência, às
fina11dades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lPQ2S12-4 SADIE HAUACHE PFL
............. PARECER •••••••• '"

Achamos Que a r-eoacãc apresentada. no projeto está mats
concisa e m-ccr te do Que a proposta na emenda em exame

------------------~:~:_~~~~~=~~-------------------------------------------~----
lP0281J-2 SADIE HAUACHE PFl
........... PARECER ..... ~ ......

No conceito de mercado interno tal como apresentado no
projeto, já e tecr tcttc que o seu ordenamento deverá ser fel
to por teatstecãc tnrt-acoos t t tuctonat

--------------~---~~~:_~:~~~=~~------------------------------------------------
lP02B14-1 SADIE HAUACHE PFL
........... PARECER .

A redação do untcc é suficientemente clara Enfatiza-
se o cccer de decisão sobre a tecnologia As formas de atiro
ce tacãc da tecnologia necessária são var vaoas É, portanto
dispensável estebetecê-tas em dispositivo constitucional

Pela r-eretcãc
-------------------------------- -----._---~------------------------------------

1P02823-0 SANDRA CAVALCANTI PFL
............. PARECER ..

A racional operaçào dos serviços dI;! transporte visa evitar
sacrUlcar a competição 5i'ldfa, próprli'l de uma economia de
mercado Outrossim, O Comércio lntêrnacional é real1zado tra
dicionalmente através de acordos

----------------~~~~-~:~:~~~~-- -----~-------------------------~-----~----------
lP02824-B SANDRA CAVALCANTI PFL
........... PARECER .

A racional operaç:§o dos serviços dI;! transporte visa evitar
sacrlficar <l. competição sadia, própria de uma econOOlifl de
mercado Outrossim, O comércio internacional é real1zado tra
dicionalmente através de acordos

----------------~~:~-~~ ~: ~ :~~-------------------------~ -~ -------~--------------
lP02825-6 SANDRA CAVALCANTI PFL
........... PARECER ..

A racional operação t:1os serviços de transporte visa evitar
sacri1'1car a competição sadia, propria de uma econO!llla dI'!
fllêf"cado Outrossfm, o comércio internacfonaf é realizado tra
dicionalmente atravl!s de acordos

Pela rejeição
-----------------------------------------------------~-------------------------

A mater ta proposta ja. se encontra registrada no 10 do
ar-t que define "empresa nac tonat " no cac I, titulo VIII, Da
Ordem Econômica e Financeira

Pêla prejudicial toace--------------------- "-~------~------~-------------~---------------------------

lPQ28f7-5 ARNALDO MARTINS PM08
........... '" PARE:CER .

Prejudicada, em r-azão da aprovação da. supressão dO ar t t-

-------------~~-~~:-::~:-~~:~:~: ~~~~~~~~:~~------------------------------------
lP02818-3 ARNALDO MARTINS PMDB
.......... '" PARECER ....... "'.....

Concordando com os a-aumentes do autor da Emenda nosso
parecer e pela sua apr-ovação, isto e. $upressão de todos os
artigos referentes a cr-tacão escsctrtca e of r-et a de novos es
tados, ects se trata de eat er ta tnrr-aconsr t tuctonat

------~----------~~:~-~~~~~:~~~-----------------------------------~------------
lP02819-' ARNALDO MARTINS PMDB
........... PARECER •• "' .

A emenda objetiva, com a redação Que formula para o
ar-t 424, suor-tear todas as demais disposições do cacttutc
VIU do rttutc IX co Projeto de const ttutcâc

Se aceita, ficaria a questão ind~gena nacional sem a
sol uçãc adequada Que requer, a exigi r permanentemente cor-re-
ções e tratamento ccnvententes por parte do legislador

O Brasil j:\ atingiu matur trtaoe suficiente para aotuc to 
nar suas grandes questões, corriglr as ur-amat tcas dls
torções soctats QUt;! apresenta, notadamente r-eer-etanoc as
tcnatnccas desigualdades Que tanto entravam sua vida sôc tc
eccnõetca

A proposta em exame nada inova Apenas intenta retirar
dtr-et tos ceeer-tccs as populações 1nd1gena.s no Prcj eto de
ccnst ttutcão A essa ooautacão foi negado até o direito à
vide Dos sete mttnões de tnctos existentes na época oc
descobriml'lnto restam apenas cerca oe :WO mil

Nâo podemos ccnt tnuar- sonegando aos nossos tnutos
direitos que o humanismo e a justiça tanto r-eccmenuam

Pela rejeIção--------------------------------------- ------~----~----------------------------

PD'lP02B09-4 BRANDÃO MONTEIRO
........... PARE.CER .

A mater1a é de lei ordinárla

lP02808-6 BRANDÃO OONTEIRO POT
.............. PARECER ..

A emenda .pretende suprimir o art 360 Que impõe limltação a
part ic lpaç~o das ent idades e empresas E!statai s na manutenção
financeira de planos de previdência complelM!ntar para seus
servfdores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de materia mais própria de legtslaç~o ord1náriõil, pois o
assunto já é objeto de tratamento especHico em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Público
com a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a fiscal i
zação dOS "fundos de pensão~ é cOllIj:letência de uma Secretaria
espec1f1ca do Ministério da Previdênci11. e Assisténc1<l Social,
à Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

---~---------------------------------------------------------------------------

lP02810-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT
................ PARECER .

O texto está incompleto E necessar10 que nele fique
termo "provento", instituto este próprio dos inativos

A expresslio "remuneração" vem sendo tambem aQui lJsada im
propriamente, ex1gindo imediata correção

lP02807-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT
........... PARECER .

De fato as fundações publicas não exercem atividades com
fins lucrativos, observação que não se aplica literalmente às
empresas publicas Aceita_se portanto suprimlr a segunda ex
pressão, m~mtida a primeira

Pela aprovação parci~l, nos termos dO substituti\oo--------~ ~-----------~---------------._----------------------------------------

lP02801-9 IVO CERSÓSIMO PMDB
........."'. PARECER .

Suprimido o dtaoos tt tvc. na redação subs t t tut tva do Rela
tor, a Emenda fica cr-efuntcaoa

lP02800-1 IVO CERSÓSJMO PMDB
...... "' PARECER ..

o conteuoc da Emenda ccnr t t ta com o escte tt c nor-tea 
dor do Projeto e ee sucst t t ut tvc

Pela rejeição
---------------------------------------~---------------------------------------

1P02798-S IVO CERSÚSIMO PMDB
...."' '" PARECER .

O s tsteea t r tnutar-to proposto no Projeto oe constituição
estabelece um perfi I de distribuição de ccecetêncres e de
transferências de r-acet te tributária capaz de atender as ne
cessidades de cada esfera de poder octtt tcc A alteração pro
posta na anenca afetaria o ecut t tor-to do referido sistema

Pela rejeição------------------------------------------------------------------._-----------
lP02799-3 IVO CI:I{SÓSIMO PMDB
.."'..~ PARECER ..

Pela aprovação Tal como propõe o autor deve ser suprimi
do o ar t S8, seus incisos e oaeaar-arcs Não na nennum incon
veniente em se criar cccnsetnc de üuvtocr-es por eetc de Lei
Orgânica Por outro lado, esses Conselhos irão concorrer com
as câmar-as Municipais reduzindo suas autonomias

lP02797-7 IVO CE.RSÚSIMO PMDB
............ PARECER .

Distribui a função ccnct t tatór-f a , tradicionalmente atr ttiutua

ao Ju\z de Paz entre diversos órçãos net eemtna que todos os
processos t cr tmtnats não eAclu\dos) tennam sentença em 48 no
r-as
Pela rejeição

lPQ2803-S AÉCIO NEVES PMD5
............ PARECER .

A emenda propõe a transpos'ção das artigos 2-49 e 250 pa
ra o titulo IV, do cacttuto VIII, por entender que as otspc
s tcões contidas nos ccts ar-t tços referem-se aos mtt tt ar-es na
conctcac oe servidores cuct tccs

Concordamos com o autor por vssc Que propomos a sua in
serção no <l.rtigo 95, mais apr-opr-f ado ao tema em Questão

Pela enrcvaçêc da emenda-----------------------.---~~--------------------~-----------------------------

lP02B02-7 AÉCIO NEVES PMDS
............. PARECER .

Permite a emenda o alistamento e o -cto aos maiores de
oeeessets anos de idade-

Entendemos Que a idade para o at tst amentc deve corres
ponder aQ~la da responsab11 tdade ctvt i e penal

Aos dezesseis anos de ldade o jovem atnda não adquiriu
a maturidade neceesar-ta pera o exeecrcto dO voto, apesar da
eocernteacãc dos meios de coeuncacão e dOS r-ecu-ses da infor
eacãc esc-f t a

---------._-----------------------------~--------------------------------------

lP02796-9 IVO CERSÚSIMO PMDB
................ PARECI:::R ...... "'.....

O eminente Constituinte IVO cer-sos teo pretende reverter
aos euntcmtcs o imposto sobre cr-oorteoaoe territorial rural
e manter na competência dos Municlplos o imposto sobre servi
ços, propondo as alterações correspondentes nos Art 272 e
273 do Projeto de Constituição, assim como no Art 276, II
em que suor tme a participação dos MunfCipiQS no produto do
imposto t er-r ttor-tat rural, ja que a eles transfere todo ele
Insiste em Que esta pr-opondo erradicação oc bisonho sistema
t r-tbut ac to de "pires e cneoec na mão" e Que o critério do
Anteprojeto conduzira a falência os mun t c tp tos cr-as tt atr-os

A tr-ans ter-êncta do Imposto soe-e Propriedade rer-r t tor te t
Rural para os auntcvctcs at enoer-t a ã descentralização t r tbu
tÃria, aumentaria de 50% para l00"~ a receita oriunda cesse
tributo e deveria t ac t t ttar- a aoertntst r-acâc, já Que os Muni
ctotc prt'!c1sall' organizar o cadastro das propriedades que com
põem seu solo e melhor ecoem saber do U$O aoeoueoo dele

A manutenção ou a tr-ans ser-êncta do Imposto sobre Serviços
deveria ser decidida auscultando a mator-ta das opiniões ocs
Munic\pios, Que 550 os entes a serem mais afetados

A minuta de nova versão para o Projeto de const ttutcãc.
preparada pela Comissão de s tst enat tzecãc. repete o texto
anterior, contrario, pois, a r-etvtnctcacãc sob exame

-----------------------------------------~-------------------------------------

lP02Bll-5 SADIE HAUACHE PFL
.............. PARECER .

A formulgçiio do "caput" do artigo é necessariamente ge
neriCll por tratar de matéria sujeita a constantes modifica
ções Setores em Que. hoja, a tecnologla não é fator detarmi
nante de produç:to, poderão passar a sé-lo em futuro pr6ximo e
vice-versa O prf!cillHo constitucional registra um principio
norteador das ações visando o desenvolvimento C e T do Pais

lP02826-4 ROBERTO BALESTRA PDC
...."' PARECER .

Cuida-se de materia que deve ser triltada em capitulo pr6pr1o
e afastada a minudência

lP02827~2 ROBERTO BA.LESTRA PDC
............. PARECER .

Emenda aprovada parcialmente, tent::lo sldo acatada a suges-
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1P02827-:l: ROBERTO BALESTRA PDC 'P02839-6 RAUL BELEM P"'08

tão de retirada da expressão '8 ao sucsoto'' A proposta r-ena
c tona I do auto" da emenua não foi aceita cor eot enoe-mos ser
a redação original ea ts clara e c-ect sa

Somos pela aprovação parcial

1P02828-1 ROBERTO BALESTRA PDC
.........+"' PARECER "'.."' ..

A aposentadoria comoetso-ta ex tstente no serviço oubll ~

co difere fundamentalmente da aposentadoria da Prev toênc ta •
Que não é compu t sór-f a

Se estabelecemos a idade limite de 6501.1 60 a'10S esta 
r reeos cr-ctatnoc ao servidor de continuar tr-anarnanoc mais
um tempo que ete jwlga estar ainda apto Para o acosenteoc '
pela e-evtoêncta não na tmpedtment c algum de continuar exe"
cendo sua atividade ate quando ele quiser

Quanto a aposentadoria aos 30 anos de serviço para o ho
mem e a eutner-. Indistintamente, entencemcs que a toete não
deva prosperar É tradição no d~reHD positivo or-as t tetr-c uma
aposentadoria dtfer enctada para um e outro

Enfim, a suaeet âc propõe algo Que est ar te gerando uma
certa precocidade, peejuatc ta t oa-a uma nação carente e sub 
cesenvct vida

1P02B29-9 ROBERTO BALESTRA POC
................. PARECER + ..

Acolhemos várias Emendas no sentido de que à lei caber a a
fixação do numero de dias das ferias optamos por t evar- ao
Substitutivo qus vamos apr-esentar- apenas o direito a sua
~ruição com r-emcoer-acãc integral

1P02B30-2 ROBERTO 6I\LESTRA POC
.................. PARECER ..

O dispositivo objeto da presente emenda não veda o traba
lho tenccr-ae tc. mas a tntermeotacãc da mão-da-obra Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vtncuto emp"egat l 
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa nor-ma. como se pode ver não pode alte
rar, de maneira significativa, a oferta de postos de trabalho
da economia see ta absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação oesacat-ece-ta com a proi
bição da intermediação Essa necessidade simplesmente passara
a ser satisfeita mediante estabelecimento de r-etacões diretas
de eec-esc entre trabalhadores e usuários do se-vtcc

Pela re~eição da. emenda

lP02831-' RAUL BELÉM PMDB
.... "' "'. PARECER ...

Pela aprovação parcial '105 termos do Substitutivo

1P02832-9 RAUL 6ELEM PMDB
................... PARECER "' '"

ncjet tva a Emenda seja estendida. aos Municíp10s a
competência para instituir outros impostos alem dos que lhes
são nominalmente at r-tb..rttros A justificativa é 11 de que os
Municipios devem dtsccr de recursos para amct tacão de suas
ate tcutcões locais

Ora, o Projeto já atribui 3 impostos aos Municiplos e
além disso atnoa os autoriza 11 cobrar taxas e ccetr-routcõea
de melhoria Com os primeiros atendem necessidades gerais da
população e COM as ultimas se indenizam de serviços especHI
cos ou obras feitas no interesse dos mcntctces

Tendo em vista que a maior tarefa dos auntctctcs é a de
prestação de serviços e a realização de obras para a popula
ção, as taxas e as contribuições de melhoria só por Si já
bastariam para provê-los de recursos. pois que não na limita
ção no numero de taxas e de contribuições Para as tarefas
dif..,sas cuat eaoas por impostos, mais próprias dos aet aoos e
da untãc. são suficientes os Impostos discriminados no Proje
to

1P02833-i RAUL BEL'E.'M PMDB
.................. PARECER ..

A eme....da propõe dar nova redação ao ar-t 253, i tem I
Entendemos ser a proposta objeto de lei ordinária
Pela rejeição

1P02834-5 RAUL BELEM PMDB
.................. PARI:.CER ........ "'.......

OOjet tva a Emenda em exame dar nova redação ao item 11 I
do ar-t 257 do Projeto

Não obstante a. justificação apresentada. não nos pare 
ce que a redação proposta dê macs cta-eaa ao dispositivo su 
pr-ac t t arío

Verifica-se que o elemento primordial da contr-tbutcãc de
mernc-ta é a valorização decorrente de obra publica Tanto •
que. não ocorrendo valorização não na que se falar em con 
tr tbutção de melhoria

Portanto, o termo -oenet tc tc- torna-se ctaoensavet ,
porquanto a valorização é que representa o oener ictc propor -
ctcneoc ao 1movel pela realização da obra publica Assim, a
redação proposta pela Emenda não expressa objetivamente o
verdadeiro sentido e fundamento do tributo

Cabe esclarecer que, para dar maior cons í s têncte a maté
ria e atender à boa técnica legislativa, procedem-se à fusão
do Hem II do ar-yt 257 com o seu 40 , suprimindo-se este

1PQ28S5-3 RAUL BELÉM PMDB
................ "'.. ?A.R.E.CER. "' .

A emenda que acet reecs para o artigo em pauta é s1mpl1
t tcaocr-a. constando apenas de "cacut " Pela rejeição--------------..----------------------------------------------------------------

11'02836-1 RAUL BELÉM PMDB
.......... "'''' PARECER ..

A$ normas propostas são abarcadas por m-tnctctos constantes
co suest f t ut tvo
O detalhamento que propõe o ilustre Autor e pertinente à i e
gislacão ordinária

lP02BS7-Q RAUL BELEM PMDS
.... "'..... " ..... PARECER ..*......... "'..

üofet tva a Emenda seja estendida aos Munic'pios a compe
tência para tnst t tu tr- outros Impostos além dos que lhes são
nominalmente at r tbutcos A justificativa é a de que os Muni
crctce devem dispor de recursos para ampliação de suas atr-t
outcces locais

Ora. o Projeto já atribui 3 impostos aos auntctntos e a
lem disso ainda os autor-tza a cobrar taxas e contribuições de
melhoria Com os or-teetr-os atendem necess toaces gerais da po
pulação e com as ultimas se indenizam de servtçcs específicos
ou obras feitas no interesse dos Munic\ptos

Tendo em vista que a maior ter-era dos Munic\p'los é a de
prestação de servtccs e a realização de obras para a popula
ção, as taxas e as contribuições de melhoria se por si ja
bastariam para provê-los de recursos. pois que não ha limita
ção no nUll\@ro de taxas e de contribuições Par-a as taeeeae
difusas, custeadas por impostos mais próprios dos Estados e
da União, são suficientes os Impostos ctscr-tmtnaccs no Proje
to

lP02B38-B RAUL BELEM PMOB
........ "'..,... PARECER "' .

Propõe a Emenda r-etnser-tr- o ISS na competência municipal
O 'Imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual

conforme a estrutura tributária contida no Projeto
Pela rejeição

lPD2B39-6 RAUL BELÉM PMOB
..............."'. PARECER ........ "'.........

A emenda Drooi5t;' alterar a redação do parágrafo unico do

ar-t 255
Entendemos que a proposta e utscos tt tvc a ser inserido em

lei or-ntnar-t a
peta rejeição

lP02B4D-O RAUL BELEM PMDB
............ "'.. '" PARECER ..

Propõe a emenda aumentar para 401~ a parcela do ICP.!.5
oest mace aos euntctcros , de que trata O tncrsc III do artigo
27.

Tal modi,ç1caçilo geraria considerável cesecut t tcr-tc nas
e tnancas est aouats

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P02841-8 ~AUL BELEM PMDB
.."'.."'''' ''' PARECER "' ..

Pela rejeição Considerando a solução adotada pelo novo
sunst itut ' .... 0

lPD2842-6 RAUL BELÉM PMDB
..... "' PARECER "' "'.

A emenda proposta em nada altera substanc i atmeota o Projeto
do Relato"

lPQ2843-4 ULDURICO PINTO PMDB
.. '" PARECER '"

Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao Sunst t tu 
t tvo

lP0:2844-2 ULOURICO PINTO PMDB
.."'......."'...... PARECER ...... "'...... "'..

Pelo acotn t nento nos termos oo Substitutivo---------------------------------------------- --- --------- ---------------------
1P02845-1 ULDURICO PINTO PMOB
.............. "'. PARECER ....... "''''.... '''

Pela rejeição uctaecs oeje redação constante do Projeto
por ser ela fluis abrangente e fruto de consenso entre os cons
t ttuntes da Comissão

lP02846-9 ULDURICO PINTO PMDB
......... "' PARECER ..

A autonomia cct tt tca conferida ao Distrito Federal colo
ca-o em ocstcãc simétrica a dos Estados Qualquer restrição
ou vedação na de ser expt tct ta Deste modo é oesnecessar-tc o
d'sposit' ....o repetitivo que atr'bui lago,:;, rios, etc ao ca
tr-tmõotc do DF

Pela rejeição---- ---------------------------------------------------------------------------
lP02847-7 ULDURICO PINTO PMOB
.................. PAREoCER ..

Pela rejeição Legislar sobre as mat é-tas de sua com
petência g ccnsecuêecta da o-cer-ta outorga deste. o art. 54,
xx c-evê sene-tcaeente pela uruãc de U'll Sistema Nac10nal de
r-ecur-sos hídricos nesnecessar-va a alteração prevista na anen
da

11'02848-5 ULDURICO PINTO PMOB
.................. PARECER ...

A referência a açua subterrânea se faz, no texto do pro
feto. em cecoo-êncta da necessidade de se controlar os r-ecue
sos hídricos como recursos naturais de interesse nect tco r-ete
vente A ut tttaacãc de acuas minerais, gasosas e termais, f e
e regulada pela legislação or-ctnar-ta

Pela r-ej e-cão----- --------------------------------------------------------------------------
1P02849-3 ULDURICO PINTO PMD8
.......... "'.. PARECER "''''.

A Emenda. referente a at tnea 9 do Hem III do artigo 12 do
Projeto da nova redação à parte final do referido dispositi
vo
Cremos oesnecessar tc os acr-esc tmos introduzidos já que se
encontram impl vcrtcs na redação dada pelo c-crere
Pela rejeição

-------------------------------------------- ----------- -------- -~--------------
lP02850-1 ULDURICO PINTO PMDB
................ PARECER "' "

A Proposição em exame. conquanto constitua valioso subs'
oto para O processo legislativo, mer-ece ser acecuecamente con
s tder-aoa quando se tratar da legislação coectementar e or-dtná
"a

1P02851-5 ULDURICO PINTO PMOB
................. PAfi.ECER ...

Pela rejeição
Os Bens de cada unidade federativa constam da constitui

ção eventuats mudanças devem ser objeto de Emenda ccnet ttu
ctona t (ar-r 56)

lP028S2-3 ULOURICO PINTO PMDB
."' "' PARECER .

O conteudo da Emenda, em sua. essência, já f01 tncor-oc -
t-aco ao Projeto O detalhamento sugerido deverá ser objeto
de legislação complementar e ordinária

- -------- ---------------------------------------------------------------------
1P02853-1 ULDURICO PINTO PMDB
................... PARECER "' ..

O teor da emenda não e matéria constitucional

-------------~:~:_~~~:~:~~-----------------------------------------------------
1P02854-0 ULDURICO PINTO PMOB
"' "' ,.. PARECER ..

A sugestão está prejudicada pois, o artigo 347 fOi supri-

-------------~~~~-~~-~~!~~~~---------------------------------------------------
1P028SS-8 ULDURICO PINTO PMOB
.."' PARECER "' ..

A emenda trata de matéria já regulada no projeto e no sccet t-

------------_!~!~~~_:~-~~!:~~_:_~~~~-~~:~~~~~:_!~:~:_-~::~~~~:~~~-------------
1P02B56-6 ULDURICO PINTO PMDB
........."'...... " PARECER ...... "'.......

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-_____________:~_:~~;:~!~:~~~:~_~~_:~~~o~::~~ __~~~:_:~~~~~~~ _
lP02B57-4 ULDURICO PINTO PMOB
.................. PARECER ... "'........ "'..

Pela Rejeição
Optamos pela r-eoacãc original da Comissão que foi atvo de

apreciação conjunta dos sr-s ccnst ttutntes-----------------------------------------_..------------------------------------
lPD285a-2 ULOURICO PINTO PMOB
............... '" PARECER ..

A autorização coi tmaoa é evtoente , sendo oesctctenoa sua

------------_:~~~~:~:~:~~--~:~:_:~~:~:~~---------------------------
1P02B59-1 ~DISDN LOBÃO PfL
................. PARECER ..

A emenda. ccnst ttut um substitutivo completo dos artigos
r-etat tvcs ao Juctctár to e órçãos conexos. Inclui, entre ou
tros, os sasutnt es textos tnace t t avats Exige dois terços de
votos para r-eccnnectmentc de tnconst ttvr'tonat tcaoe. o que
constitui defesa indevida de te i s tnconst ttucto-iats que s6
poderiam oetxa- de ser ap l tcaeas quando esmagadora maioria
dos tribunais a elas se opusesse, ou seja a lei tnconat t tu
ctonat r tear-ta válida se obtivesse um terço mais um dos votos
do tribunal Protege indevidamente os ser-vantuár-tos da vust t
ca tcrnancc-os imunes ao ceurcc Penal (s6 podeJ~iam ser res~

ponsaoil1zados depois aue uma 'lêi complem~ntar restapelece~se
as regras ordinárias que atualmente regu'am .sua atividadel
Atribu' nada mimos de 18 compeUlnc1as ao Supremo Tr1bU'1Jll
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11:'02859-1 EDISON L08ÃO PFL 1P02871-0 RENATO VIANNA PMDB

que não tem ccndtcões de bem r-ear rear-, com rapidez. t ão gran
de massa de trabalho Estabelece gratuidade para os r-tcos , na
.rcst tça Agdiria Torna o Minister10 cunt tco um poder indepen
dente do povo. etr tuusnco a uma classe o ou-ettc de eleger o
chefe desse novo Poder da Rl:!publ tca

Pela r-ejercãc-----------------~--------------~~- ---~--~_. --------------~-.----- ------------
1P02860~4 JOSÉ GERALDO PMDB
.......... PARECER .

Objet1v,a a emenda aue seja adm1t'da.tambem. a competénc1lí
da untão para inst1tuir eecr-eet teos ccmautscr-tos nos casos de
guerra externa e ccnfuntur-a oue exija auscr-cãc tenccr-ar ta do
poder aouts t t tvc

Ora. é sabido que a ccnctecêc não aceita bem o eacr-est tec
ccaoutscr-tc para enxuaamantc do mercado. como r tece r-ecenteeen
te evidenciada com as reações ao pacote governament<1.1 que ex t
giu encr-est teo sccr-e carros e gasolina. ademais, quanto ao ca
se de guerra externa. extate o imposto ext r-aor-otnár to previs
to no ar-t tpc 271 e, além disso, a. çuer-r'e pode caracterizar a
occr-r-êncta de calamidade. para o. qual o encr-ésr tnc p admitido
no artlgo 262

Cabe. ainda. ess tnatar que a União ctspõe de impostos que
pOdem. muito bem, ser utilizados para el'lxugamento do mer-caco
(imposto de renda. IOF e IPI por Exemplo)

lP02861-2 JOSÉ GERALDO PMDB
................ PAReCER ........ "'........

A extinção dos impostos escecia ts , incidentes sem-e tuor-t
ficante5 e cornoust tveta 1tcutocs e ga.so!/.os. pnergla elétrica
e mtner-a ts do sars , nr-oncsta no Projeto de Constituição. t em
o onjet tvc asseaur-er , aos Estados e ao Distrito Federal. a
plena tr-tbutacãc das operações r-etat tvaa à ctr-cutacãc de 1llêT'
caocr-tas , em todas as fases da ctr-cutacãc eccnõatca Dessa
forma as Unidades da Federação ter-ão conctcões de proceder a
tributação de tais oper-ações de forma mais precisa e rJel1m\ta
da. além de oaaearem a contar COIll uma -ecet ta "'rlbutilria mais
excr-ess tve , capaz de r-eduz tr- a. cr-tse financeira em que se en
contr-ae

lP02882-1 SÉRGrQ WERNECK PM08
............. PARECER .

A presente Emenda propõe at tar-acãc na at tnea c do item
IV do ar-t 12 do Projeto de ccnsr ttutcãc que trata de
espetáculos publ tcos e programas de rádio e t etevtsão

uust tr tca o autor que o ar-t 404 oteoõe tambem sobre o
aspecto dos programas de rádio e televisão

Concordando com este entendimento somos pela sua
acrcvacãc

lP02B63~9 SÉRGIO WERNE.CK PMD6
................ PARECER ..

A Emenda propõe a tsencac de tr-tbutce , custas e emolumentos
sobr-e a transmtesâo. por morte. ee bem un1co que s tr-va de no
r-adta ao cônjuge sobrevivente e seus dependentes
Cremos que a mesma merece ser tncor-pcr-ada ao novo Substituti
vo
PeJa aprovaçoio parcfal

1P02864-7 SÉRGIO WER"IECK PMDB............ 'lo. PARECER .
O proposto na Emenda canfl lta com os pr'nclpios eccrsccs

pelo Projeto Pela rejelção-----------~ ~----- -~--------~-~-----~--------------- ~ --------------- --~--------
1PD28ElS-5 RENATO VIANNA PMDB
............. PARECER ...

Nio ha necesstdade de se lnclutr o termo ~reestT'utuT'ado~.

uma vez Que ja está subentendido Efet varr.ente. a reclass1fi-

------~------~~:~~-~-:~~~:~~~~:~:~~:-~~~:!~~~~~~:~~-~~-~:~~~:-~-~~~=~::----~---
lP02B66-3 RENATO VIANNA PMDB
................ PARECER .

Efetivamente. trata-sÇI de mate"le t1p1camente lnerl:!nte
l~glslaçio ordinal'la. raz.ão pela qual <lc{.Ilhemos plenamente
presente emenda

lP02867-1 RENATO VIANNA PMOB
.................. PARECER ..

A jornada de traoalho de 40 hord,S semanais. como consta
do Projeto. de 44 ou 48 horas. como prOpOsto em num~ros\ssl-

mas Ellll"!ndas. teve, de certo modo. Ul'l referenctal comum
A ma10ria das propostas. mesmo na fase das Comissões Tematl
cas, seja pelas suas justfffcações. seja pela forma ele apre
sentação dos textos. sempre delOClnstrou ser a materia mais
adequada à 1egishlçio ordlnar1a

De fato. a jornada de trabalho deve T'eflet1r uma sHua
çAo conjuntur<ll aue só a lei pode at~nder QUarenta horas
não convlria a um determInado ll'lO/l'I@nto da vida econômtca do
Pais, mas. pelo desenvolvimento tecnológico. por motlvos de
lnteresse publico ou ate por comprovadas raz5e!i de ordem p$l
cosoctal, podem vlr a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno. que meslllO no regime atual de 48 horas semanais. vá
rias categorias. em decorrêncta de 1e1 especU1c:! ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções colet\vas. ja cum
prem jOT'nadas r'ilduz.ldas

Num quadro lnverso. em Que a necessldad@ imper10sa de
se expandlr ou 1ncrementar os niveis d~ produçlo. até como
med1da de salvação nactonal. poderá O Estado. Bm consonãnc1a
com os anselos do povo. propugnar por jornadas mais extonsas.
desde aue compensatórIas a ntvel de remunfl'C"ação Esse, aliás.
é o exemplo que nos dá O Japlo. onde a intenS1ficação do tra
balho. longe de p~mallzar o tT'abalhador, é o mell'" eficaz de
lhe proplc1ar lW,,>lhoT' padrlo de 11da

As",'m. considerandD Que o Congresso Nacional. semr:;re
senslvel ~s reinvlndlcacôes dos trabalhadores e conscio'lnte
das re<1.l1dades do Pa1s. poderá, com malor flexlbil1dade, di5
c1p11nar Qssa controversa qlJesU.o. optamos por l'Ianter apena!;.
a limitaçio da dUrllÇão diária do trabalho em B horas, no má
x,'''

lP02B6S-0 RENA.TO V!A.NNA PMD6
............. PARECER •••••••••

Ao estabelecer a 19u:t.ldade plena do norneme da mulher e de
tOdos os trabalhadores, T'urais ou uroanos. perante a lei. não
cabe ma1s. por quesUo de técnlca legislativa. a menção ex
prQssa de qualquQr distinção entre ele!'; Trabalhadores são
tOdos, de ambOS os sexos, rurals e uT'Qanos, ressalvadas as
s1tlJaçBes espec1als prevlstas no prÓpT'io tex.to constitucio
nal

1P0286Q-B RENATO VIANNA PMDB
................... PARECER ... 'lo.......... .

O Projeto de Relator já esta contemplando a mater1a com
mais alJl,OHtude O D1str'to Federal é um ~Quase EstaO'oa e um
asupeT'-mun1c'p1o~, ao mesmo telllPO Todas as competências dos
munlc1pios do atribuidas ao DF As pC'!culiar1dlldes que carac
terizam o DF nã.o impMem que lhe sejam atr1buídas i!S compe
tênc1as munic1pa1s e estadua1s

lP02B70-1 RENATO VIANNA PMOB
............... PARECER .

O paragrafo 10 jã amplia a nol'ma contida no caput @. desse
lllOdo, não havendo outra restriçlo. tOdO potencial renová
vel rão determinado já está imune oi norma (do caput)
O conteúdo do parágrafo 20 já se encontra nos artigos 307 e
425. do projeto
Pela pr-ejudfclal idade~_______ __ _ M ~ ~ ~

lP0287l-0 RENATO VIANNA PMOB
.............. PARECER ..

A rem1ss.lo foi feita ,nadeQUadamente por falha !la 1mpres~

são 'rr-at a-ee , na realidade. do artigo 13 e não 14
----------~------------~----------~-----------~-------------~-------~~---------

lP02872-8 RAQUEL CÂt-.DIDO P"L
............... PARECER .

A emenda rot -ejet tsoe por considerarmos ser o assunto
eater ta a ser r-ataca em tects tecãc or-utttar la

Pela r-ejetcãc

lP02873-6 R"'QUEL CÂNDIDO PFL
.............. PARECER .

A matêr ta foi cons toeeada pertinente ao âmbito da legisl
• ação cr-cnnar-ta , conquanto de alto sent teo scctat

Pela r ejetcâc
------------------------~--------------~------~--------------------------------

lP02874-4 RAQUEL CÂNDIDO PFL
............. PARECER .

A mater ta a1mite a ccnccr-r-êncte do Congresso nactcna t no
esforço r-eçctatór-tc suosecuente a tese ccnst t tuc tone t

Pel;; r-ejetcãc

lP02875-2 RAQUEL CÂNDIDO DFl
............... PARECER "'...

A quest.io dos trtves t tcentos de capital esrr-encet-o no
Pa~s tem cesper-taoc as ma1!> ac tr-r-aoas cctêmtcaa Temos prefe
rido. neste 1mbr6gl10. uma ccetcãc intermedlál'la - nem a xe
ncecote impensada nem 3 posição uroatr-tct tca chamada de ~"n

tl'"egu1sta" O probl/?N cruc'al é aue o capital roréneo é es
seoctat ao nosso oasenvctvtmento. por outr-o lado. em contra
par-t ida acr-esente seus asceceoe necat 1vos Sopesar os doi s
lados da crccteeet tce , re-cordar nosso cormec toentc exper tmao
tal do assunto e extrair o ponto de ct ím- aaçâc deste cactr ar
para os interesses do Pais - eis at uma cnr tcuroace cr-uc te t

O fato é que a. teoor-tãncte do cecttat estr-ançau-o para os
destino"> do Pais -eor-esema um fenômeno dinâmico. e não est á

t tcc Hoje. poderemos cnscensar um certo mvet de tnvest t-aen
tos externos. amanhã , talvez. não POSS<l.IIlOS Hoje. cceeecs
ter a necessidade de propiciar incentivos para atrair o capi
tal estrangeiro. amanhâ, podemos querer re~ud1á-lo

Pareceu-nos oest .. mansn-a , mais eat tseatcr-rc, d~lxa.r ao
legfslador orl1f01tl' lo. ea ts afinado cair a conjuntura eccnõatca
de sua epcca , as cee tntcões adequadas ao r-espect tvc momento
btstcr-tco N:io oeveecs , dentro desta ct tca. criar cone teto
nantea no corpo da Carta Magna de manetea a t-wtam t taar , no
rutur-o, 2 escolha de alternativas Ill<'Ils aoeccacas aos interes
ses e necess 1oaoea nac lona1s

Queremos uma ccnst ttutcãc Que trmscenca os problemas e
pisódicos e ccníuntur-ars que possa viver o Pa1s

Dentro deste esotr tto. somos pela rejeição da aeenoa
------------------------------~-----------------------~----------~-------------

1P02876-1 RAQUE.L CÂNDIDO PFL
• PARECER ..

A r-edação or1g1nal do artigo 301 do projeto afinal arte
r-aoa no substitutiva. não exigem que o titular do controle de
ctsór-tc e do capital seja br-ast t ett-o De forma que ce-ce sues
t âncfa a Emt!nda proposta pelo Ilustre consr t t utnte

Pela pr"ejudicia.l1dade------------------- ---~-- ------------------------------------------------------
lP02877-9 RAQUEL CÂ~OIDO PFL
....... "'••• PARECER *..... "'.........

A forma de contrato (o pr-azo oet er-atnaoc j a estilo previs
to na ar-r 308). bem corro o sujetto da at tvtrrace m'ner..kl,a
são. salvo melhor j utac. objeto de legtslação ordinl\ria como
31 ias. já prevlsto na Emenda

Pela rejeição

lP0287B-7 OSWAl.DO LIMA FILHO PM08
... * PAR~CER .

No sistema vlgE'nte. o Imposto T~rr1toT'lal Rural lnserido
na COlT'pet€!ncia da Unlão. não se re"elou como instrumento ca
pa;: de ccntrtbuir decisivamente para a reforma agrária. naela

til1ped1ndo. p01$ que aquele trtOlJto passe a flgur aT' na compe
tência dos E.stados e do O'strito Federal

lP02B79-S OSWALDO LIMA FILHO PMDB
...... ", ". PAR~CER ...

QUl!'r a elMnda suprim1r o inciso I do artigo 272. r~tlran

do dos estados o 'mposto sobre propr1êdade t~l'r1torial rural
Dentro da divisão tributárla contida no projeto o ITR de

ve ser da competênc1a dos Estados e dO D1strito FedE'ral para
manter o equi 1 'ibT'10 propo!>to________ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ M _

1PD2880-9 OSWALDO LIMA FILHO PMD8
" ••••• "'•• PARECER .

A conceitua.ção de @npl'eS3 naclona1 na forma em qLle esta
colocada no Projeto. enseJou a preocupação de dezenas e deze
nas de constituintes. 0$ Quais se man1fesLaT'o1mcom Em!'!ndas l;!m
que urr,a tônica predominou a titularidade dO controle declso
T'io e de capHal deverla estar na.s mãos de brasl1eiros. e
1'150. como no Projeto. nas mias de pessoas f1sicas domicl1 ia
das no Pais

Uma solução conc111at6rla foi enl::ontrada e passou a 111
corpoT'ar o 'substitut1vo a tituhlrldade passa a ser de bra
sileiros domlclllados no Pa's. ou entidade de dtre1to pub11co
interno. e deflnfu-se a empresa t1r;!sfle1ra de capltal estr.an
ge1ro como aQuela que. tendo sede e d1reç&o no Pa'is. nio pre
encha os d~ma1s requ1s1tos da empresa nac1onal. nos ter/llClS
definidos no subst1tutlvo

Com est::a declsão, esperamos haver aT'refecldo o nivel de
poll:!miZaç~o do assunto

Pela Aprovação Parcial

1P02881-7 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
..............* PARECER .

O objativo do 3 do ;:}.rtigo 303 e forçar a eflc1É!nci<>
gerencial das empresas estata1s. incltJSlVE' dentro do pT'tnci
pio. proposto para a OrdE!m Econômica. da 1 tVT'e concorrência
Pela rejeição da Emenda

Entretanto. no subst1tuttvo, exclu1mos as fundações pu
blicas das restrições do dlspositivo

~------~-------~---------------------------~-----------~-------~--------------~

lPJ')2882-5 OSWALDO LIMA F ILHO PMD~
• PARECE.R .

Não satisfe1ta a. exiglincil;l. da função social da propl'1e
dade. qualqueT' 1móvel rural é ~uscept'ivel de seT' desapT'opr1a
do POT' interesse social Asslm sendo, não cabem espec1fica~

ç5es e e)l,ceções
Pela reje1ção

lP02BB3-3 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
............... PARECER .

Pela rEjeir;ão Pela sua jJroPT'iedade de e pertinência tec
n1ca. o prazo de eleboração dA Le1 Agr\cola deve seT' mantldo

lP028B4-1 OSWALDO UMA FILHO PMOB
............ PARECER ..

A funçrio soclal do 1m6vel encontrou guarlda na legislação
brasileira há ma1s de duas décadas, com a promulgação do ts
tatuto da TeC"ra AgoC"a. com a elatlorar;fo da Nova const1tufção
brll.slle1ra trata-se de elevá-la a cond1ç2o constitucional

Entretanto. entendemos pertinente a leg1slação oT'dlnarli1
os requisitos da função soclal dz propriedade

PeTa rejeição aa Elmlnda
------~------------~--------------------------------~-~--------------------~---

1P02885-0 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
.............. PARECER + .

1 e1evaç30 gradativa da partic1paçi10 dos Estados. DJstrHo
Fedel'dl e Mlon'clp1os nl1 arrecl-\daci'io trlbutarla. como prev1sta
no 1tem II do lo do artigo 461 f 01 a f6rmula encontraOa
d@sde a Sul:lcom1ssão dos Tributos. pa!"a. possibllitar as acomo
dações necessarlas e decorrentes dessa elevação Pela rejei -
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lP02BBS-O OSWALDO LIMA FILHO Pf.lOB 1P02905-B FARABULI"lI J ...NIOR PTe

cão

lP02BB6-8 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
................. PARECER ....

Pela aprovação
Entendemos deva ser aorovaoa. nos termos do auas t t tut tvo

a emenda aur-eaenraja
--------------------------------------~----------------------------------------

1P02887-6 OSVALDO COELHO PPL
............... PARE.CE.R ..

Considerando a necesstoaoe de tornar r vextvets os o-ceeen
tos publicas somos de parecer contrario a sucvtncutecâc de
recursos, embora concordemos con 11 tmcc-t âncte social que de
terminadas eooat toaoes de ens tno apresentam

lP02B88-4 OSVALDD COELHO PFL
................. PAR!:CER ..

A proposto! de Emenda c tacõe sob-e conteuuo cures oes
cocr-ementos .íur-rotccs , segundo a praxe do Direito no Br3s11 ,
memcr se coadunam com a tectsiacsc cremar-ta e compt emen 
ta,

1P0288Q-2 OSVALDO COELHO PFL
.............. PARECeR ..

O Relator optou oete eancteocêo do texto original------ ------------------~------------------------------------------------------
WO?B90-ô I)SV~llJO COE.LHO PFl
................ PAREC~R ..

seautnoc a tr-actcâo do üu-ettc nacional, a êmenoa aqut
exantnaoa trata de matéria tner-acons t t t uctone I cabendo
pois, ser objeto dp c.rtoaocsa cc-rstee-acêo em etapa poste 
r-ter do processo legislativo----------~ ------------------ ------------------------------- -------------------

lP02B91-4 OSVALDO COELHO PFL
............... PARECER ..

O ccoteuoc da Proposição atendida pelo Projeto da Comissão
de stat erat taacãc traz desdobramentos Que, segundo a praxe
do direito m-asttetrc melhor SE' coadunam com a teatsrecao
or-dtnàr-ta e complementar

lP02B92-2 GONZAGA PATRIOTA PMDB
................ PARECER ..

Fora da cet eocr-ta dos -rr-tbuneta e .rutzes dos êstaocs"
(1t~'I' 1J1l) er-va outra, tios lr'bI,\1"Ia's e Ju\z.os z.st acuavs asoe
cta ts " (Item IX) Que ~gozarão de poderes Executivo e ansctuto
para julgar os crimes bar-tiar-cs"

Náo SI;! coadunando COl'1 a utvtsãc de eocer-es a or-ccoat a o
pinamos pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP02B93-1 FARABULINI JUNIOR PTS
* * PARECER *..* ...

O primeiro ctsccstt tvo Que se cr-etence ac-escentar- já
consta do Projeto (Art 2131

O segundo já rct conventent ensnte ceoet toe ao longo da
aoeectecãc de ve-tes Emendas de tdênt tco conteúdo

Pela r-efetcãc. pois------------------------------------------------------------- ------ ~-----------
lP02894-9 FARABULINI JumOR PTe
.................. PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendI
weorc predom'nal"te na ComH;l;ão de S'stemat çaecão

lP0289S-7 FA~ABULINI JuNIOP PTB
.............. PARE:CER ..

Parte do conteuno da Emenda foi consagrado no euost ttut t
vc Assim se-co. somos pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP0289Ei-5 FARABULINI JuNIOR pTB
.............. PARECER *

A cef sãc per-cet ca e a pena do monte, desde os antepro
jetos das suoccmtesõee, tÊ>rr stcc repelidas pela maioria. dos
parlamentares envotv tdos na presente fase dOS trabalhos cons
tituintes. e a posição do Relator e de acataeenrc a ontrrtêo
dessa mater-ta Pela r-eretcêc

-------------------------------------------------------------------~-----------

lP02S97-3 FARABULINI JuNIOR PTS
................. PARECER "' ..

A presente seção trata excrus tvemente dos servidores pu-
blicas ctvts , razão pela Qual não há sentido a inclusão de
milita"

lP02B98-1 FARABULINI JuNIOR PTS
................ PARECER .."' ..

Rejeitada, en fase da orientação adotada no Subst t tut tvc-------------------------------------------------------------- ---------- -------
1P02899-0 'FARAi3UL1NI J<.lNlOR PTB
................ PARECER ..

O 1n150 VII não deverá mals constar no texto constHuc1o
nal Leia-se o parecer no 1p11906-5

----- - _ - __ - --------- - _r __ --------- - ~ _ - -~--------- -,.. - ------- - - - ----------

1P02900-7 fARA5ULItd J<JNIOR PTO
................ PARECEq .

A Emenda acr~scenta al \nea a.o art1go 19, cons1C:erando
cidadãos oras1leiros os estrangeiros que residam há cinco
ano:; no Pais e não ~contestem~ (sicl. a nac10nalldade de ori
gem

Deve haver um equ\voco na redação do texto
A ioéla contida na Emenda, a nosso ver, e vállda
Pela aprOvaçã.o parcial, com a devida ada.ptação formal_________________________ ,.. w _

1P0290l-S FARABULINI JCJNIOR PTS
............. " .. PAReCER ..

Desp\c\Qndo o acrésc\rno Serv\dor, como gênero, inclu' todo e
Qualquer servidor, clv11 ou mllitar

Pelo acolhtmento

1P029D2-3 FARABULINI JuNIOR PTB
............... * PARECER ..

As numerosas em<õ!ndas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam li. lnexist~ncla de consenso so
bre o tema ainda amplamente dlscut1do nesta fase da elabora 
ção legislativa Da mecla das sugestões ,a'nal1sadas, em !ieus
núcleos. frutificaram os dlspositlvos relacionados em artigo
do mesmo numero do Subst1tut1vo, que tanto quanto p05s\vel
procura responder afirmatiVamente, em parte e em essência, ãs
f1na11dades pretendldas na proposlçiio sob exame Pela aprova
ção parctal

lP0290S-1 FARABULINI JuNIOR PTS
..... tt- PARECER "' ..

11 Emenda propõe o acréscimo de disl=los1tivo regulando as
relações internacionais do Brasll com outros Estados

A matéria, a nosso ver merece ser contemplada no Subs
titutivo

Pelo .colhlmento, com aprovação parcial------------------------------------.,.------------------------------------------
1P02904-0 FARABULINI JuNIOR PTB
............. PARECER .......-. ....

A Emenda deve ser aprclVada, conforme entendlmento prl'ldo
minante na Comissão de S1stt at lzação

-----------~-------------------------------------~--- --------------------------
1P02905-B FARABULINI JuNIOR PTB
............. PARE:CER .

Trata-se da Emenda visando 11 supr1mir O inc1:::.o IX do
art 233. Que defere ccmpeténcia ao Ministério Público para
requisitar atos 1nvest1gatól'ios criminais. atribui-lhe ti fa
cu'dade de acompanhar ta1s atos e confere-lhe 'eglt1mldade
até para efetuar correlção na Pai tc1a Judlciária

Fundamenta-se a proposição. dentre outros, no argumento
de Que s'" trata de materia pertinente à le9151aç.lo ord1naria

A oeeocucacãc seria vat tca se fosso esse o untco caso
registrado a-e agora, na ElaDoracclo da cer-ra sauna ümr-etan
to como a t~r'ldênc1a e -oetatnar-" somos, er- cr-incrctc pela
rejeição

1P02906-6 f'ARo\BULIN: JuNIOR ~TB
................ PARECER ..

O const t t utnte oeve ser l'lagnân1mo. Mas não pode estender a
outrem prerrogativas tneeentes ao ce tctatatc porquanto os
graduados prestem relevantes serviços as ro-cas armacas . á
Policia att ttar- dos Estados e ao povo

1f:l02907-4 FARABULINI Jut~IOR PTS
............... PARECER ..

A sroccs tcac e-n exame co-cuantc continua vat tcsc suus vuto
para o processo legislativo, merece ser eoeouaoaeente cons v
cer-ace Quando se tratar da legislação complementar e or-dtna 
ela

lP02908-2 I'ARABULIN: JuNIOR PTB
................ PARECER ..

A cr tsêc perpétua e a cena de mor-cu. desde os ant eo-o
jetca das Subcomissões têm sldo r-ecet tcaa pela maioria dos
nar lament ar-ar, envotvtnos na presente fase oos trabalhos COI'S
t ttutmes e a ccstcãc do Relator e de acatanento a opinIão
dessa maioria Pela r-eretcãc------------------------------------------------------------------- -- ----------

lP02909-1 FARABULINI JuNIOR PTB
................ PARECEF ..

Os c-mc totcs oae SE;! propõem para encasar- a Ordem tccnõ
mtce do País conduzem a aconomta de mercado Dar a aomtn ta
tração publica, como Quer a Emenda. poderes para desapropri
ar cer-a. de um modo geral. alem de r-ecr-esent ar uma contradi
ção com os cr-tnctutcs da c-ccr tecace pr tvana , l1vre cancor
r-êncta e eccromta de mercado, oooee ta ccnouz tr- a distorções
perigosas

Da\ sermos cont r ar-tos a Emenda
Pela. rejeição-------------------------~------------ ---------------------------_.--- ---------

1P02910-4 FARABU!.INI JuNlOR PTa
................ PARECER ..

Temos a convicção de que a matéria. em "oco r-eceneu t r-a
taoentc aceocaoc no p-cj ato Pela oeejuctctat Idade--------------------------------------~-- ------- ~ ------------ -- ----------------

lP02911-2 FARABULINI Ju'HOR PTS
............... PARECER ..

A cueet ãc da porcentagem não ceve const a- no texto da
ccnstnutcac E eat er sa Que deve fl~Jrar oa regulamentação
dessa acosent ecor te através de lei cro tnar-t a

1P0291::!-1 FARABULINI JuNIOR PTe
................. PARECER ..

A e'nenoa tem por ooj er tvc alterar a r-ecacac co ar-t 12 ,
inciso UI letra -r«

Não obstante os elevados oronos t tcs do Ilustre ccoat ttu 
tnte , o conteucc da presente emenda não ss ajusta 8 nosso ver
ao fundamento de igualdade entre todos que se pretende asse
gurar

Pata rejeição

lP02913-9 I"AR,i,BULUU JuNIO~ eli6
"' PARECER ..

Temos a convtccãc ne Que a matar-ta em foco r-ecebeu tr-a-

-------------~~~:~!~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~::~-~~:~~~ ~ ':~~ ~~~~~:----------------
1P02914-7 FARABULINI JuNIOR PTB
................. PARECER .

A EMenda VISB a et tmtnar- as restrições impostas aos mi
litares QU~ c-erenoee se canc tnat ar- a cargos etet tvos

rata restrições, ccnsuos-anctacaa na a t tr-ea f do lte'l1 II
do ar t 27, t âm por oajet tvc preservar 0<; oua-r e ts da por t t t
zação e evt ta- os tnconvern ent s.s da ctsseetoecac de paixões
ror tr tcas nas r ttet--as nt r t tar as

Como se trata de mct tvo relevante, S01'\05 contrario a
pretensão oc <lutar

lP02915-5 FARABULINl JuNIOR PTB
.............. PARECER .

A emenda ora em exane acr-esen--a seçestêc que a i ter-a a
r-edação da ar ioea e do HeM IV do ar-t 12 do Projeto de
Const Hutção

É nosso eotenctnentc que a pretensão do autor .:!a se
encontra atenf tca pelo ar t 404 do projeto

1P029l6-3 FARABULINI JutJIOR PTa
... tt-"' f>A~ECER ..

Temos a ccrwtccão de Que a meter-ta em foco eecenev tr-a-

------------_:~~:~ ~<:-~~:~ ~:~~-~<:_~ :':~~!~--~:::-~::~~~~:~~~~~~~:----------------
lP02917-1 FA~ABULINI JuNIOR PTB
.............. PARECER ..

I>oa democ..-acia I'spresentatlv8 não so os t"'ab<lll1adores mas
todo o povo dispõe de orgl'íos de represêl"'tação t'lC1US1VE! o
legislativo, lIa dos Quais e posslvel operar uma fisca1izaçào
bastante eficiente da condução da colsa publ1ca pelos l'Ianda
tor 10s fLnciónár ios etc

Além disso, :l presença de representantes de se:g"'e.,tos
soclais na adln1n1stração pode perturbar. ao inves de ag111:1::ar
a conduç.p.o dos negocios

Somos pela supressão da al\nea ~n". do He" IV dO art
17. do Projeto, razão pela qua.l a Emenda deve se'" rejeHada

Pela rejelção

1P02918-0 FARABULINI JuNIOR PTB
.. "' PARECER "' .

Na democracia repres2ntat 1va não s6 os trabalhadores mas
todo o povo dIspõe de 6r9:.1os de representação, inclusive o
leglslativo via dos Quais e pOSSiv"ll ope!"ar Lma fiscal tzação
bastante ef Ic4ente da conducão da COiSa. publ1c2 pelos manda
torios funcionar1os etc

Além dls50. a presE'nça de reoresentantes de segmentos
sociais na ad"llnistraç.1o pode perturbar, ao lnves de agil1zar
a condução don negoc~ os

Somos peõ<!. supressão da annsa "rl~, do Hem IV dO art
17, do Projeto. razão pela qual a Emerda deve se'" rejeitada

PeJa rejeição

lP02919-B fARABULItU JuNIOR PTB
............... PAR=CER ..

O proposto na Emenda está atendido pelo Projeto com outra
"'edação

11'02920-1 FARABULINI JuNIOR PTa
................ PARECER ." ..

Temos a conVicção de Que a mater1a em foco recebeu tra
tamento adeQuado no P"'ojeto Pela pr~jud1cialidade

---------~;~;9;~ =~---------;~~~~~~~~~-~:~;õ~---------------------.--~~;---------
............... PARECER ..

A emenda trata de mater1a do âmbito da legislação ordiná
,la

1P02922-8 FARABULINI JuNIOR PTB
.............. PARECER ..

Por se tl'<!.t"" de rnnter'a sujeita a fatores co""'iunturais
deverá salvo melhor ju'izo flcar afeta à leglslação ordi ....aria
_Pela reJeição-------------------------------------------------------- ---- ------------ ---- ---
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lP02932-S FARABULINI JuNIOR PTB
................ PARECER ..

Aprovada, nos termos do suost ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP02933-3 ALUíZIO CAMPOS PMDB
.............. PAReCER ..

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo----------------~-----~-------------------~------------------------------------

lP02926-1 FARABULINI JuNIOR PTB
............ PARECER '"

Os objetivos cer-seautccs pela Emenda ccne t tt an com a
cr tenracãc adotada pelo Substitutivo

Pela r-ef etcãc------------------------------------------------------------------- ------------

lP02943-1 ADEMIR ANDRADE PMDS
................. PARECER ..

No nosso entender, o ar-t 493 trata de diferentes assun
tos que mereciam tratamento diferenciado !lia forma como foi
r-edtatoo. este of socs tt tvo não merece ser acr-ovaoo

E:m face do exccstc. não consideramos cebível a emenda o
ra apresentada

Pela nef etcãc
-----------------------------------------------------------~-------------------

lP02941-4 ADEMIR ANDRADE PMDS
.............. PARECER .

A emenda pretende -euuz tr o processo de dois terços do Se
nado eeoer-ar na eixacãc de at tcuct as do ICMS

Entendemos que o quorum ccat tr tcaoc deve ser mantido-------------------------------------------------------------------------------

1P02955-4 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB
.............. PARECER .

A sugestão não pôcte ser açolhida tendo em ..ista a opçl'io
do Relator por manter no texto do Substitutivo um minfrna de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que l"'espeHa especi
almente à contribuição empresarial, o entendImento do Relator
é.no sentido de explicitar a diversif\caçio da bue, de modo
a romper com o c1rculo vic10BD gerado pela incidência exclu-

1P02954-6 FERNANOO BEZERRA COELHO PMDB
............ PARECER ..

Pela reje1ção, por nio se ajustaI' ao entl'!nd1mento do Re
lator

lP02944-9 ADEMIR ANDRADE PMOB
.............. PARECER ..

Pela aprovação, de acordo com entendimento orecomtnante
Comissão de stst emat taacâo------------------~------------------------------------------------------------

lPD29S0-3 ADEMIR ANDRADE PMDB
............ PARECER ..

Em nosso entendimento, não oooer-taeos acr-u- mão da ne
cessidade de intervenção do Estado no comtrnc econôeücc quan
do se trate de defender a segurança nactcnat

Pela r-ejetçâc da Emenda
---------------------- -- ------ --~-------------------------~--------------------
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lP02949-0 ADEMIR ANDRADE PMDB
.............. PARECER ..

Há necessidade de se comcat ttit t taar 05 textos
__Pela pr-aj udt c ta'l tríade----------------- ~--------------------------------------------------------.----

lP0294S-7 ADEMIR ANDRADE PMDB
............ PARECER .

Visa a emenda sunr tenr as letras -a- e -o-, do Inciso
r r • do 11 do artigo 272 do Projeto, et tmtnanoc as ill\unlda
oea nas exportações e nas oner-ações que oas t tnem a outros Es
tados cetr-ctec. concoar tvets t tcutcos e gasosos e energia e
létrica

Com relaciío a primeira é norma internacional que as Na-
ções não excor-t em tributos e sim produtos Deve, portanto,
ser mantida

A segunda deve permanecer em razão de serem produtos ge
rados para consumo nac tona t

lP02942-2 ADE.MIR ANDRADE PMDB
................ PARECER ..

A Emenda propõe alterar a redação do parágrafo untco do
arttgo 2B4

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contem as-
pectos que representam eeet tva contribuição car-a o aperfei-
çoamento do Projeto de Constituição que estamos etaocr-anoc

Assim, somos pelo seu acolhimento oar-ctat propondo para
o artlgo em foco a seguinte r-ececão 'As ctsooructt toaoes de
caixa da União serão depositadas na Banco Central As dos Es
tados, cc ntatr-t to Federal e dos auntctctcs , bem como as dos
Órgãos ou entidades do poder Punt tcc e das empresas por ele
ccntvcracas , em tnsr ttvtcões financeiras or tctats , ressalva
dos os casos previstos em ter-

Pela acrcvacãc na forme do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP02946-S ADEMIR ANDRADE PMDB
• PARECER .

A semelhança da tr-actctcnat Imunidade do imposto sobre O
cer-acões Relat1vas a clrclJlaç.iio de rMrcadorlas, de competén
cte dos astaocs e do ntstr-tto Federal, ramnem o Imposto sobre
Produtos rnccatr-tat teaoce , da untão deve de t xar- de incidir
sobre as exportações de produtos tncusrr-tat teaoos , a fim de
que o Pa1s se afaste gradualmente da condição de exportador
de marer-te prima e de produtos "tn ttarur-a" üeste forma, o
Sistema r r toutar-to estara contribuindo para o desenvolvimen
to da tacnctccta nacional e para a r-edução da ceceooêncta ex
terna

Pela rejeição--------------~---------------------------~ ------------------------------------

lPQ29S1-1 JOSÉ SERRA PMOB
.............. PARECER .

Considerando Que a eator ta dOS Constituintes consultados
aconselham a permanência de algur'l t tpc de vtncutaçãc da re
ceita para a educação, no texto constitucional, ace1tamos ,
pelas razões da juet tr tcacãc. a supressão dos seautntes dis
positivos

-Hem lI! do art 7S
4 e 5 do art 196

2 do art 338
- art- 387
Mantemos, entretanto, o art 379, nos termos do SUbstitu

tfvo

--------------~--~~~~_:~~~~~:~~-~~~~~~:----------------------------------------
lP02952-0 JOSÉ SERRA PMDB
............. PARECER ..

A Proposição em exame, conquanto constitua va11050 sub
sldlo para o processo legis1at Ivo, merece ser adequildamente
considerada quando se tratar da legislaçã.o complementar e or
dinaria

Pela rejeição

---------~;~;953:ã---------FERNjNÕÕ-ã~~~R~;-CÕE~~Õ-----------------;;õ~--------

lO PARECER ..
Justifica-se a elimtnação do FINSOCIAL em virtude de o

nova quadro de partilh.a tributária possIbilitar substancial
acréscimo percentual da part1cipaçio dos E.stados e dos Muni
c'plos, sendo que estes aufel'iriam cerca de 25" mais Tenha-s~

em conta, a1nda, que a inc1dência do fINSOCIAL constitui bi
tributação, que o projeto busca também ellm1nar

pela rejelç.io
-------------------------------------------------------------------------~-----

Pela aprovação parcial, nos termos do sucst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------

1~02947-3 ADE.MIR ANDRADE PMDS
............ PARECER ..

A mat er ta , objeto da emenda mer-eceu dos const f tu tntes
empenhados na cr-asente fase de elaboração da nova Carta aten
ção mat to escectat , e acs-eo t t amcs que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua teccr-t êncte

Nesta etapa do processo de elaboração ccnst ttuctcnat •
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~~~~-~~!~:-~:~-~~~~~~:~~-~~~:~~:_----------------------~
lP0294B-1 ADEMIR ANDRADE PMDB
............... PARECER .

Na análise do dtspostt tvc que se pretende emendar - o
ar-r 466 do Proj~to de Constituição - entendeu-se que a maté
ria não e de natureza constitucional. tendo atoc totalmente
nefettaoa

Portanto. somos pela r-ej etçêc da emenda
--------------------------------------------------~-----------------------~----

PMO.1P0294D-6 ADEMIR ANDRADE
............. IlJI,RECER .

1P02934-1 ANTONIO MARIZ PMOB
............. PARI!CER ..

A smenca deve ser rejeitada por não se ajustar ao entenot-

-------------~~~~-~~~~~~~~~:~-~~-~~~::~~-~:-:~:::~:::::~~~':_-----------------
lPa2935-0 ANTONIO MARIZ PMOB
............... PARECER ..

A Emenda tem por r tna t idade introduzir at ter-açãc no item
111 do artigo 270 do Projeto de const ttutcão da Comissão de
s tatemat taacãc, ce modo que fiquem teunee do imposto de r-en
da os rendimentos correspondentes a pr-eventos de aposentado 
r-ta e os satér-tcs fguafs ou tnrer-tcr-es a: aez salários mtn í -

"'" Não obstante a. tnccr-taocta da Emenda or'er-ec toa cetc no-
bre const t tutnte Antón10 Mariz, entendemos Que se trata
de matéria, que, por sua natureza e car-acter tst tcas , deve ser
regulada a ntve t ce legislação ordinária e não no texto ccns
t f tuc tona t

O problema !'fio e de imunidade mas sim, se isenção Cabe
à lei, entre mirh.des de r-encteentcs , especificar os que se
sujeitam ;i taxação e declarar os que fiam fora da tributação
Somente quando se trata de proteger valores funda.menta1s é
que a Const ltuição deve intervir e criar restriç6f!!s ao Legi,s
'ativo

No caso em deba.te, a realidade econ6mico-soclal pode se
apresentar cambiante, ensejando que pessoas com rendimentos'
reduzidos numa determinada espécie, perc@bam, tamb~m. renCll 
lI'\Qntos expressivos noutras f!spécies - o que desaconselha so 
luçlo unica, rigtda, via Constituição A lei ord1nária tem

-------------~:~~~~~_:~~~~:~:~-~:~:_~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~-~~:_!~:~~------------
lP02996-B ANTONIO MARIZ PMD13
............ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~~:~-~~~~~~~~~:~-~~_:~~~~~~~-~~_:~::~~~:::~:~~-------~--------
lP02937-6 RENATO VIANNA PMOa
."'••••••• PARECER ..

A leg1slação ordinarta já regulamenta as normas constitu
cionais sobre a mlneraçlo e aprow~itamento de recursos natura
15, Inclos've Impostos Sal\fo melhor juizo, esta é a fOl"mlj ma
1s adequada de tratamento legal da matéria..
_Pela rl"ljeição------------------------------------------------------_ ..._---------------------~

1P02923-6 FARABULINI JuNIOR PTB
........... PARECER ..

A eatér ta objeto da Emenda, embora de manatr a diversa
j a se encontra inserida no texto

---------~--------~~~~-~~:~~~~:~~~~~~~~-~-----------------------~--------------
lF'D2924-4 FARABULINI JuNIOR PTB
.............. PARECER .

O dispositivo presente no car-eaeatc não deve figurar no
t exto da Constituição Na r-sat toace. o aposentado não ocupa

-------~-----~~~~-~-~~~-~~~~::-~~~~~~~-!~~:~~--------------------------~------
lP0292S-2 FARABULINI JuNIOR PTS
••••••••• PARECER ..

A Emenda visa a e t tmtnar- as r-eatr-tcões impostas aos mi~

t ttar-ss Que pret~ndem se candIdatar a cargos eter tvcs
rats restrições, ccnsubstanctaoas na at tnea f do item Il

do ar-r 27 Um por ccjet tvo preservar os ooar-t ets da cor t t t
aacac e evitar os tnconvententes da disseminação de paixões
po t i t tcas nas r ttetres utt tta-es

Como se trata de ecrtvc relevante somos centr-ar-te ,;1
c-etensãc do autor

lP02931-7 FARABULINI JuNIOR PiB
............... PARECER .

Consideramos tercsstvet estacetecer-ee I1gação direta en
tre o vator- do oenet tc to c-evtoancrar-tc e o do salário dOS
componentes oa cateçcr-ta pl'oflssianal a que csr-tencer o segu
rado Com efeito, num cats tão vasto e com tantos sindicatos,
a pr-evtoencta social não teria condições de acompanhar e ano
tar todas as alterações saj ar taf s que viessem a ocorrer

lP0293B-4 RENATO VIANNA PMDB
............... PARECE.R .

Pela 3.provaçl!io p.arcial, na forma do Substitutivo
---------~~~;939:;---------ÃõÊ;~~-~NÕ~AÕÊ--------------------------~;õã--------

............... PARE.CER .
A emenda apresenta.da não se coaduna com o atual propósito de
simplificar a reoação do Projeto pela elim1nação de expres-
sões Ol. de artiQOs prescind\veis E prefer'vel adoU,r uma
forma qUê contenha o prlnc~plo do dlreito, COOIO o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que Qualificam a matéria e que sio pertinentes à legisla
çio ordinar'a
Pela rejeição

---------------------~---------------------------------------------------------

lPD2927-9 FARABULINI JuNIOR PTB
............ "'.. PARECER '"

A presente Emenda pretende r-eouztr- o mandato dO sr es tcen
de da aecuct tce , previsto no ar t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista Que
o dispositivo supracitado j à reduziu em 1 ano o mandato est ab
etectoc na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, Que a cermanêncta do atual Pre
stoente ate 1990 justifica-se tende em vtata a necessidade da

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do pa'is ,
determinadas pelo t exto const t t cc tcnat Que ora elaboramos

-----------------~~~:_~~~~~.:_~::~-~~~:~:~~-~:-:~~~~~-~-----------------------
lP02928-7 FARABULINI JuNIOR PTB
............. PARECER ..

Compart j lhamas da preocupação do emInente 'lutar da emen-
da, pela tmccr-tênc ta do assunto Entendemos, contudo, que a
eat er ta sej a objeto de oe t rcer-acão em Lei Complementar As-
sim, no novo Projeto propusemos que a desossa com pessoal a
tivo e inativo ca União, dOS Estados e dos Munic~pios não co-

-------------~~~~-~~:~~~-~:-!~~~!~: -~~:~~~!~:~~~~-~~_::~-~~~!:~:~!~~---------
lP02929-5 FARABULINI JuNIOR PTS
............... PARECER ..

Os magistrados de primeiro grau não "cer-tencem- ao Tri
bunal respectivo logo, t teatt tea <I. sua car-t tctcacâc no c-o
CêSSO ele eleição dos cr-nãce ntt-et tvcs do orgão juHsd1cional

------~---- --~~_:~~~~~~-~:~~----------- ~ -----------------------~---------------
lP02930-9 FARABULINI JuNIOR folS
................. PARECER ..

Entendemos que a duração da pena não deva constar do texto
const ttuctcnat Esse aspecto deve ser regulamentado ar-aves
de lei cr-of nar-ta
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lP02955-4 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB tP02965-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB

s tva sobre a folha de satar-tcs Quanto a manutenção ec fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as peculiaridades eccnoetco-r tnancetr-ea e
ccer-actcnats de cada contribuinte

1PD2956-2 JOSE MENDONÇA BEZERRA PFL
............. PARECER ..

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necesat
cace de pequeno enxugamento, é adequado. tendo passado pelo
crivo de varias etapas

Assim, por coer-êncta. somos pela rejeição desta emen-
da

lP02957-1 MENDONÇA DE MORAIS PMOB
............ PARECER .

Inumeros ctscos tt tvos , dentre os tnctutccs na proposta
do Autor, fol.J.m acctntoas pelo Subst\tut\vo, com a rtodação
ievemeote alterada, ou com outra redação

-- ------------------------------------_.---------------------------------------
1P02958-9 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............ PARECER ..

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, ccr-tantc como contraposição ao livre er-tn t r-to
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio

samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos exor-esstvos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, r-ett er-acamente , por uma solução harmon1osa do problema

Na verdade o que quer o empregado e ver limitado aquele
arnt t r-f o e, não, como se preceta encanaoamenre. ter a garan
tia tr-r-est r-t ta oe permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte v t t a l e inalienável da
própria at tvtcaoe empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maquina que, após
usada, ~ jogada fora como \nsel" .... \vel

De sua parte, não Interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou tnsenur-enca ao seu empregado, octs esses são fato
res comprovados da batxa nrcout tvtoaoe A pratica, a exper-t
êncta. o conhecimento técnico, a toenr tr tcacãc do empregado
com os objetivos maiores da empresa, stcntr tcam para ela um
patrimônio tnsuost ttutve t Investe o empresário em recursos
humanos, buscando nactt t t ar e apr imoral' a qua 11f tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo tssc. é elementar que
seja virtualmente contrário à rctet tvtcaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

reste 11 questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação empregat teta. fundada na bilateral idade do
contrato uma condição untpesscar , paternalista e tncostt tva,
que ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
AEsim, ~\o cotejo de ceoteoas de Emendas Que, em todas

as fases ca elaboração deste Projeto foram apresentadas es
tamos oferecendo fórmula conct t tatcr ia que reflete a tendên
cia maj or t t ae í a dessas propostas ace s ta por lideranças de
categorias eccnõmtcas e profissionais que, ututur-namante , vêm

se manifestando per- todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida tnot tvaoa ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação or-otnar-va

lP029S9-7 MENDONÇA DE MORAIS PMOB
••••••••• PARECER ..

Pretendemos eetaoerecer apenas, o Direito a part1cipação
nos lucros, desvinculada da remuneração do empregado, ficando
para a lei crcnnar-ta ou a neacctacãc coter tva, a forma de seu
pagdmento que, nesse caso, ecoe-a ser tanto em dinheiro como
;m ações da empresa

lP02960-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............ PARECER ..

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenee ao ar t
20 .oe autor-ta do nobre ccnst ttutnte Agass1z Almeida, somos,
por coerência, pela r-ejetcâo desta emenda

lP029S1-9 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
.............. PARECER .

A emenda vem ao encontro da necess toaoe de enxugar-se o
texto Pela aprovação---------------------------------------_.--------------------------------------

lPo2962-7 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............. PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto t'l;/\a ac-cvacãc

1P02963-5 MENDONÇA DE MDRAIS PMDB
............. PARECER ••• "'.... "'..

A eet actt tcace , ent enctce como a çar-ant ia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-nt t r-to
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio

samente, uma eceentose e controversa questão, ccr-cuanto. seg
mentos exor-esst vos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução trareontosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver t tmt t aoc aquele
arbítrio e, não. como se c-coata enaanacenente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador consctente de oue é parte v t t a l e inalienável da
própria at tvtcace enor-esar iet , sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maqutna que, aocs
usada e jogada fora como tneer-vtve t

De SU<I parte nâc tmer-essa ao empregador 'nsp'irar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados oa eatxa m-ccct tvtoaoe A or-at tca. a experi
ência, o conhecimento t ecntco , a tceru te rcscac do empregado
com os objet1vos maiores da empresa, s1gnHicam para ela um
patrimônio tnsucst t t utve t Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a cuatt e tcacêc pro
fissional de seus empregados Por tudo tssc , e elementar Que
seja virtualmente ccntr-ar tc a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados oc em
preendimento

Posta a. Questão nestes termos não há porque se trazer
para a relação emcr-enat tcta , fundada na bi lateral idade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e imposit Iva,

que, ao longo do tempo, sempre foi causa ae tormentosa.s de
mandas judiciais

Ass1m, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram api'es~mtadas, es
tamos oferecendo f6rmul<l conciliatória que reflete a tendti!n
cia majoritárIa dessas propostas, aceita por l1deranças de
categorias @conômicas e profissionais que, diuturnamsnte, vêm
se manifestando por todos os me10s de comunicação é a veda

ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pel~ leglslaçâo ol"dimtr"ia

1P02964-3 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............. PARE:.CER ..

A elMnda em ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aproll'açiio

1P029õS-1 ME"JDONÇA DE MORAIS PMDB
............... PARECER "'•••• "'.....

Um exame criterioso nos leva ti conVicção de Que o d1spo
s\t1\1o da al'nl?i' "t-, do item IV, cio art 17. jo Projeto, está
contido, impl icitamente no conjunto de normas que estabelecem
a 1iberdade sindical e o reconhecimento do Estado à. existên
c1a de entidades sindicais representativas de trab<ilhadores e
empregadores

A própria legislação atual contempla a garantia aos di-
rigel'ltp<; sindicais para o exerclcio de suas at1vidades A

ctaoos tcãc ser-a redundante
Somos pela rejeição

lP02966-0 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
."' PARECE:R ..

E croceoente a supressão do otscosit tvc. uma vez Que se
trata de mat ee ta de legislação or-c tnar-ta , esoecteteenee os
seus paragrafos Procuramos, no entanto incorporar a -esocn
sant t jdMe sucatctar-ta do empregador no inciso XXX do Pr-oj e
to

lP02967-B MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............... PARECE~ .

ccns tce-ancs que o trabalho domestico reveste-se de par
ticularidades que justif1cam seu t r-at amen'to em separado no
texto COf'JstHuciol'lal Talvez <I mais importante 'Seja o car-at.er
de crestacão de serviço pessoal, que a uteeeencta dos demais
tt-acatnador-as voltados a or-coucãc para o mercado e, portanto,
para o lucro

Omitir a questão daria Illargem a duas tnter-cret acões ,
igualmente errôneas a nosso ver- De um lado, pOdel'-se-ia tma
atnar- que nada ctrerencta os ocmest tcce dos demais tr-abatna
dores, cabendo-lhes, por conseguinte todo o elenco de direi
tos r-etactcnaocs no artigo 13 De outro julgavam alguns sig
nt r tcae a omissão sua exctusão ua totalidade daqueles utr-et
tos relegado!' que seriam a def1nição por lei ordinária

Optamos por explicitar, com clareza, em artigos crccr tos
~s ct-ettcs que julgamos ser-lhes devidos

lP0296B-6 MENDONÇA DE MORAIS PMD8
.......... PARECER .

sosce de ooinU!.o Que cabe á car ta M:\gna garantir o di
reito a licença da gestante. sem cr-efutac de emprego ou sarã
rio A duração do cer tooc ce licença, variará de acordo com a
capacidade de sustentação da sociedade, devendo em conse
~uência, ser aefinido em le1 ordinária

iP02969-4 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............. PARECER .....*••••

accrnencs em parte o objetivo da Emenda, ou seja. ao
trwés da proib1ção do tr-anatno em at tvtoaoes insalubres ou
perigosa, 1mpOr-se medldas de higiene e segurança Que reduzam
os r tsccs decorrentes ouantc ao tr-aoatno do menor de 16
anos, nessas condições, está ele regulado en outro inciso do
~esmo artigo

1P02970-B MfJlDONÇt>.. DE. IWRAl.S PMOB
.............. PARECER .

A defesa dos otr-et tcs e interesses da categoria está im
p t tc t t a nas finalidades da eot toace s toutcat

E a substituição processual é meter-te do processo tr-ace
trusta na iet cr-otnar-ta

Somos pela -efetcãc da Emenda

1P02971-6 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............. PARECER ..

A emenda cr-cocsta merece ser acolhida pelo significado
cantina na sug~stão Que encerra

----------------------- ~ ------------------ -------------------- ----------------
lP02972-4 MENDOtliÇA DE MORAIS PMDB
•• "' PARECER .

A emenda reli' por Objetivo a supressão da ar tnea 9 do
item 11 do ar t 27 que trata de lneleglb\l1àade por par-eu
tesco

O inst1tuto da ineleglbilidade representa um instrumento
de autodefesa da democracia

O citado dispositivo Que deve ser e-ant tco , pretende
evitar a criação de oligarquias e impedir Que chefes de exe
cutivos exerçam tnr tuêncta oor tt tca caoaa de garantir a elei
ção de seus fam11rar-as

lP02973-2 MENDONÇA Dl; MORAIS PMDB
• PARECER l .

A crccos tcêc não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to ccnst ttucrcnat em elaboração Pela rejeição

--- -------------------- ---------- ----------------------------------------------
lP02974-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
.......*..... PARECER *...** ..*....

A proposição fliú cceccrce para o aoer eevcceaentc do tex
to ccr-s t t t ucrona t 6'1l' elaboração Pela r-ef etcãc

-- ------------------------ ------------------- ---------- ------------------------
lP02975-9 MENDONÇA DE MORAIS PMOB
.. PARe:C:='R * .

Optou-se 1=01' dar a nater-ta objeto da eeenea tratamento
diverso do nela orcccsto

Pela rejeição----- ------------------------------------------------ ----------------------- -- -
lP02976-7 WENDONÇA DE MORAIS PMOB
.............. PARECEQ .

A proposição não concorre para o aoer-eetccamentc do tex
to const t tuc tona t em etaocr-acãc Pela rejeição

- ------------------------------------------------------------------------------
lP02977-5 "ENDONÇA DE MORAIS PMDB
............ PARECER ..

No entendimento do Relator salvo a tnst ttutcão da Defensoria
do Povo, o HElI\' IX ser-a suprin'do sera prejudic1a.\1dade

------------------------------- ----------------------_.------------------------
lP02978-3 MENDONCA D~ MORAIS PMDB
.............. PARECER * .

A emenda merece ser acou-tua e a objeção Que encerra é
de todo caotver , devendo ser tomada. em conta

Pe I a ;aprovação------------------------------------------------------.------------------------
1P02979-1 MARCOS LIMA PMDB
.............. PARE:CER ..

Concordando com as razões expostas pelo autor em sua justi
ficação somos pela aprovação da Emenda---------------------------------------- ~ --- -----------------------------------

1P02980-5 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............ PARECER ..

Propõe ia EmenCla alistamento obrigatór10 e voto facultatiVO
Acolhemos a prooosta do a11,sta.mento obrigator10
Quanto ao voto facultativo, o ~le1torad.o brasqeiro a\nda nio
esta preparadO ~ara exercer esse direito Sua pr<l:tica poder1a
ser prej1.ll;l1cia1 a represenh.tiv1dade pol 'itica e popular dos
eleitos As gra1des abstenções poderiam levar ao poder mino
rias r<tdteais e comprometer a 1lsu·a dos pleitos devido à
corruoção eleltoral
Sendo o exercício do voto um dever c1vico, entendemos que a
obrigatoriedade do voto deve ser mantida

1r:>02981-3 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
............ PARECER .. ~ .

A emenda Vl~m ao encontro da nêcesz~dade de enxugal'-se o
texto Pel a aprovação

1P029S2-1 MeNDONçA DE MORAIS PMDB
.... "'...... PARECER •• ~ ..... *...

A emenda conflita com as emendas supressivas pelas Quais
optamos Pela rl?je'ç'ão

lP02983-0 MeNDONçA DE MORAIS PMDB
........... PARECER .." ....*.....

Tendo sido favoráveis a aprovação de emenda radical-
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mente sucinta ao a-t 19o em nauta de av-o- 13 do noor-e const i
tutnt e Francisco ttollemoerg somos, coe-enteeenre oera r-e
re tcãc desta--~-- -~--.- ~ ~. ------ ---~-- --~- ----- ~--- --- ~-- ---------_.---~---------- -~- ~ --- --

lPQ2983-Q tJENDONÇA oe MORAI S PM!JB lP03002-1 Ml:NDONÇA OI;. MORAIS PMDB
....... " ... ,. ... PARECER ........ "."...

A formulação aoot aca pelo sccst i t ut tvc respeita o p"if'~

C1P1Q de par tcaos no r-eccnnec lmer'lto de oe-aões
Pelo não accu-teeotc

lP03009-9 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
.. ,.,.~~ PARECER " .

t st aeos de ecc-oc com a supressão do artigo citado, emacr-a
por razões d'ferentes das apresentadas

lP03004-B MENOONCA D2 MORAIS PMOR
............. PARECER ........ " .....

pe to "ao acolhimento "OS termos da -ececãc adotada no
sucst t t ut tvc

lP03011-1 MENDONÇA DE MORAIS PMOB
......."" ....... PARECER "" ....... ,."

Somos ce-e aprovação da emenoa üot aeos , assim pela su
pressão O'os otaocsrt tvcs rsenctonaccs do texto constitucional

Pela ac-cvacao

lPOSDOSwO MENOONÇA DE: MORAIS PMOB
.... " " PAR!:CER " .

O proposto na Emenda esta e'll parte considerado no sues
t t tut tvo

Pela acr-ovacêc oarctat-------- ------~---- --~---- ------------- ------ --~----- ~--- -- ----------- -. -------

PMD6

PMDB

lP03008-1 MENDONÇA DE MORAIS
" .... "' .......... PAREC!ôR •• " ••• "."

zetenos de acordo com a crcoost a
Aprovada

1P03D13-7 MENDONÇA DE MORAIS
.............. PARECEI<: " ..

concuneos pela aprovação ua Emenda.

lP03012-9 MENDDl'iÇA DE MORAIS PMOB
....."" .. " PAJ\ECER .

Por conter aspectos Que se harmonizam com O entendimento
da comtaeãc de sistematização a presente emenda deve ser a
cr-ova.ra parcialmente

Assim pelo seu acotntmentc oar-ctat
--------------------- .. --------------------. ------- ------~ --------------.._--- ---

,P03010-2 MENDONÇA DE MDRAIS PMDB
...... " .. " ...... PARECER .... " ...... " .. $

Contrariamente ao pensamento cesenvcrvroc na justificativa do
nobre Constituinte, o ctspcs tt tvc cuja supressão é eucertna
vtsa a reguardar o menor contra certos acuses a que vem eencc
exocstc
Pela eet evânc-a da mater ta deve ser eanttoa a orientação pa
ra a lei ordinária nos casos de adoção por esr-eosatro
t sr o posto não cooencs acatar a emenda---- --- ..---------_.--------------- ------- -------- ------ ~--._- ----._- -_.~ ----- --~

1P03001-2 JOSE MENDONÇA BEZERRA f'FL
" " .. PARI;.CER "".

O sueoo de Garantia. por Tempo de ser-vtccs , desde a sua
cr-tecac @lI'I 1965, tem nr-cvacc sooef ameot e sua. ee tcac ta tanto
nos casos oe r-escisão de contrato e aposentadoria Quanto I"'a
sua oest tnacao esoec re tca de construção de moradias para as
classes de t r-anatnaoor-es menos tavor-ectoas A sua pulveriza
ção cneaa a ser teee-ar ta. razão pela Qual deve o artigo 474
ser supr'mido

1P03005-6 MENDONÇA DE MORAI S PMOB
................ PARECER ......."" .....

A presente emenda, não se aíust e com o entendimento c-eco
mtoente na Comissão de Sts t emat taacêc

-~ ~ --- ---- ------~::~ :_~ ~~ :~-~~~-~~~:~~~~----- ~ -~---~. -------~ ----.----_.-------
tP'(I3006~4 ME"'OONÇA OE MORAIS PMOB
.................. PARECER ...... "' ........

O Projeto encamaa a tendência predominante no selo da
const Hu10t~ Pela rejeição

-~--------------------~---~----------------------------------------------------

Pela -ej etcãc

lP02984-8 Io'IENOQNÇA DE MORAIS PMD6
.......... PARECSR ,.

A emenda Que aceitamos car-a o artigo e'll oeuta e s tmpt i"

---_.-------_: ~~~~~~ ~--:~~: :~~~~- ~~:~::_~: -~::~~:~--~: ~~ -~~::~ ~~~--------~---- -
lP02985-6 MENOONÇA DE MORAIS PMD6
••• "' PAReCER: .

ucf et tve o autor axcapc í onar a rir lb\ção do serviço
exr r-ac-cmar sc. expresse no tnc i sc XVII dC1 a"ngo 13 do Pro~

reto nos casos de emergência força mator e acordo tnctv tou
a t entr-e eepr-eaaccr- e eecrecaoc

Somos de octruác que acr-et rca oo serviço ext r acr-dtnar tc
deve etet tvarseote sujeitar-se 2. aquiescência do eecr-ecaoc
atee de obedecer a -eewner-acãc super ror- a nc-eat ParE'C-nOS
contudo coe a eccteecêocte referida deva ser coletiva, ex'
~re$sa em ccoveocêo e não individual como propõe a emenda

1P02990-Z MENOONÇA DE MORAIS PMOB
......" " PAReCER "

A cor ceva Federal e de r-eeocnsant r toace da União e
termos oe sua organização não são cor-r-et actonacos com o ee
cace t er-e t t ce í a t em_que atua Não nã por conseguinte, oeces
s toece de tal -er e-eocte----- ----------- ------------- ~ -------- ~ -~ ~ ---------------------- ---------------

lP02991-1 MENDONÇA DE MORAIS PMOB
........... "' PARECER .. " ...

A maté-f a f.;li t ea.aoa em outros ovsccs í t tvce em parte
outr-a parte firou para se- def1n1da nas ccost ttutções este
ouats OL. leis orgânicas ou eeseo na t eçt s t ação seoe-at c-or
"aria

lP02987-,2 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
" "" .. PARECElt " ...

As riquezas do subsolo constituem património de toda éI
Nação e devem - como ja e tr-actcrcna t no direito or-as tt etr-o
estar sob a imediata -esponsactt toaoe da União, Que exprime a

-----~. ~ ~-_.-~:::::~~~~:_~:-:.~ ~ -~~~~~~:~~~~--~~~~-~:~:~:~~-- -----~--------- ~ ---
lP029BB-l MENDONÇA DE. MORAIS PMDB
"" .....*... " PARECI:R ..*** ...... "...

A especte tctcaoe dos resultados dê tal excrcr-acãc eccnô
wtca eXlg~ cer-t tcf cecêo dos Estados, do Distrito Federal e
coe auntcvotos por uma ccesrêc oe j cst tca economtca , e não se
reduz a m~ro ar-t tr tctc stscat alem do que se tr-ata de t-eta-

_ ~ __ ~ w :~~_~:~::~_:~~_~ _ ~~~~~ __~::~_~:~~::~~ ~ ~ ~ _

lP029B9-9 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
..... "." PARECER " ".

As eeoectr tctcacee do Distrito Federal como sede da car» 
tal fed@ral da üover-no e das representações eatr-ance tr-as e 
xigem estatuto c-óo-tc para a c-aaoreecêo JUStiça e Segl.lra ....ca
coerente COf'l'lO pr-j nc tp to da auronomra r-ei at tva assegurada no
caot turc sobre o Distrito Federal

lP02986w 4 MENODNÇA DE MDRAIS PMDB
............ ,,"'. PARECER .... " .. "" .....

Objetiva a emenda r-at tt-ar- oc tnc teo XVIII do artigo 13.
que dispõe dO direito as ree tas , o mancamenrc da r-encner-açãc
em dobro "'0 decorrer cesse período

ar ettvaeente , tal dispositivo constitui mater-La própria
oe legislaçâo cro tnar-te , antes que oo texto constitucional

Acolhemos pcr-tanto a emenda em QuestJo, na fo"ma do
Projeto Que es t touta atr-oa a remuneração integral no per-to
do

lP0299:.1;-9 MENDONÇA DE MO~Ars PMDB
......... * ....... I'ARt;CER ..... "'•• ,.....

A1en de atender as c-v-s-oe-acoes exc-essas na jUstificd~

t 1<"<1 do auto- da emenda, tevou-se em conta taeoén que c as
sento e ma's de coem rnrr aco-ts tituctona t

Pela ôlo"ollação

lP03D14-S MENDONÇA DE MORAIS PMDB
" ,,'" PARECER "

Consideramos Que os aspectos de Que t r-ara o '!te", II de"'em
permanecer no texto do e-ereto e acou-encs a supressão do
HeI!' V, a Que se refere a orccostçãc concuneos , pois, pela
aprovação parcIal da Emenda, na forma do Substitutivo

TCl02!il93- r MENDONÇA OE MCRJHS ~"06
............. PARECE~ ".

--- _. ~ ~ --------~_:~:?:~-~::~~ ~~:_:~!:~:~:~:~:~-----------~ ----- ~---------~-----
100299"-5 MENDONÇA Df AfORAIS ,oMDB
.. ,. PARECER ...

Pela rle'jeição li redação proposta e por demais limita
da Pref@rlmos a redação do PrOjeto que preCOniza o desenvol
vlInento e oreservaç.áo do ambie"lte---------------_.~ ------~- -----~------------ ~ ~ ----------------------------- ~ ---

11"'0299S-3 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
" ........ " ... PARECER ...... ~ .......

A proposta contida na Emenaa pareç:e~nos oportuna e perti
ndrte Optamo.s p~10 .s~u acolnimento--------- -. ------~ ~ ---- ------------------- ~-------- ------------ -------- -------~

1P02996-1 MEl'lDONÇA DE MORAIS PMOB
................... ~ARECER ...

-------~ --- --_.~--~: ~~ -~::~~~~~~---- ------ --~-----~ ----------------------------
1P02997-Ú MeNDONçA DE MORAIS PMDB
" PAR:=:CER ..

~------------~: ~ ~~:~:~ ~ ~ ~~: -:':~::~_:~~~~~~:~:_~~-~~-~~~~::~-~:'-~:!.~:~:_- ------~
lP02G9B-8 MENDONÇA DE MORAIS PNlDB
................. PAI:!ECER ...

A eltp!'essão "suplementa as legislações federal e esta-
dual no que couber" não compromete a autonom\a da União ou o
prlnClplO da reserva JustHICa-se por uma questão de litler
daae no dmbito dos Estados E. necessario ressaltar Que nisto
ricament~ no Brasil algumas constituições estaduais avança"all'
elfl relaçào a de outros Es+ados dando-ll1es ma10r releváncia

-------._----~~-~~:-~-~~~~:~ ~_:~~:: ~ :~~:~~-?~-~~~~~~~:~---- --------------------
lP02999-6 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
...... "' PARECER *" ..

Pela aprovação O Conse'ho de Ouvidores estabelece!'a
s1stema de contrai", de eltterno sob!'e os atos da administração
puplica municipal gerando cO'1flitos e operando COITO uma Câ
mara de V~rea.dQ"e5 pa"al~Ja

~------------~~------------~------- ~--------------- -. ------------- -----~--- ----
lP03000-5 MENOONÇA DE MORAIS PMDB
." ,,'" PAt.:ECER ..

A Comissão de OrganJzaçao do Estado ja havla DPtado por
fazer a coinc~dênci;:l. da elE!ição do Governador Distrital, do
Vlce-Govern<ldor e dos DepLltados Dlstrltais com a do Presiden
t~ ela RepLlbllca e a nossa opinião colncid~ Coma dos i lustres
membros daquela Comissão

Sendo BraSll1a a Capital da Republica e resIdência do
PreSIdente com toda a sua equ1pE! de gove"no, e consldeC'ando
alnda QU@ o gov~"nador será. eleito e não mais uma pes'>oa de
confiança nomeaCla pela Presidente somos de parecer que a
COlncld~ncia expressa 110 Projl"to tra$ mais vantagens para a
Dopulaçao do DF e '!'laior entrosamento do Coefe da Nação com o
governador eleitos sim<Jltar'leamente

lP030l5-3 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
.." PARECER ,..

A intervencd.o e dl'.!sapropl,ação são medidas usuais e e"'lca
zes conslderad;is necessarlas a implementação do si.stema na
ciona1 u/'l1co de saude O assunto sera. r~gL.lado em lei {art
348 30 1

Pel;:! rejeição_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w w • _

tP03016- T MfNDONÇA DE MORArs PMOB
" ...... '"" ..." .. PARECER ....... " ......

A medida fOi 1 imitada a recurso!'; orçam~ntarios mas é 1n
dlspensavel para assegu"ar a maior pl'odutivicade dos recu!'!>os
s~torja1,g fnsuf1cler1tês frenre <l uma demanda crescente

Pela rejeiçao
--------------~-----------~-------------------------------------------~---_.. _-

1PD3017~O M~NDONÇA DE. MORAIS PMDB
• PARECER .."" .

AcoJn1di'l. a supressão da orimeira parte do d1spos'!tivo,
sendo impCSSlVe1 retirar do Poder Publico a reguhJ.mentaçJo
e>:ecução e contt'ole das ações de s2IJde. devido.as condições
s6cio-econôm1cas do País Mas a assistência à saude peC'manece
1 ivre ;i 'niciat lva privada.

________ • ~ ~~::_~~~~~~~~~ _ ~~~:~~~ __ w w ~ ~ ~ _

1PD301S-a Ml:NDONÇA DE MORAIS PMOB
.."."........ PARECER "'....... "''''''' ..

O art1go emendado foi suprimido, não cabendo." sua ana
lise

Pela prejudicialidade______ ~ ~ w w ~ _

lP03019-6 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
.................. PARECER .

Acolnida a supressão do 1!rtigo 344, conservanao-s~ o 343
em função ela supressão daquele rooncionado na "justH1C<l.ção" 
347, e pelo seu conteudo filOJ;of1co de ampla aceitação

------.._----------~:~:-~~~~~~::~-~~~~~~:_---------------~------~---------_._---
lP03D20-0 MENDONÇA DE MOR,8,IS PM06
............. PARECER ..."" ...... "

Acoloida a supressão prooosta. mantt1ndo-se. no art 343
a expre$são controle da comun1dade, Que !oerã dtsc1plinado 0
portunalllênte

Pe Ia aprovação
-------------------------------------------~--------------------------~--------

lP0302l-8 MENDONÇA Dl: MORAIS PFL
.. lO PARECER " .. " .. ,,""'.

A sugestão é ODOC'tuna e pert Inente e foI ilcoltlfda nos
termos da Substitutivo do Relator

------~--~~~3ã;;=6--~------ME~õõ~çÃ-õE-~~~;s--------------------·-~;õe------~-

""" .. "",, .... PARECER ... " ..... " .. "
A sugestão é oportuna e pertinente e foi aCOlhida: nos

termos do Substituttvo do Relator

lPú300T-3 M~NDaNçA DE MORAIS PMDB
........ ~,. ... " PAReCER " ..... ".,,"'"

A "eúação a.cotada Pelo Projeto e. t~cnicamente maIs ade
quada e al:lrangel'lte

Pelo n$io tlcOll'lfl'tE"ltO

lP03023-4 MENDONÇA DE MORAIS PMDI3
......... '""' .... " PARECER """...."."

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
c:lo Relator por manter no texto do SuostituUvo um m\nimo de
especifIcação à"-s baSes de incidência de contribuições para o
Fundo NacIonal de Segur\dade Social No Que respeita lôlsPle'ci
almentE! a contl'iouiçiio empresarial o entendimento do Rel<l.tor



SUBSTITUTIVO DO REl.ATOR - P.o\RECER SOBRE AS WENDAS APRESENTADAS

lP03023-il MENDONÇA DE p,.I'J~AIS PMDB lP03036-6 MENDONÇA DE MOOZAIS evoe

91

e no sentido de explicitar a ctve-s tr tcação ca base de modo
a romper com o cu-cure v te toso gerado pela tnc soênc te exctu
stve sobre a sorna de sarar-tos ccanto a eanuteocãc do tatu
r-amento e do rue-c. parece-nos oovtc que SI:" trata de fatos
ae-eoo-es d t ter-er-t es , que cooer-áo ser ut t t rzaocs pelo legis
teoor- de acordo com as cecvrtar-rceces econor tco-rtnancatr as e
operacionais de cada contribuinte

1P03024-2 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
**"'****** PARECER *.."'***..**

Acolhida no -nert to , sendo co-em a sua -eater ta dlstril:::Ji
da entre os a-r tcos 343 e 348 em r-azão de fluência r soactonat
e ol"ga'1izaçào do texto

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~----------------~----------------------
11'03025-1 MEND:JNÇA DE MORAIS PMDB
"'***""'**. pARECE~ *"''''*.*.*'''

Em sua acepção mais ampla pode-se atribuir ao presente
artigo (314), a meta permanente de cotar <J. nação de um s ate
ma integrado de transporte. capaz de permitir a c u-cutecão
racional de bens e pessoas

Tal formulaç5.o r-essa: ta do fato de q"..e o setor teaeaoor t e
E! um pr-odutor- tnt sr-raeotêr to Essa car-actertst tca oete-mí na
uma interdependência mJito estreita entr-e este setor e o de
sencennc das at tv tcaues sacio-Econômicas do Pats como um to
do 0.11 a necess toaoa em se manter as ou-atetees contidas no
artigo A ntve t de Lei Ma,or

Pela rejeição-------- --------- --------------~--- -------------------- ---------- -- ------------
11=>03026-9 MENDONCA OE MORAIS PMD9
***** ....*'" PA~ECER ** ..**** ....

A mater te conat er-re da Emenda e dispe"1sável do ponto-de
vista da técetca legislativa. octs todos os assuntos que não
são auto-regulamentados serão objeto ce regulamentação coe
ter ter para r tm de execução

-----------------_:~~: --~~ ~~ --~:~~-~:~:~:~~-~~-~~:~~~----- -------- --~---- -----
lP03027-7 MENDOt-lÇA DE MORAIS PMDB
** ......**** PARECER **.* ..*..*.

se-r tner-te a observação Acolho a Emenda------- -- -- ------------- ------------- -------~- ------------------ --------- ------
1P03026-5 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
*** ... *..** PARECER ****"'"'***

Somos pela aceitação da eme-tda, não em força da justifica
tiva ao-eseot eca cevo s~u autor, mas oeio fato Q~ Que a posse
dos recursos minerais e potenciais de ene-cta hldráullca por
parte da União j e ss ta explicitada no texto do trajeto 1"\0
ar-t 52 tnc t sc VIII não concordamos em absoluto COI!' o autor
Quando diz que te t declaração de posse signifique· a est at t
eecão do setor e-tner-a t " e seja tncomcat tvet com o fato de ser
a oroee econômica fundada na livre tntctat tva

Reafirmando nosso enteoo tmentc de que é essencial para os
tot e-esses 00 pais expt tc t t ar- no texto cons t t tuctona t O f,j,to
da ccsse • pela ur-tão , dos referidos bens - o que co-sta do
Art 52, inciso VIII - , somos pela aceitação da emenda uni
camente com O objetivo de tornar mais conciso o texto do pro
j e-c

se I a ec-ovscão
---------------------------------------------------------~---------------------

W03029-$ '~E"lOOMÇr. uE MORt.l5o !>M'W8
*.* ........*.. PARECER *.",.**",**

A Emenda o-coõe a t ter-ar- o caput do ar-t igO 284 do Projeto
de Constituição da Comissão de s tsr ee-atreecãc

A matee í a utscrot tneca pelo ar t rçc em seco é de natureza
eeitnentemen-e administrativa não se f us t t r ccenoc a sua In-
clusão no texto ccosr r t uctora r

Asslm, face a supressão Que P~OPO'ilOs, do artigo 284 en
tendemos prejudicada a !:.I'r,enda em exame----- --~--- ~- ------------------------- ------- -- -------- --~ ---------~- -~ --------

1P0303ú-7 SAMIR ACH5A PIlDB
*** •• *.** PARECER •• *** ......

Pela -eretcãc A Questão sn-cceoa pela emenda deve ser
axamtnada no contexto da distribuição oe receitas cuse-van
do-se o tratamento Que o s-ojetc dispensa a mater-ta uêo se
pode negar que a o-eocucacêc maior se llga ao to-vaiectcento

-e tnancet-c dos mun,c'pios, assegurando-lnes meics efetiv0~ ~

promoção de seu desenvolvimento
--------------------~----------------------------------------------------------

lP03031-5 MENDONÇA DE MORAIS PMOEl
*..",****.* PARECER .....*.......'"

O ncore ConstituintE' José Mendonça dE! Morais pretel"de ,a1
t1!r .a não Incioõ'1cia dn lmoosto sobre Circulaçào de Mercado
rias e ç:>"estação de Serviçm; para o transporte urbano de pas
s2gel~o§, ras áreas fTletropo' ltanas e mlcror~giões

A renuncia da iMPosto cablvel sobr,;. a prestação de serviCOS
dt'ver'<1 ser avaliad3 pela Estado ao Qual o tributo diz ~es

celta dertro do princIpio de autOllomi.a imaner'l+e ao Sistel'l<!
Fede"atiVo Seria i.senção concedivel por lei Dl"dinarla

A proposta foi agé!salhada na 2a versão----------- ---------~------ --- --~- -------------------------------- --- -~-- ------
'P03D32-3 MENDONÇA DE MORAIS PMO!'l
.*.**.*** PAREC!õR *"'•• *....**

Deseja o Autor da Emenda a supressão do artigo 269 do
Projeto de Constituição da ':o'lllssâo de Sistematlzação. o (Il1al
obriga ,;l avaliação, pelo legislativo competente, das lels au.:.
concedam lsenção ou outro beneflCio fiscal

a fundaml;!nto apresentado e o d@ que, jà te'1do o PQde'"
Legislativo participado na elaboração da leI que concedeu o
bE'neflcio não Ilá necessidade de vlr el~ or6p"io I"eavaliar o
que foi fE'~ to

Ora, as condições sócio-econômicas e a con1untura variam
ao longo do te'ljpo Aléll'l disso pode h<lVE'r errO nas prevlzões
feitas por OC1l51ãO da elaboração da lei concessiva de favores
fiscais

Por tudo '5S0, nada mals '1õ1tural do Que reellamlmtr d lei
dentro ele determin.ados critertos para novas decisões 'Sobre
seu conteudo, face ás novas real idades emerge"tes Sarros
pois contrarios à supressão do dispositlvo citado

1P03033-1 MENDONÇA DE MORAIS PMD5
*... *."'** .. PARECER *.***....*t

Çlretende, 11 Eme'lda, suprimir 05 termos ~ress;]'vada

a cobrança de taxas pela utilização de vlas conservadas pelo
pod~r publico", do final do art 265 item I, a fim de h3rmo
niZd-lo com o art 12. it~m IV, al 'nea ~b" do Projeto de
Const ituição

Concordamos plename'lte com os argumentos expostos
na justificação do emir'lente A.Jtor da Emenda A ressalva, por
tanto, deve ser suprimida

--------------------------------~----------------------------------------------

1P03034-0 MENOONÇA DE MORAIS PMDB
.* ...** ...* PARECER ****",,,,, ..,,,*

A presentel:.rnenda otojetiva suprimir várias exp"'essões do
20 do art 257, de modo Que sua redação seja. a seguinte

"Os lmpostos se,...ão graduados segundo a capacidade económl
ca do contiltllJlnte ~

Considera'llOS llT'procedentes as razões invocadas para a su
pressâo que se pretende. porquanto, para tornar efetivo o
princ\pi0 expresso na parte inicial do dispositivo estE" tosta
belece expllcitamente que serão respeitados os direitos indi
viduais e obedecidos os termos da lei

Pela rejeição----------------------------------------------------------~--------------------
lP03035-B MENDONÇA DE MORAIS PMD8
..* * Pkfl.ECE" .** **..

A Emenda deve ser aprovada, conforme E!'ltendimento predomi
nante na Comissão de Sistematização

1P03036-6 MENDONÇA DE' MORAIS PMD8
.""**.**** PARECER *"** ..*** ..

O P"ojeto encampa a t ...ndêncla predominante no 50io da

--------~----:~~~:~::~~::_-~:~~-~:!:~:~?_-- ---------------- ------ ----------- ---
1P03037-4 SAMIR ACHOA PMOB
*..*....*.** PARECER "'*..** ....*.

Optou-se por dar a 'eater ta objeto da Emenda tratamento
utver-so do nela proposto

Pela -ef etcãc--------~---- --------- --------------------------- ----------------- ------- ------
1P03036-2 SAMIR ACHOA PMDB
**.** ...** PARECER ..****.**.

A mat er t a está tratada em outro cacrtuto do Pr-oj et c
Pela prejudicialidade--------~- ------- ------------------------- ------------------------- -------- ----

1P03039- 1 SAMIR ACJiOA PMDB
................ PIl.RE.CER ....*** ....."'.

A Emenda ccjet tva estender o pr í nc tp to da anualidade, ex
cr-esse -rc a-t tçc 264, rr r , do Projeto os ccnsr ttutcêo da Co
missão de sta-seat taacãc a todos os tipos t r-tbut ar-tcs

A proposta contem aspectos que contribuem efetivamente
para ao-teor-ar- o Projeto em questão e Que ser-ão em suas 1in
r-as gerais toctctocs no Sucst t t ut tvo no que se refere as
cote tcutcões sociais

-- --------- -----~~: ~ ~ -~~:~~~~~~-~:::~ ~ ~--~::- ~~=~:_~~_:~~~!~:~:~ ~~------ --------
1P0304D-4 SAMIR ACHOA PM!)B
***.*** •• PARECER ..****** ..*

eccuieeos em parte, os ter-nos da E'I\enda

- --------- --------~:~: .~~:~~::~~~-~~~: ~ ~~------ -------- - -------- - - --------------
lP0304'-2 SAMl~ ACOOk PMDB
"'*•• ~** ..'" PARECER *..**.**.*

A cr-ceecac d orccr teoaoe p .. tvaoe como dever do Estado
e norma Que há de constar cc-n clareza no texto Constitucio
nal Os cont t stos deverão aer- solucionados oerc legislador
or-o tnar-tc

Conquanto louvável a cr-eocucacão do nobre Conat t t umta ,
o comeuec da presente emenda, em linhas g~rais, 1.1 está in
ctutca no texto

---------------- --~::~~-~~:~-~::::.: -~~~~~::~~: -~~::~~~~:~::_~-:~:~~:-------------
1PQ3042-1 SAMIR ACHOA PMD6
..***.**** PARECER *.*******

A eat êr te cons t ante da nt-esente Emenda é r rctca da te-
gisl;aç2D tnet-econs t t tuctona t oat (lOSSO parecer C0"1trar10

---------- - -------- - p ------- - - -------- ---------------------~----------- --------

lP03043-9 SAMIR ACJ-iOA PMD8
•• ** .."'*** PARECER *.**",**",,,

Pelo eccu-tner-rc por considerarmos não ser cr-udent c est aber e
cer c satar to-etnu-o como Indicador do limite sa tar tat tanto
caatco quanto oaxnrc

1P03044-7 SAMIR ACHÔA PIID3
**** ..** .... PAR"CER *.."'*..****

A mater ta é infra-constitucional C! de natureza adminis
trativa

Pela rejeição
--------- ~ -------- ----------- --------- ---------~------ -------------------------

11'03045-5 SAMIR ACHôA Pr,lOB
...*..... **** PARECER *..***.*.*

Pretende o autor fa,:zecr evt e-acões I'oil.S 31\ne<!ls -e'' -e- e
"c" ao item IV do ar t 27, Que trata da impugração de ea-ca
to,

êntenoeeos ser-eer oesoecessa-vaa tais atteeacões razão
porque deve ser Maf1tida a r-eoacãc do pr oj et c

--- ------ ~-- ------~:~ ~-~~:~~::~~~ -~~::~~~---------------------------- - ---~---- --
1P03D46-3 SAMIR ACf-lÕA PrtD9
,,****.**t PARECER *.*****",.

A ErrenCla ceve se!' oa-ctateente ao-oveoa 001" conter asoec
tos oue se nar nonf zam COIll o cntendteanto da COMissão de S15
teeer i eacão------ ---~--- --- --- ---~---- -- -------------------- -- ------------- ---------------

lP0304 7 - 1 SAMIR ACH~A PMOB
lO**..... *. PAReCER ."**,"*" ...

o SU!l':>rH rt tvo Inc.C''''lJOT'O'.J var-res cr-u-c-otes oue »or-rea
r-a-i a etaco-ecjc da Ertenja

------------------~:~~ ~~~:~:~~~~ -::~: ~~ ~---- -- --------------------------- ------
11'03046-0 5MlIR ACHOA I'IIeB
***** ...*.. PAR!?:r.ER "***",**".

As nOf'r"as lJU':! "eg'JI;)'Il o come"ciQ extQrio~ par'tem do ge-
ral para o pa.... ·cular na:,! cabendo POiS legi.,lacdo E:!sÇlec1~

fica para det~rm'n~dD grupo de j;.roduto

-----------------~:~~_::~~~?~~-----~-------------------------------------------
1PD3049-g ,AMIR ACrf6A PMDB
."'**"***. PA~ECER ..*.****"' ..

p Trata-se de dispos1Ção tipicêmente transito",ia e C'Jmo tal
nao cabe no art 13

Ç1~la pl'ojuC\c~<l.~itlade------------------------ ------- ----~--- ---------~--------- -------- ------- ------
11'03050-1 SAr,lIR ACHÔA p...·DB
*..**"'** •• PA"lECER ,,**.**** ..

Acolh~mo5 a sWJl"!>tao prooosta

------------------~~~~_::~~~~:~~-------------------------------------------
lF'03051-0 SAMIR ACHOA PMDB
",.**",**** PARECER t.***....* ••

O texto proposto não SE:! coMuna com a or1ll!"tação geral
adotada para a mate .. ia

------------ -----~~:::_::~:~~~~-- ------- -------- ------------- --------------
1P03052-B SAMIR ACHÔA PIIOB
***** •• *. PARECER '"*** ..***.

ng~l"\ecessáno o acréscimo para assegura.. a part'c\oaçâ.)
de age'1tes privados visto que o texto do projeto pão imoede

- -- --------------~:~~- ~:~:~:.~~-- -------------------------- ------- ------- -------
1P03053-6 SAMIR ACHOA PMOB
fof'*****"'* PARECER *.******.

A presente e'Tenda COr'lsubstancia matE!ria C1u~,alér'1 de dif'icl1
~ra.tlcab11irjade E' inad€!O'Jada ao texto constitucional

11'03054-4 SAMIR ACHOA PMD3
*..**.**"'* PAI(ECER *."**"'***

A jornada de trabalho da 40 no,...as semar'ais, como consta
do Projeto de 44 ou 48 T1oras. como proposto e"l I"\umermi1ss1-
mas ~rnendas, t~ve, de certo modo, UIIl refí!rencial comum
A ma:\cria. das propostas mQSmo na fase da:; CO"ll'ss5es l"e"lldt1
cas, seja pelas suas justificações sej<l pela. for'TIa de apre
se f1tação dos te>:tos sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada a legislação ol"dtnarla

_ De fato, a jornada de traDa1ho deve refletlr urra situa-
çao conjUr'ltura1 Que s6 a lei Dode ate"lde'" QIJarenta horas
não conviria a rJm determinado r'10mento da vida econõmlca do
Pa'i5 mas, pelo desenvolvimento tecnológico. por motivos de
'nte"esse pÚP1\.:0 ou ate por corrcrovadas razões de o,..dem P51
cosoc1al podem vir a ser a l;()'v;ào 'deal Ressa.lte-se PO"'
oool'tuno Que m!2'Smo no regi"'e atua' de 4~ horas Sel"'an;:\li; .ra
rias categorias em deco ..rênC1a <:1'= lei eSD~=lflCe ::.:U por for
ça de CO"1Quistas em aco!'dos ou COr'lvç/lcões colet1.'<Is j.a CU<r
prem jornadas l"t:duz1das

t-lU'JI C1U.adro inverso em Ol.J':! a "ec~szidad~ lmoerlo~a de
se expa.ndi .. ou tnc"'erne.ntar os ....\v~~s <je produçlio ate coro
medida de salvação r'lac'ona' oadera co Estado, êm Con"'Or'lârCla
com 05 anseios do pove ~~opugl"'a por jornadas ma1s extensa..
desde que compensatoria~ a rll v,;. 1 ja l'eT"'tlner'açào Esse alias
e o examolo q!.Je nos da o Japã:l onde a 1ntensHicaç"ío do tr~

tl.alno, longe dfO pel'lali;:.;lr o traballl.ad~r. €:I o meio .. fica;:: d~
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11'03054-4 SAMIR ACHOA PAtOB lP03075-7 BONIf'ACIO DE ANDRADA pos

lhe propiciar melhor padrão de vida
Assim, cons tuer-anoc que o Congl esse Nacional, sempr-e

senatvet às r-emvtnctcacões das trabalhadores e consciente
das r-eettoaoes do Pa ta , poderá, com maior rtextbtt tcece. dis
ciplinar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a llmitaçlio da cu-ação di;:íria do trabalho em 8 horas, no má
xtec

lP03D55-2 SAMIR ACH{)A PMDB
"'''''''.'''.'''''' .. PARECER ....... "'.....

üctou-se por dar a mater-te objeto da Emenda tratamento
ctver-sc oc nela proposto

Pela rejeição
-~ ----------------------------------------------p--------p------------------~--

lP030S6-1 SAMrR ACHOA PMDB
...........* PARECER ..

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui
examinada trata de mater-ta lnfra-constHucional,cabendo cota
ser objeto de cuidadosa cons teer-acãc em etapa coster-tc- do
processo legislativo

----~--------------------------------------p-----------------------------------

lP03057-9 CARLOS MOSCONI PMDB
•••••••** PARECER ..

A sugestão rct acolhida parcialmente no nér-í tc. nos ter
mos do Sunst t tut tvo do Relator

lP030SB-7 CARLOS MOSCONI PMD13
........... PARECER ..

Acolhida no mérito de expor a necessidade de definir o
"quantum M do f tnanc tementc setorial Aproveitada, nas D1spo
atcões Transitórias, com outra redação

Pela aprovação caecta r
----~--------------------------------------------------------------------------

1P03059-S CARLOS MOSCONI PMOB
............. PARECER ..

Malgrado seu incontestável mérito, a scaest ãc contida na
l!menda fica pr-ej ud tcada em face da opção do Relator por su-
ar tmfr-, no sunst reut tvo. o dteccstt tvc que o t iustr-e autor
propunha a 1ter-ar-------------------------------------------------------------------------------

1P03060-9 CARLOS MOSCONI PMOB
............ PARECER .

O dlsposlttvo emendado fol suprfmldo, f1candD a matérla
para ser d t sc tp l tnaca oportunamente, tnvtant 1 taanoc a sua a
nalise no momento

Pela cr-ejudtctat tcace-------------------------------------------------------------------------------
lP03061-7 CARLOS MOSCONI PMDB
............ PARECER .

NAo ccoencs acolher favoravelmente a emenda ctcente do
Objetivo de ter-mar o texto constitucional o mais sucinto pos
s tvet

Pela rejeição

1P0306:2-5 CARLOS MOSCONI PMDa
...... "' PARECER .

No enteno tmento do Relator, a rsatér-ta tratada no cnsccst
t tvo que se pretende suprimir figuraria melhor em teatsiacãc
ordinária, eis Que a proposta de exctus tvtcaoe da folha de
satér-tce para tncrcêncte de ccnrr-toctcões sociais destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
t tnanc taraentc de programas e entidades já consolidados no
camoc soc tat

Somente eectante tratamento vta legislação tner-acons t t tu
ctona t poderiam ser fixadas as provisões tnctsoensavets ao
desdobramento da matar-ta. de modo a Que possam ser atenctoos
os diversos aspectos envolvidos

Em vteta da relevância do assunto, e cons toer-anoc-se o
numero de emendas apresentadas no IIl€smo sentido, julgamos r-e
ccesnoãve t acolher a emenoa eucr-ess tva. r-emetencc a matar-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP03063-3 CARLOS MOSCONI PMDe
.......... * PARECER ."' .

Trata a eeeooe oa locação de serviços de mão-de-obra
Esta iI uma pr-át tca que vem se aeoer-et teeecc. cujos efei

tos sobre o emprego são or-ar rcamente nulos, embora sob o as
pecto aomtntstr-at tvo tenna defensores

No entanto, por sua esnectr tctoaoe o contrato de serviços
não é matéria constitucional, cabendo mais 11 sua r-eautamen

ração a l~g'slaç.iio or-ctnar ta
Pela r-ejetcão

-------~------ --------------------------- ~-------------~ ~--------------- --~----
lP03064-1 SOTERO CUNHA ecc
............. PARtCER .

eccuienos , em parte, os ter-mos da Emenda
Peta aprovação oar-cta t

----------------------~-~--------------------------~~---------~-------~--------

lP03065-0 SOTERO CUNHA POe
............ PARECER ..

-----------~------~-~~~~::~-~:~!.~:-~~ ~ ~~:~~~~-~ ~~:~:~-~~_:~~:~~~~---~--------~-
, P030M-8 SOTERO CUNHA POC
............. PARECER .

Acolhemos a sugestão cr-cnoata
Pe1a aprovação--------~---------------------------~---- - ~ ------------------------------------

lP03D67-6 SOTERO CVNHA PDC
................ PARECER .

------------------~-~~~~~:~~-~~~:~-~~~~~~~~?-~~-~~~~~~~~-~-~~~~~:?_---------
1P0306B-4 SOTERO CUNHA PDC
............... PARECER .

Acatada carctatnente no mertro A nova redação proposta
parece atender ao nucleo da reivindicação

---~------------------~---------------------~----------------------------------

lP030ô9-.'2 SOTERO CUNHA PDC
............. PARECER .

A proposta lMrece ser acatada------ ------~-----~--------------------------------------------------~--- ------
1POS070-6 SOTERO CUNHA POC
........... PARECER ..

------------------~-~~~~~:~-~:~:::-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~ ~ -~-~~~~::~----------
1FOao71-4 SOTER.O CUNHA PDC
............ PARECER ..

---------------~--~-~~~~~::~-~~~::-~~~~~~~~~-~~-~~~:~~~~-~-~~~~~:~--------- ~
lP03072-2 SOTERO CUNHA POC
............. PARECER ..

AcolMmos, em parte, os t~rmos da Emenda
Pela. aprovação parclal

suns oasoobr-amentos que, na tradlção jur totca nr-as t f etr-a me
lhor de adaptam ao corpo da legislação cr-otnar-te e conoteeen
ta0

-----------------~~~~-~:~~~:~~---------------------~-~-------------------------
lP03076-5 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
"' PARECER .

O artigo tot suprimido, pois a matéria, "" nível cons
t t t uc ttmal , já está tratada em outro ctsoos tt tvc

ser.a rej etcão
-----~------""------------------------------------------------------------------

lP03077-3 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
........... PARECER .

O dispositivo Que tratava de or-ocr-teoace intelectual foi
transferido para o THulo II, cacttutc I - Dos Direitos Indi
vtoua ts , onde a mat ér-ta fi -emet tca a lei cr-dtnár ta

Pela cr-ejudtctat toace-----------------------~----------~-------~--------~---------------------------
lP0307B-1 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
............. PARECER .

Seguindo a n-autcãc do ütr-e t ro cr-as t te tr-o , a Emenda auut
examtnaca trata de matéria tntraconst t tuctonat cabendo, pais
ser objeto de cutoeuosa ccns toer-acãc em etapa posterior do
processo legislativo

------~----------~:~~-~~~~~~~?-------------------------------------------------
lPQ3079-0 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
............... PARECER .

A proposição apresentada e vàt tosa mas, a real -oaoe or-aat iet
r-a está a exigir o cumprimento dO atendimento do ens tno fun
damental, o de lo grau e cnr-tcatcr-tc Assim sendo não nave-e
r-ecur-sos t tnencetece para a execução do previsto na presente
Emenda

1P03080-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
............. PAR~CER ..

A emenda tornaria incompleta a relação das oportunidades de

-------------~~!~~~:~~~~--~~!~-~~~~~~~~~-~~~:~~~-------------------------------
lP03Q8l-1 BONIFACID DE ANDRADA P05
........... PAR~CER *....... "'...*..

A suaeet ãc j a se encontr-a trapl 'cita no Hem anterior
Pela rejeição---- --------------------~------------------------------------------------------

1P03082-0 BONIFACIO DE ANDRADA POS
............. PARItCER .

Os dtsoce tt tvos da Emenda, emccr-a revelem o elevado uta
cor-t tnto do proponente, poderão figurar mais aceccacaeente
de acordo com a tradiçí!O do Direito or-ast tetro, no corpo da
legislação or-dtnar-ta e complementar

----------------- ~:~~-~~!:~::~-------------------------------------------------
lP03083-B BONIFACIO DE ANDRADA POS
.............. PARECER ..

Embora ccnstoer-e procedente e valiosa a colaboração do
Autor, foi concectoa uma outra forma para resguardar., Chefe
do êxecut tvo em suas otr tcctoaoes para o cumprimento da our t
gatorledat:le escolar

Pela eejetcão

lP03084-6 BONIFÁCIO DE ANORADA POS
••••* PARECER ..

O pr1nc~plo esta cr-evtsrc entre os direitos e aer-ant sas indi
vtouats P~la c-ef uctctat tcace

1P03085-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
...... "'••••• PARECER ..

A redação proposta cces tbtt t ta a interpretação de que o
dever do Estado com o ensino publico esteja atendido apenas
pela garantia de oferecimento de uma das etapas

Pela redação original parece-nos mais ceocr rcta
Pela rejeição

lP030B6-2 MOEMA SÃO THIAGO POT
................ PARECER .

Acolhemos a eeenca no que respeita à proteção da faml-
lia, ao casamento c tv t t e r-at igloso Julg~mos porém tncccr
t una a r-esnssão à lei cr-dtnàr ta da faculdade de estabelecer
os pr tr-cvp tos relativos à c t saot ucãc da sociedade conjugal

Pela aprovação parcial

lP030B7-1 MOEMA SÃO THIAGO POi............ * PARECER ..
Acolhida no mérito da argumentação O dispositivo emen-

dado e incorporado ao Capitulo da r amt t ta , ut il tzanto a ex
cr-ese'tc "controle da natal tuaoe " , cuja abrangência e mator
que a da expressão orig1nal

Pela aprovação par-c 1a 1

lP030B8-9 MOEMA SÃO THIAGO PDr
..........* PARECER ..* .

A cr-oecetçãc apresentada é va t tosa mas, a real idade bras1 ie t
ra está a extqtr- o cumprimento do atendimento CIo enatnc fun
damental, o de 10 grau e obr1gat6rio Assim sendo não haverá
recursos t tnancetr-cs para a execução do previsto na pr-esente
Eml"!ndll

1P03089-7 MOEMA SÃO THIAGO POT
............. PARECER .

Somos p~la act-cvacãc da emenda e pela ccnsecoerue supres
são do texto ccnst t tuctcnat do cnscostt tvo indicado

Pe1a aprovação

tP03090-1 MOEMA S~D THIAGO PDT
• PARECER .

A gratuidade no ensino publico prevista no ar-t 372, CI)mQ
um dos pt-tncuitcs da educação nacional, ja compreende o aten
dimento em Creches e pre-escctas para crianças até seis anos
de idade

Pela aprovação parclal

1P03091-9 MOEMA SÃO THIAGO POT
............. PARECER .

A garantia de tratamento e oportunidades iguais ln 
dependente de sexo, etnia, cor idade e def1c1éncias fl
sicas, e dada na Const1tuição para qualQuer atividade huma
na Assim sendo, não cabe especH'1car essa garantia, iso~
ladamente para o despol"'to pois ela ja existe

-----------------------------------------------------------~--------._---------

lPCl3092-7 MOEMA SÃO THIAGO POT
.............. PARECER ..

Acolnlda a Supressão proposta O restante do artigo fol
incorporat:lo ao Capitulo Oa faml Tia

Pela aprovação

lP03074-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
........... PARECER .

A emenda visa a corrigir nos artigos 401 a 406 a expres
s.lo -radlofusão Q par "radioc1ffusão' de som e Imagem A corrt?
ção pretendida foi atendida, parciallllênte, no nosso texto

------------------~~~~~~~:~_:~-~~~~:_--------------------------------------..---
lP03075-7 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
........... PARECER .

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al-

1PQ3094-3 MOEMA SÃO THIAGO POT
•• "'•••••• PARECER ..

O principio está inserido nos dil"'f!1tos e garantias 1ndlvidu
ai!> Pela prejudiclal idade

1P03093-5 MOEMA SÃO THIAGO POi
• PARECER .

A gratuidade no ensino pLJbl ico prev1sta no art 37:2 como
um dos pr1ncíp1os da educação nacional, já. compreende o aten
dimento "m creches e pré-escolas para crianças até seis anos
de idade

Pf!la aprovação parcial

1P03073-1 SOTERO CUNHA
.............. PARECER .

Aco' hemos a sugestão proposta.
Pela aprovação

PDe

lP0309S-' h(lEMA S~O THIAGO
............ PARECER .

POT
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lPD311S-0 ANTONIO CARLOS KO~DER REIS POS
... ",,.,,,,.••• PARECER ",••• ",... ",..

Aprovada. parcialmente contorne orientação dada ao sucst I tut i
vo

soas e comunt oeoes de prever 03r-3 pr-ever
A ação comuot t ar-ta tem sido est touteoa pelo governo em

principalmente pelos órgãos do executivo, na ár-ea da SEPLAN
Os r-esultados deste traoatno no Brasil em alguns estados

têm sido muito bom Isto por-que os çover-ncs eetaouats vtncc
taocc suas at r-tbu í çôes coe a Secretaria de Açâo cceunt t a-j a 
SEPLAt-J recebem r-ecur-sos r tnance tr-cs e tnst t tvcrcnat para o
desenvolvimento da ação cornunt t ar ta

Na verdade a ação ccmunt t ae ta , atr-eves dos ccnseu-cs cone
rrttar-tos deve ser- tnst r-umentc pct tt tcc do governo l'1a busca
da oar-ttcrcecãc do povo nas discussões e decisões dos proble
mas locais regionais e nacionais

No entanto, pelas suas car-act ee t s t tcas julga'l'los Que a ação
ccmuo t t ar t a não ceve atrelar-se ao Estado na sua ocer-ac tona 
r toaoe , o Estado de'le estimular a cr taçãc de Conselhos coew
nttar-tos Ante o exposto, julgamos que a roater-ta deva ser
~lscutlda e decidida pe t a l'Õ'glsl<lção os-c tnar-t a

Não na como equtpar-ae o trabalho r-eat t aaoo no ãmbt t o do
lar com aquele prestado pelos demais trabalhadores as emore 
sas A oone-ce-cesa não exerce at tvtcaoe econômica nem ecoe
ter obviamente, uma estr-utur-a administrativa complexa que
permite- atender a todas as extaêocias legais próprias do em 
cr-esar-taoc

Assim, não há como estender aos tr-acatnaocr-es domesticas os
~rece1tos tnotceccs na Emenda

1P03096-0 MOEMA SÃO THIAGO POT
"''''...''''''''' ...... ,. PARECER "'....."'••• "'..

A proposição apresentada e valiosa mas, a -eat tcaoe br-as tte t
r-a esta a exiglr o cuecr-teento do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 ar-au e obrigatório Ass1m eeooc não haverá
recursos financeiros para a execução do e-e-vete na presente
Emenda

lP03097-8 MOEMA SÃO THIAGO POT
••• "'......... PARECER "'''' •• '''.''' ••

O conteudo da srcccs tcâo. atendido pelo Projeto da comts
são de s tstemat tzacãc. traz desdobramentos que, seccnoc a or-a
xe oc cteetto cr-astteu-c. melhor se coadunam com a legislação
cr dtnar ta e complementar

Pela rejeição

lP03114-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS 'DS

11'03098-6 MOEMA SÃO THIAGO POT
..... "'."' ..... PARECER ••••• "'."'.

A decisão de manter um texto conciso trouxe em ccnseocên
era a postergação de todo oeta 1nameotc programat tco par-a de
r tntcãc e otsctct inações posteriores

Pela cr-etuctctat idade

11'03100-1 MOEMA SÃO THIAGO PDT
•• "'•• "'''' •• PARECER ••• "'."' ....

A or-cccstcãc apresentada e valiosa mas a realidade brasilei
ra está a l"x1gir o Cumprimento do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 grau e obrigatório Assim sendo não haverá
recursos financeiros par-a a execução do previsto na pr-esente
ame-roa

11'03099-4 MOEMA SÃO THIAGO
."'••••••• PARECER "'''' •• '''''' ....

Acolhemos a sugestão proposta
Pe1a aprovação

'D'

lP03116-8 Al~T0N10 CARLOS KmJDER REIS POS
"' PARECER "' "' '"

A igualddade de todas perante a lei como forll"a de coibir
qualquer tipo de discr1minação está tnsce-t ta 1'10 eeof etc co
mo um dos seus fundamentos Assim, não vemos a necess tca
de de se repetir, com vae tacõee adequadas a cada sttuacão
aquele pr tncvotc. r-azão pela qual, acotner-uo aesncas nesse
;ent'ldO, optamos 021a soc-easão do inciso XI do artigo 13

1P03117-6 A!'-lTONIO CARLOS KONDER REIS pOS
...... "'..... "'. PARECER ."'."' ••• "'.

Em que pese a bem runoamentaoa "j ust i f tcacãc- divergi "lOS
do conceito ce que ~higlepe" ser-ta o gênero do Qual a ~S3U

ce- e espécie coro deixa entenutcc a Emenda cons toer-a'ros
que pelo menos no campo da proteção do tr-aoau-aco- são
direitos o tst t-rtos que devem ser assegurados Dal por-que
acolhendo Emendas sobre a r-atér ta o-eteoee-cs inseri!' es
sas duas ter-mas 1'10 sunst vtut tvo

11'03101-0 JOSÉ FERNANDES POT
."' •• "''''''' •• PARECER ."' ......"''''

A emenda em tela, segunda as tradições constitucionais er-a
s ttetr-es , merece adequada ccoatoe-acãc ccaocc for elaborada a
tectstecâc complementar e o-ctncr ta Pela rejeição

lP03102-B JOSE FERNANDES PDT
"',.... "'..... PARECER "'.... "'''' ........

A emenda pretende supe tmí r o ar-t 360 Que impõe 1 f mt t açâo a
car t tcrcecãc das entidades e empresas estatais na manutenção
e toancetr-a de planos de pr-ev tdênc ta complementar para seus
se-vtcor-es Entendemos ccns ts t ente o argumento de CllJ8 se tra
ta os ea-er-te mats pr-onr ta de legislação or-dmar t a , pois o
assunto j a é objeto de tratamento escecre tcc em dois decretos
execut tvcs , o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a r tscat t
aacão dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica da M1nisterio da cr-evtoêncta e asstst êncta Social
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
ga I 5 e r-eaut amerrta-es ee-e tnent es

lP03103-6 JOSE FERNANDES PDT
"' "' '" PARECER ."' ..

reocc em vtsta que o ensino obrigatório possui atnca de
sempenho cer rctente somos de car-ecer que todos os esforços
nele devem ser co ...centr-eocs A educação pré-escolar, ser- du-

vida de gral1de alcance social deve ser contemplada com
tr-as fontes oe r-ecur-sos

1P031ú4-4 JOSÉ FERNANDES por
"'."''''''',..'''. PARECER ...... "'."' ...

A Emenda em tela segundo as tradições constituci0n<l15 bra
si 1811'as, mt.!rece adequada consideração quando for elaborada a
legislação complementar e ordinarfa Pela rejeição

lP03105-2 JOSE FERNANDES POT
."',."'."' ..... PARECER ."''''''' .......

COf'slderando al'i nl'lcessidades educaclona15 SOI'l'lOS de pal'e
cef' que o 5ub5tHutiyO deve manter o principio da dedicação
de recursos do Estado as suas proprias escolas com as res
pect lvas exceções

Pela ;aprovação parcial

lP0310G-l JOSÉ FERNANDES por
."' "'•• '" PARECER .* ~

Segundo a tf'adlção hlstoriCill, a autoromla e um atf'ibuto
das universidades e não das Instituições isoladas

Pela rejeição

11'03107-9 JOSE FERNANDES POT
•••••••• '" PARECER .,.•• "'.... '"

Pela rejeição por não se ajustar a orientação do Relator

lP03108-7 JOSE FERNANDES POT
"'... "'........ '" PARECER "''''.'''''' .....

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui
examinada trata de matef'ia 'Infra-constituCional cabendo pois
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa postel'lof' do
pf'ocesso legislativo

lP03109-5 JOSE FERNANDf:S POT
."' •• "'''''''.''' PARECER "''''

pela aprovação, 1'10S termos da justificação da Emenda
Pe1a aprovação

1P03110-9 JOSE FERNANDES POT
"'... "'''''''.''' .. PARECER "'•• "'.,. •• '"

A disposiçâ.o está 1np1 \cita nos ~dlre\t05 e ,Gara...t tas Indivi-
duais" ,

-------------~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:--------------_ ..._----------------------------
1P03111-7 JOSE FERNANDES POT
..."' "'''' '''.. PARECER ."'''' ..

A Pf'oposição em exame Apresente valiosa contl'tbuiçào que
o Substitutivo incorpOf'a em sua essência

Pela aprovação pal'clal

11'03112-5 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
."'••••••• PARECER "'..... "'.... "'.

Embora acolhendo a supressão proposta conservou-se um
cef'to vinculo entr'e saude e meio ambiente, no art 351, em
decorrência rias 1nter-f'elações entre os mesmos

Pela aprovação
-------------------------------------------------------------------------------

lP03113-3 EVALDO GONÇALVES PFL
."' .... "'.... '" PARECER •• "'...... "'*...

Acolhida a supressão pro~ '>ta, ficando apenas o tema fo
cal entre as competências do sistema nacional unico de sau
de

Pe1a aprovaç50

lP03114-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.... "''''''' .... PARECER ..... "'•• "''''.

A emenda ora sob ex.ame pretende instituil' ação comunitária,
através dos Conselhos Comunitáf'io5 que., na forma. da. Lei, ope
f'arão 'IleCanismo5 desttnados .li elevação da capacidade da.s pe5-

lP0311B-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
."'''' ...'''..... PARECi:~ .~.,.",......

A Emenda eeoc-a concorde com o pr tnc i p to ele cue a uotãc
não deva tns t stutr isenções ele tr tbutos estaduais e muniCi
pais, pretende criar uma exceção para par-mtt t r- a tnter eê-en
c ta da União nos casos ElM Que ela compense os Estados e os Mu
otctutcs pela ee-ca de r-ecorta causada pela teencêc

Não ons t ant e os argumer;tos expostos ...a j!Jstificação da
EMenda entendemos que ti medtda orence.ue uuatcuer- fO"''''''.3., ti
autonoe-t a r tnance sr-a dOS Estados' e Munic'p1o!. com -etacao <I
gE'réncia d05 respectivos tributos

A Idéia de ccncewsecãc traz tecr tcrta a cent r-er t aação de
recursos na un t âo pois so dt spondo de receita elevaoa e que
esta poderia r-eareente bancar as perdas estaduais e l'Junici
pais Ora j a sabeeos muito bel"l 05 efeitos danosos do cen
centralismo fiscal na vida dos êsteccs e auntcvotcs , cneçaooc
Quase a anut ar- o eaoer-artsnc

O menro- portanto, e Que as untuaoes sucnactcnas s te-
nham plena autonomia na es t r-ut ur-açêo de sua legis1açd.o Tri-
butaria

Pela r-ej etcãc

11'03119-2 ANTONIO CARLOS IWNDER R::IS PDS
.... "'."'.*'" PARECER "'.."'''' •••• *

üe coneor-mtuade co"! car-ecer exa-acc flm ovn-a en-enda, por

cujo acotnteeoto nos manifestamos, fOI cr-ooosr a a supressão
do artigo 494 do projeto em que esta se at tce-ce , -aaãc por
que oac e de ser acotntoa

Orientamo-nos no sentido de que o eo-taiec teentc grada~l

vo dos Estados e auntcvotcs como proposto n., a...tigo 461 
fo"'ma de descertral1zação de recursos - propic'2ra cCl'1di~

ções para a descentralização de encargos pr~"cuoaçà.o oásica
do l1ustre Constituinte

Pela reJE!lção

11'03120-6 ANTONIO CARLOS KONO<=:R REIS J:lDS
..~ PAREC!::R "'•• "' ..

Com a. nOva di<;cr1mlnação de rendas fdescentra1izaçJo
de competências e redistrlouição das receItas I 05 Estados €
Municipios terào reforçadas as suas oartici0açõQ"i!"la arrt:C,J
dação tributaria de forma a pernítir u....a gradativa descentra
lização de serviços O FINSOCIAl, dada., sua n<l.tureZd não
fOi cons~derado nesse processo

Peta f'ejeição

lP03121-4 ANTO"lIQ CA~lOS KONDER REIS PD3
..... "'>l<••• PARECER "'''''''''' .........

A Proposição embora disponha sobre mate!'ta constitucional
contem desdooramentos que melhor- se situam no i1rroHo d<l. le-
glslação o"'dinarli! ê comolemel"ltar

Pela rejeição------------------------------ ----------- --------------------------------------
11'03122-2 A~TO"lIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'.."'•• "'~ .... PARECER *,...", •• ",,,,,,,

O princIpio Qsta Inserida nos 'Direitos e Ga.rantla~ Indivi
dlJals~

Pela prejlJdlclalidade

lP03123-1 ANTONIO CARLOS "W'-<OER REIS PDS
"'."'*"',."'''' .. PARECER "''''.

Pela aprovaçJo, nos termos da justH1cação da Ell'enda
Pela aprovação

11'03124-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'.... "'......... PARECER ."''''.'''"'''''.,.

Seguindo a tf'adlçâo do Dlf'eito nac1of'al a Emenda aqui
e)<am~nada trata de mate ...ta lnfra-constitucional,cabendo pols
seI' objeto de cuidadosa consideração em etapa postE!rior do
processo legislativo

--------------------------~----------------------------------------------------

1P03125-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'.,. •• ,.."'''' PARECER ..."'... "'''''''''' •

Segundo a tradição historica, a autonO'llia e um atributo
das universidades e não das lnstituições isolacas

Pela rejeIção-------------------------------------------------------------------------------
1P03126-5 ANTONIO CARLOS I(QNDER REIS PDS
"'."",.~"''''''. PARECER ,."'*

lerdo em vista que o el'1sino obrlgatorio possui ainda de
sempel'1ro deficiente somos de parecer qUê'! todos os esforços
nele devem ser concentrados A educação pre-escolar sem du
v1da de gf'ande alcance social, deve ser- contempla.da CO'l'l ou
tras fontes de recursos

11'03127-3 ANTONIO CAR.I.OS KONDER REIS POS."''''*''' ... ,..''' PARECER ",... ",.",,,,,,,.
Por conter aspectos qUE! se harmOnizam com o entendi1"'ento

da Comissão dê sistemat1zação a preser;te emenda devI:! ser a
provada parcialmente

Assim, celo seu acolh1mento parcIal

11'03128-1 AtJTC.NIC CARLOS KOtIDER REIS POS
."'''' .. '''.''',.''' PARECEI< "'."' ... "''''.'''

Considerando <15 l'1ecess1dades educacionais, somos de pa"'e-
cer oue o SutstHutivo deve manter o princ\pio da dedlcaç;:lo
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lP03128-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS lP03l44-3 AL.FREDO CAMPOS PMDB

de -ecur-sos do Estado as suas próprias escolas com as
oect tvas exceções

Pela apr-ovação car-cre t

1P031:29-0 ANTONIO CARLOS KDNDER REIS PDS
"lO •••• " •• PARECER lO .

Acolhemos, em parte, os terecs da Emenda
Pela aprovação carcte t

lP03130-3 I'lALDECK ORNELAS PFL
"lO ••• " ••• PAReCER lO" .

A sugestão de alterar-se o ep\gra1'e do cac-r ctc /I, do
'r st.rtc IV. do Projeto, conforme a arenoe não se coaduna COl"
a cec tsãc aoct aoa oetc aetator-

O parecer e pela rejeição

1P03131-1 WALDECK DRNELA5 PFL
.......... PARECER lO••••••••

A ordenação do ter- t tor tc é, sem duvida, parte dos planos
r-ere-f oos no item em Questão e não necessita sa- explicitada
tanto mais Que esta contemplada em outros ct spos t t tvos do

Projeto quanto ao mérito
Pelo acolhimento parcial

1P03132-0 ALOYSIO CHAVES PFL
.......... PARECER .

eruenoencs que não ná n8tlhuma incompatibilidade entre a
ceemanéncta da excr-essãc -e os cctenc tats de energ\a nto-éu
t tca'' do ar-t 306 e o inciso II do ar-t 52, conforme ~efere o
autor da emenda

O coe se pretende assegurar como posse oa União e julga
mos essenc te t fazê-lo é a pcase sobre os "potenclais ce
ener-ata nto-éut tca'' e não a posse sobre cuatscuer- rios Assim
estejam onde estiverem, os ootenc ta-s de energia ntor-eut tca
constituem, pelo esctr-tto do texto propriedade da untêc

Por essa razão somos pela rejeição da emenda
-~---~------------_. ------------------- -----------------------------~------- -~-

lP03133-8 ALOV<;IO CHAVES PI"L
.......... PAReCE.R .

A Emenda propõe alterar a redação CIO parágrafo cmco do
artigo 284

A Emenda apresentada pelo Nobre Constitu1nte contem as-
pectos Que representam eret tva contribuição para o aperfei-
çoamento do Pr-oj at o de ccostttutcãc Que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial propondo para
o artigo em foco a secctnte redação "As ctspcmct t toaoes de
caixa da União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados. do Distrito Federal e dos Munlc'lpios. bel'! como as oos
Órgãos ou entidades do poder Publ1co e das BmprBsas por ele
controladas. em tnsr ttutcões r tnancstr-as, or tcte ts , ressalva
dos os casos orevvstos em lei"

Pelo acoin-mentc parcial, nos termos do Substitutivo

lP03134·6 ALOYSIO CHAvES PFL
........... PARECER ..

A emenda apresentada não se coaduna cor. o atual cr-ccõsvec
de s tmpt tf j ca- a r-ecacãc do Projeto pela er tetnacãc de ex
pressões ou de artigos ceesctocwets t oeetee-ve t anotar uma
forma Que contenha o cr-tncrnto do dt-ettc. como o fez o Pro
jeto ele ccnat ttutcão. sem entr-et a-rto estender-se em aspec
tos que qualificam a mate-vá e Que são pertinente a legisla
Cão crdtnar ta

Pela rejeição

lP0313S-4 A~OYSIO CHAVI:5 PFL
lO" ••••••• PARE:CER lO••••••••

sete-se Que os artigos 54, 57 e 65 do sr-cfeto de cons
t ttutcãe. são complementares cuenro a competência legisla
Uva da untão. sat aooe e Mur;lc'ipios A o-cor-te r-essarve
contida no Art 409 tnntca a oecesstoaoe de ccecat rctt-ea -

cão da matérte e Quanto a este aspecto e muito oportuna a
oeoccs tçsc ser- cueatãc ele t ecn tca legislativa. optamos
por manter o ar-t 5il XxiII, v ~ Sl1p"imir o ar-t 409 Assll'l
embora acctnaooc a idei;! do Autor, ccnctuveoe oe t a re'~Hçâ?

da Emenda

1P03136-2 At.OY::.IO CHAVES PFL
............ PARECeR ..

Optamos por Manter no texto const t t uc tona t a redação cr '
unda da ccmtssãc tel'l'lã"'ca Que eeocrcna apenas o aar-co ceotr-ar
do êr-as t t e não as demais instituições e roaocar-as oficiais,
como tnst ttutçãc cujos dirigentes oevae te- sua designação r-e
cutanentaoa em leI

Pela r-ej etcão---------------------------- -------------~ ------ ~---~ ~------- ~ ----- - ~. --- -~----
lPOS137-1 ALOYSIO CHAVES PfL
.......... PARECER .

Ao-cvacãc parcial, nos termos do Sabst t t ct tvo

lP03138-9 ALOi'SIO CHAVES P::L
lO PARECER lO••••••••

e-etenoe a Emenda Incluir a oencetr-ecãc r rnance tr-as"
as "vnat t tu cçôes or tc tats de fomento r~giQnal~ da a t tnea -e
do item I do ae t 277 do Projeto de const t t utção

ccotuoc aeeooencc ao disposto em varias emendas ente
1005 pela subat t ru tçêo das' t ns t t t ut ções. oficiais" Dor ~gover

nos aos Estados ~

Pela rejeição

1P03139~7 ALOYSlO CHAVES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de Emenda mod\ficativa do 70 do ar t :272 ,
segundo a Qual ser-ta e11minada a oeX'9ênc1a do cuor-um Quali 
ficado de cots terços Que o atual Projeto prevê para acr-e 
'lar r-esctucãc cc Senado da Republlca estabelecendo as al~quo

tas dO ICMS aplicáveis ãs operações ali descritas
Inobstaf'te respeitave1s os a~gumentos expendidos pe10

ilustre Autor, 1"11itam porém outros análogos e não menos
ponderaveis no sentido da manut~nção do referido cuorulfl
Que tamt:lém é exlgldo no Bo do mesmo artlgo

Pela rejeição

1P03140-l Al.FREOO CAMPOS PMOEl
.. lO PARECER ..

O melhor a1v1tre 'la caso, ao InvÉs de atr1bu\r A lei
dispor soore a matEria, acreditamos ser 11'1l1 t ar O numero das
entidades estatAis envolvldas, bem assim e!sDec1ficar o tipo
de favor igua1meJ"lte e...:te'lsivo ao setor Çlr1vado

Pela rejeição

IPü3141-g ALFREDO CAMPOS PMDB
lO PARECER .

As flnalljades da Emenda estão em parte cortempladas no
suost1tutlvo Pela aorovação parc1al

1P03142-7 A..FR!:OC CAMPOS PMOEl
............... PARECER .

O fundo de g<lrant la de temÇlO de serviço tem prestildo
desde sua cr1.aç:io err 1966 inumeros ben~f'iclos aos traba
lhadores Assim sendo. pu1veriza-lo seria temerario ~a

zão pela Qual oplnamos pe'a supressão dO ilrt 474

lP03143-:5 ALFRfOO CAMPOS PMOB
lO PARECER .

tonc1ulll'lOS pela <tp~ovaçâo da Emenda na forma do Subst1tu
tivo

1P03144-3 ALFREDO AMP05 P,-\DS
........... PARECER ..

A presente emenda, por cOf1ter aspectos que se harmonizam

em parte com o entenâimento da contssàc de siateeat taacãc

deve ser so-cvaca ca-ctareenr e
Assim, pela seu acctroeent c parcial

lP0314S- 1 ALFREDO CAMPOS PMOB
.. lO PARECER .

s-erer-ru-se cara a mater ta objeto da emenda redação
c tve-se da proposta

Pela rejeição

lP03146-0 ALfREDO CAMPOS PMDB
............. PARECER .

Parecer rnvcr ave t por entendermos lógica a suças t ão oc
nobre autor

1P03147-8 ALFREDO CAMPOS PMDB
.......... PARECER .

Essa ccnoetêncra estadual tem por escopo reter, nos pro-
er-res Estados produtores da renda tr-tbut aoa pela t.ntãc uma
parcela ct-etemente proporcional ao valor arrecadado Foi a
fórmula encontrada para uma oar t t l na ecut t tor aca do imposto
de renda Que e r-ecn s te tburoc , segundo cr-tt ée-tcs ecoer taaoc
-es , para todo o território nacional

Pela rejeição

1P03148-6 ALFRE.DO CAMPOS PMoa
••••••••• PARECER .

O e-t tac foi sucr-tmtoc. ficando a mater-ta para a te t
or dtnar-ta

Pela rejeição

1P03149-4 ALFREDO CAMPOS PMDS
.. "'lO •••••• PAR.ECER ..

A eecectt tcecãc da iniciativa, restringindo-a as Câmaras
Municipais somente, enfraquece o dispositivo que respeita
esta e 11 tntc tat tva do crccr tc asr aoc

Pelo não acolhimento

lP03150-B ALFREDO CAMPOS PMPE!
........... PARECER .

A expressão "comuntcaoes tncrcenas- se justifica no con
texto do nrocasso de educação processo este social, coleti
vo dado na (e para) a comunidade

Pela rejeição

lP03'51-6 ALFREDO CAMPOS PMOB
........... PARECER .

sucest êc oportuna. correta, para efeitos de conoet tmi r-
eacãc seto acornttaento car-cvat

11'03'52-4 AU'REDO CAMPOS PMD8
........... PARECER .

A peopcs t a ja se contem no c-ore-c nanus tc que enumera
os eccer-es da t..nI êc

Prej uo i cta r toace------ ----~ --------------------------------------~ --- --- -- ------------- --------
lP03153-2 ALFREDO CAMPOS PMOB
.......... ~ARECER .

pelo acolhimento nar-c tat • nos termos do suns t t t ut tvc

lP03l54-1 ALFREDO CAMPOS PMD8
....... "'••• PARECER lO ..

O projeto opta Dor uma orientação cree-ente da cont Ida
na c-ccosta

lP03l5S-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
.......... PARECER ....."'••••

A especificação e oesnecessae ra pois os ast aocs deverão
organü:<I~~5e sob os or-tnctp-cs da ccnst vtutcãc. Que ja consa
gram o tema da proposta

1PQ3156-7 ALFREDO CAMPOS PM09
............. PAREC::R .

A proposta j a se contem no c-ejete naqctro Que enumera
os poderes da União

prej udl ctat tceoe---------------- ~ -----------------------------------------" --_. -------- ---- ----
1P03l57-5 ALFRE-DO CAMPOS PMDB
..... * ••••• PARECER ..

Sugestão cccr-tu-e e eoecueoa Pelo acolhimento-------p-------------------------------------------------------- ----------~ -~--
lP031SB-3 AL"REDD CAMPOS PMDB
............ PARECER lO."" •• " ••

O eocs to v tsa a oete-mmar a natu-eaa da lei complemen
tar QU@ deve ser eeoe-at , de modo que os -ecutsitcs seja'"
uniformes em todo c cet s

Pelo não acourtmentc

lP031S9-1 ALfREDO CAMPOS PMOB
lO PARECER ,.•••

A escecte rc toaoe da justiça e da securance da Capital F€,
der-ar eXlgem sua reserva a União, pelo Que De. itens devem ser

mar-t tocs
Pelo não accmteeotc

lP03l60-S ALFREDO CAMPOS PMDI3
.......... PARECER •••• "'......

Pelo não acou-teentc. nDS termos da redação aootaoa no
sunst t t ut tvo

11'03161-3 ALFREDO CAMPOS PMDB
........... PARECER .

Optou-se por dar á mate- la objeto ca tmenca tratamento
diverso do nela proposto

Pela rejeiçâo

1P03162 .. 1 ALFREbO CAMPOS PMDB
........... PARECER "

A enumeração dos poderes da União e ImpreSC1ndlVe1
Rejeição

----------- --------------------------- -------~---- --. --------------------------
lP03163-0 A..FREDO CAMPOS PMOB
.. PARECER .

A sugestão m~rece acatame.,to por aprimo~a~ o Projeto

------------------~:~~-~~~~~~:~~_.._--------------------------------------------
lP03164-8 ALFREDO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER .

A proposta fOl aproveitada em. seu mer1to noutros d1spo
s1t lvos do projl"to

Pelo acolllimento parcial

1PD316S-6 ALfREDO CAMPOS PMOB
.......... PARECER lO "

Pelo não acolnitnento. nos termos da r~daç:io adotada no
substitutivo

1P03166-4 ALFREDO CAMPOS PMD8
.......... PARECER ..

Pelo não aco1nimento, nos termos da redação adotada no
SJbstitut1vo

11'03167-2 ALfREDO CAM~05 PNDS
••••••••• PARECER •••••••••

A ~speclficld~de da justiça e da segurança da Capttal l'e
de~al e,;,gem sua reserva â Unlão pela qu~ os 111"115 devem ser

rrantielos
Pelo não acolrimcnto
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r ttor-ra t e mccaveteente , um instrumento de rceo-ms agrdr1a
Somos, portanto pela acourtoa da Em~nda e'l1 sua esseocta

coe aosptecão oe fer-e-a------------- ---- ---- ------------------------------- ----- ------- ---------------

lP03l94-0 ALFRE:10 CAMPOS PMDB
............... '" PARECER ...... "'.... "'....

Somos pela aprovação parcial da Emenda car-a Que seja su
c-terocs os ee t s 478 479 e 482 do sroretc

------------------ --.--~-------------------------------------- -- ---------------

lP03193-1 ALFREDO CAMPOS PMOB
................. PA.RE.CER ..

O Fundo de üar-ant la por reepc de Serviços ceaoe a sua
criação e'll 1966, te'll provado tanto nos casos de r-esc t são dê
contr-ato e aposentadoria, Quanto na sua cest teecêc eacectr tca
de ccnst-ucãc de ecr-acnas para as classes de trabalhadores
menos favorecidas A 51..a cutver-vaecac chega a ser tener-ar ve •
razão pe a Qual deve o ar-t tcc 474 ser supr tmtdo

lP03'92-3 A_FREDO CAMPOS PI.'OB
................ PARECER .

Propõe o nobre Constituinte que se acr-...scente car-ear-eeo
ao ar-t 316 oo Projeto a t trn de dar coece-êncta aos asecccs
para ut tt tzar-en OZ r-ecur-sos oriundos do 'imposto sobre a pro
priedade ter e t tc-vat rural na adequação da tr-atiatnaccr rural
a terra objeto da reforma agrarl<1

E'Il sua aust tr tcacãc. salienta-se o otiret rvo de dar ao ITR
car-ater- progressivo para cesest teut a- as glebas tec-ccut tvaa
e tampem viabilizar fonte de receita voltada para 1J5 obre-
t tvos da r erorma agraria

A idéia da nrca-esstvtcace com ra ts objetivos está sendo
i occ-oo-eoa ao nosso Suost i t ut IVO, no texto correspondente ao

20 do ar t 272 do Projeto Entretanto, a vinculação dessa
r-ece tr a tributaria à reforma agrária não deve cormter- da
const ttutcão (ver ar t 292,1, do Projeto e seu equivalente no
Scos t t tut tvo t "I'Ia~ ser decidida cer torítca-nent e Dela tears-
t aoor- or-ntna-f o , a pr-epós t'to das tets do plano mur tanua t
das diretrizes c-cemeo-áe tas e dOS c-careotoa

Pela ac-ovecêc parcial

PI.'CBA!..FREDD CAMPOSlP03l91-5lP03168- t ALFR!:DO CAMPOS PMDB
............ PA~ECER ....... "'......

rr-ccõe o autor 1'1 ell"<glb1lldade de cr-ast tetecs naturali
zados para todo e ovatoue- cargo frl1jÇlra1

O o-c.etc pr-escr-eve que são or-j vat tvos de tv-as tt et eos
na-ne as caoo-oetu-as para os cerçcs de e-estoente da R~Du

or tce oe Câmara Federal lo'! do Senaoc da aeocot tca
A mat ée te e portanto at t a relevância
Pela reretcão

lPQ3l73-7 ALF~EOO CAMPOS PMDB
................ PARECER ...

Os oi socst t tvce QU~ tratam da exploração das ettner tcs em
terras indígenas foram transformadas em um u111,:0 or-tnc Ip vo
Neste, optamos pela manutençâo da exp"essão' au-or v
aecãc das populações il"c1\genas e do Congresso Nacional ", por
eotenoe-ecs Que assim estaremos protegendo as terras lnd1ge
nas e garantindo a scbr-evrvêncte etatca e cultural daquelas
coo.necõee

Somos ps l a rejeição

1P0317:2-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
.................... PARECER ..

Pelo não acotn'mentc por tnaoecuacãc a-rt-e o otsnos t t tvc CI
tado na emenda com o do Proj~to

lP03170-:! AL""REDO CAMPOS PMDS
................ PARECER ...... "'..........

ccnc tutncs pelo -ião acolhimento por ccostce-e-eos que o prazo
proposto e oemas í arro lang';l

lP03171-1 ALr:"REDO CAMPOS PMDS
............. PARECER ...

Concluímos pela aprovação parcial eucctvtovooc os assuntos em
Seção----- ------ --.- ------- -~---------------------------- ------ -- --- ----------------

lP031(,9-9 ALI:REDO CAM;:'OS PMOB
......."'•• PARECER ..

Parte cc conteuoo da acenoa f 01 ccosac-eco no suosr t tut t
vo Assim se-ido somos pela eor-ovecão oa-c ta 1------------------------- ------- ------------------------- -- ----------- ---- ---

lP03174-S ALFREDO CAMPOS PM08
................ PARECER ..

Pelo acotntee-it c carc te t nos termos do Suost t t ut tvo

1Pü319S-B A.LFREDO CAMPOS PMDEl
...... "' PARcCEq $ ..

Pelo acotntmento parcial, nos termos do substitutivo

1PC3175-3 ,l>,LFR'EPO CM~POS P"~B
............ PARECER ..

O e-t rac foi suprimido, 001S a mater ta cons.tt t ucto 
namerrt e já está tratada em outro otecoe tt tvc

Pela rejeição

1P03176-1 A!..FREDO CAMPOS PMDB
........... PARECER .

A parte fi"lal da proposta merece ser acat aoa
r-s1a ecr-cvecão par-c i a 1

lP03l77-0 A!..FREOD CAMPOS PMJB
............... PARECER .

A eme-nda ora sob exame se coenat tb t t tze ctenaeeet e com o
texto do substitutivo

Ante o exposto, op tnamos pela sua cr-ejuotctat tcaoe

lPú317B-8 ALFREDO CAMPOS PMDB
.............. PARECER .

ccncturnos pela ecr-cvecãc parcial tendo sido subdividido Il0"
assuntos en Seção

11'03 '~G-G ~\..FR~GO C~t.lPDS PlIOB
.. "' PARECE;;! ..

Pelo acctnv-ento. nos r er-ros do soost t t ut tvc

1P03197-4 ALFRE:OO CAMPOS PMD8
............ PAR::CE::! ~ ..

As fif'1<1l toscas da emenda, contem aspectos Que harll'on1z:l!'"
com o entendimento da ccetsszc oe Sistematização

Assim somos pela ao-cvacãc ca-cta t desta erenca
-----------------------~-------------------------------------------------------

lP0319S-2 ALFREDO CAMPOS PMOB
.......... ,...... PARECE~ ..... "'.............

O proposto na Emenda está em parte ccnsvoer-aoc no SI,/b::;
t atut tvc

Dela aprovação oarcte t

lP031g9-1 ALFREDO CAMPOS PMOB
......* PARECE;;; .

eeet rvaren-e a meter-ta constante da c-eseot e emenda
f r-ã ccntt-f cut- para o aperfeiçoamento do texto const r t ucto
na t

Em 115S1;ro -ienoo, SO"105 pela aprovação da emenda

1P03'7g-6 ALFR:DO CAMPOS PMDfj
........ " PARECER " ..

Pelo não acolhimento conforme o-teot acão dada ao St.nsr t t ut rvc---------- -------------------------- --- --- --- --- ---- _.- ------------------------
lPQ3180-Q ALFREDO CAMPOS P~DB
................. PAR.~CER .

O pr-uct cs t smo é cesnecess arto sete não accu-o-eorc__________ R ~ _

lP03181-B ALFREDO CAI/PC!:. PMD13
.................. PARE:CE~ ..

t.l"lbor:.l \O\JV<!\JB' o oescor t vr.o do propol'\@l'\te, cessa cc-v-c
cão e de Que a eater-te seu l?xalfl~ recebeu t eat as-entc acecuaoc
no s-cteto Pela p-ejuotc tat tcaoe

.------------------- ----------------- --- --- --- ----- ---------------- ----- ----- --

1POJ200-8 ALFREDO CAMPOS PMDB
............... PARECE~ .

A or-ase-rt e emenda, por conter aspectos que se harmo"~zam

en ca-te co." o entendi "lento da Comissão de stvte-nat taacão.
oeve Sf'r <lprOvad<l par-c tutreent e

Assirr pelo seu acom tbent o oar-c t.at

lP03201-6 ALFREDO CArlPQS PI,ICB
................. PARECER ..

A presente er-enda . por conter asoectcs q!.oe se nerr-ooteae
em parte com o eotendtewnto da coea ssãc de Si atewat taacãc
oevs ser acrovaca parcialmente

As~'i!ll cetc seu acorbr-e-tc parcial

l P03182-6 ALi"REDO CAMPOS PMD8
................ PARECER " ..

Trata-se de eater-ta tnccecat tve t com um texto constitu
cional ;::0212 r-ej e tçãc

1P0318,j -4 ALFREDD CAMPl..S PMDa
•• "' PAREC:'R .

A cr-esent e eeenoa. por cor-ter- aspectos QU!'> se narrront aa-n
em parte CO"" O entendimento da co-tesão de s rst eeat taacãc.
deve ser ac-cvaoe oar-ctateente

As!>;lm pelo !>;eJ acolhimento parcial

1P03184-2 ALFREDO CAMPOS PFL
........ ~ I.REC':;R ...

A presente emenda, por conter aSDecto~ Que SE'! I'larmonizal'l'l
em parte, com O ente'ld1mento da CO!1'issão de Sistematizaçào
deve ser aprovada parc1a1mente

Ass1rr pelo seu accln'mento p.1!rcia1

1P0318S·1 ALFREDO CAfoIPOS PMDB
"' PAf\ECER ..

Pela rejeição, 1'18 forma dC Substitutivo

1P03186-9 ALFREDO CAMPOS PMOB
~ PARf.CEI< ..

As f1'1aliáades da Emenda estão em pa"t/? contempladas no
substitutivo Pela aprovação parcial

1P0320:2-4 ALFREDO CAMPOS PMDa
.................... PARECER .."' .

Pela ao-ovacão em ca-te na ror-s-e oc sucat ttur tvc

1P03:203-:::! ALFREDO CAMPOS PMDB
....... ic PARECER .

O proposto na Emenda. esta e'n parte considerado no Subs
titutivo

Pel1'! sc-ovacêc car-cte i

lP03204-1 ALFREDO CAM?OS PMD8
..."' ~. PARECE? .

ti pre<>ent() emenda, por conter aspectos que se har!1":mlz.:l""
em parote, com o gl't'and1mento da C0II'1ssão de Si,steTIlati,z.:a~;;o

deve ser aprovada parci,alrrente
AssIm pe10 seu acolhime"lto carcial

1P03205-9 ALFREDO CAMPOS PflDB
...... "' " PARECEr< .

As fiftalldades da Emel"da estão em parte contemplad.:J.S no
substttutivo Pela aprovação parclal

1P03206-7 ALFREDO CAMPOS PMD3
............. PAR::ÇER .

A ~reserte emenda, por conter aspecto!'> Que se ro3,rmonizam
em parte, co., O entel"ld1mento da Comissão de Siste"'<!.tização,
deve ser apr:.vada oa.,rciall""ente

Assim, Dela seu acolhimento parcial
lP03187-7 ALFR~DO CAMPOS PMDB
.............. PARECER ..

O pl"Oposto na E'1',enaa está em oarte cons'derajo no Subs
t'ltutivo

Pela aprovação parch1
~ ---- ----------- ------------------------------------ --- ------- ----- --- -- -- -- --

1P0'3188-5 ALFREDO CAI,IPQS pl~OB

....... " PAqECER .
A presente emenda, por conter aspectos Que se harmol"izôl'll

ef!' parte com O entendimento da Com1<;são de Si ste"latl'dÇáo
dpve s~,' aprovada D<lrclalmente

As,s.1m pelo &elJ acolMmel"to parc1al

lP03189-3 ALFREDO CAMPOS PMDB
................ PARECER ..

O p"oposto na Emenda eE,ta el'1 parte cons1dera~o no SUDS
titutivc

Pela dpro\.ação parcia'

11"03207-5 ALFREDO CAMPOS P~',D9
.. PARE.CER ..

A preseT1ta emel"da, não se ajusta com o enterdlmento predo
m~nante na C:lmissão de Slstemat1zaçâo

A<;Sill' pela sua rejeição------ --- --------------~----- ---------------------------- ----------------------
lPQ3208-J ALFREDO CAMPOS PMDB
• ". PAR!:CE~ "

É justa a pretensão contida na presente e"lerda Entretan
to ente'1delf\')s Que a nater1a deve ser prevista ~m lei ordina-
ela

1P03209-1 ALFREDO CAMPOS PMDí3
.. PARECE~ .

A present'~ emenda não S~ ajusta CvlT o €ntEil1dil"ento pl"edo
mirante n<l CQl"iSSdO d<i! Slstematlzação

Assim, pela Sll~ rejeição
'P03'90-7 t.lFRElJO CI.M?OS P'.'DS
............. "'. PAR,:;CER .

A materia de Que trMa o Art 415 ja se encontra s ufi.::len
tementt" ate'1d'o<l no Projeto de Constituiçào e concluimos pela
sup"essáo dO I'~ferldo artigo

Resulta portanto, prejllOlcada, a prO;JoSlçiio em exame

lP03210-5 ALFREDO CAM?OS PMDB
... PA~!':CER .

A prCSlente emenda cor conter ~spectos ql.e se llarmor1za'll
e"l parte, CCI') o entendimento da ComiS5do Ije :"stematiz.açâo
de-l'" :::iQr aprovada parcialrrflnte

Assim pelo seu acolhtmanto oarci,)'
lP03tgl-5 A FREDü CAMr:tOS PM!JB
... "'."' PARECER ..

A Emenda pretende Que o Proj~to lnclu<! l"or"lõl d'!1terfl'lIr"l2"dO
a orogressivldade na cobrança do imposto sobre pr')priecade
territorial rural, no caro... de terras imo"OGJtHas:

estamos di? acordo ell' Ql.e Ol> ô1l1quota$ de:.s~ 'Imposto !;~jaf\'1

-f1xad.ts de forrra a desest'lmular o formaÇ~o de latifl,/ndi05 c a
manJtellçào de p~op~lo?dade5 improdut1vas, porque o imposte. ter

lP03:111--3 ALFRE~O CAI,'PQS PMD9
... PAR!::CEI? "' " '"

A Emend<l d{'ve !;,,=,,, O<lrC'a'mente dprovaj} p'Jr co ...t"'r ,)'30eç
tO$ QU€, SI" t'larmOl"'IZ<l!1'l com o') ç-ntlÕ!l"',jill'ento d:3 Cç~'ssã() dt~ :)1';
temat l~açàQ
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lP03211-3 ALFREDD CAMPOS PAtDB 1P0322s-3 ALFREDD CAMPOS PAtDS

lP03212-1 ALFR~DO CAMPOS PMOB
.............. "'''' PARECER "' ......... "'''''''

Em nosso sucst ttut tvo adotaremos a norma da at tnea "m" do
Hem IV, oo artigo 17, do Projeto, mas oetxanoo para a lei
cr-ntnar ta a regulamentação do critério para a oste-mtnacãc de
Qual s tnntcaro representara a catecor ta. entre os varias pre
tendentes
A Emenda propõe Que desde a ccnst ttutcãc ja r toue definida a
questão
O cr t t ér to deve ser matéria para a lei ordinária
~ela rejeição

1P0321:;J-O ALFREDO CAMDOS PMD6
...."''''..10'''''' PARECER '"

üctcu-se por dar à mater ta objeto da Emenda tratamento
ctversc do nela proposto

Pela r-ef etcâc
--~~-~._~------------------~---------------~~~---------------------------------

lP03214-B ALFREDO CAMPOS PMoa
•• "' PARECER ..

Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo-------------~--~-~--~---------------------~--- --------------------------------
1P03215-6 "L.FREDO CAMPOS PMDB
.......... PARECER .

No ent enctmento do Relator, a matéria tratada no ctscoet
tivo Que se pretende sucr tetr- r taur-ar-ta melhor em legislação
or-dtnae ta , eis que a proposta ele exctus tvtuace ela folha de
salários para tnctoênc ta de ccnt r-f bu tçôes sociais destinadas
à Seguridade pcasu t implicações bastante s1gnif tear tvae no
financiamento de programas e ent toaces já ccnsct tuaocs no
campo soctat

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnst ttu
ctcnat poderiam ser t txacas as provisões indispensave1s ao
desdobramento da matéria, de ecoe a que possam ser at endtocs
os diversos aspectos envctvtocs

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
nucar-c de emendas apresentadas no mesmo sent ido, jul gamos r-e
coeenoáve t acolher a emenda aucr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo teatstat tvc
cr-ctnãr-to

1P032 16-4 ALFREDO CAMPDS PAMDB
.... "'''''''''' •• PARECER .

Acatada ca-ctatment e no mérito, no caottutc I do 'r t tuto
11

mo um dos seus fundamentos Assim, não vemos a necessida
de de se repetir, com var-tecões adequadas a cada s truacêc
aquete er-rocrpto , razão pela qual, acolhendo Emendas nesse
:~ntido, optamos pela. supressão do inciso XI do artigo 13

lP03226-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
... "' PARECER •••••••••

Pretende a Emenda que o eecr-eet tnc concutscr-tc estadual
fIQue sujeito a aprovação do Senado federal

Ora, o secr-est teo compulsório permitido pelo texto do
Pr-ojete é apenas o destinado a atender gastos com calamidade
ocnt tca. a qual, evidentemente, não pode aguardar tramitação
demorada

Ademais, está em jogo no caso, a autonoetta estadual Nes
se ponto achamos que o tratamento a ser dado ao eacr-eet teo
ccecutscrto deve ser ldent'co ao dado aos impostos Se na
decretação destes não há necessidade de apr-ovação do senaoc.
então t amtrêrnnão deve haver r-estr tcãc na tnst ttutçãc do Qm~

cr-ést tec
sei a r-ejetcãc

------------------~--~------------------------------~-~~---------------~-------

1P03227 -O ALFREDO CAMPOS PMDB
............ "'''' PARECER •• ,.,."' ......

Pretende o autor tornar privativas ele or-est tetrcs natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, além do pr-es t
dente da aeouortca

O Projeto tnc tu tu junto com o Chefe da Nação, na at tnea e
cc item lII, do ar-t 27, somente os sr-es toentes da Câmara J:e~

deral I'! do Senado da aeouor tca. pelo fato de, em caso de iln
pl;!dimento do sr-es tcente ela Republlca, ausênc ta do Pat s ou de
vacãncta. serem chamados ao exer-c tc tc co cargo

Quanto ao Primeiro-Ministro, o par;;igrafo untco do artigo
176 diz que -ser-ãc requisitos para ser nomeado Prinm1ro-Mi
ntatro a conntçãc de ar-astt etr-o nato e ter mais de 35 anos de
idade-

Acolhemos a parte que diz respeito ao Presidente da Repu
tn tca da Câmara Federal e do Senado da Repúb l tca

---------------------------------~---------------------------------------------

lP03228-B ALFREDO CAMPOS PMD6
........."'''' PARECER .

A proposta já esta em termos expressa no Projeto
Pejelção

-------- ------------~~--- ------------------------------------- --~--------------
lP03229-6 ALFREDO CAMPOS PMOB
• •• "'."' ••• PARECER "'•• "'''' ......

Pelo acolhimento, nos termos do socst tt ut tvc

1P03217-2 ALFREDO CAMPOS
."' PARECER "' "' "'.

A emenda e de ser r-ej et t aoa

PMD6 1PD3230-0 ALFREDO CAMPOS PMDB
.."' ..... "'.... PARECER ....... "''''''' ..'''

D Projeto adotou orientação dtver-sa da sugerida
--------------.--------------------------------- -------------------------------

lP0321B-1 ALFREDO CAMPOS PMOB
• "'."'''' ''' .. PARECER .

Malgrado seu tnccntes t ave t mérito, a suaeetãc contida na
emenda r tca prejudicada em face da opção do Relator- por su-
cr-tmr , no sucst t tut tvo , o otsaos t t tvo que o ilustre autor
propunha alterar---- -~----~----------------~-------~-------------------------------------------

lP032l9-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
.... "' PARECER ..

No entendimento do Relator, a matar-ta tratada no disposi
tivo que se pretende supr tmtr- figuraria ee tncr em legislação
ordinária eis que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-tos para incidência de ccntr tnutcões soctats oest tnaoas
oi S@guridade oossut implicações bastante slgn11'icattvas no
r tnanctaeentc os. programas e ent toaces já consolidados no
campo soctat

Somente mectant e t-atseento via legislação tntr-aconst t tu
ctcna t poderlam ser fixadas as nrcvtsões tncascensãvets ao
oescctn-aeentc da mater-te de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtoos

Em vista da retevãncta do assunto. e cons toer-antro-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentldo julgamos re
conenoàve t acolher a emenda sua-ess tva , remetendo a mater-ta
a ulterior ccnatoer-acão , ao ensejo do processo teatstat tvo
cr-emar-to

lP03220-2 ALFREDO CAMPOS PMDB
....... "' .... "'. PARECER ...... "' ......

~o entendimento co Relator, a mat er-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir f'tgurarla melhor em teçtatacãc
cr-ntnar-ta. eis Que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
satér-tcs para tnctoêncte de contribuições soctats destinadas
á secue idade possui implicações bastante signif f cat tvas no
financiamento de programas e ent tcaoes já censor toaoos no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnst ttu
c tonat poderiam ser rtxaoas as or-ovtsões tttdtscensavets ao
desdobramento da meter-ta, de modo a que possam ser atencroos
os ctver-sos aspectos envctvtoos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda svcr-esstva. remetendo a matéria.
a ulterior ccnatcer-acãc. ao ensejo do processo l""glslativo
cr-emar-te

lP03221-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
................. PAFl:ECE:R '''' ..'''''' ......

As chamadas empresas pUbl tcas e outras enr toanas de admi
eostr-acão Indireta que atuam, competitivamente, na eccnomta.
são equiparados às encr-esas nr tvaoas e, portanto, sujeitos
aos mesmos direitos e obrigações Asslm, não há porque excto
l-los do alcance do tnct sc XIII do artigo 13

---------------~---------------------------------------------------------------
lP03222-9 ALFREDO CAMPOS PMOB
............. PARECER ..... "'''' ... '''

A relação e,rnprll!gat\c1a do se-vtccr- publico e estatut ar ta,
aderente, enquanto que a do trabalhador é contratual ~ pos
sivel atr1buir-se ao s""rvldor Oubllco, por força dE' lei ou da
Constltulção, direitos que são assegurados aos trabalhadores

Mas a rec'proca não é verdade1ra, pols lmportaria uma ln 
terferêncla indébita do Estado nas relações contratuais de
el1relto pri ....ado Por lsso que os anuênios, tr-iênlos ou Qu1n
quên10s têm sldo negociados entre empregados e empregadores
~os acordos e convenções coletlvas de trabalho

lP03223-7 ALFREDO CAMPOS PMDB
.... "'''' .... ''' .. PARECER .... "'.......

A relação empregat Icia elo set'vldor publlco é estatutária,
aderente, enquanto que a do trabalhador é contratual t pos
~lvel atrfo(Jlr-se ao servidor Ouonco, pol' força ae lei ou da
constituição, direitos Qulõ' são assegurados aos trabalhadores

Mas a recIproca não é verdadeira, pois lmportaria uma in 
terferência indébita do Estado nas relações contratuais de
direito prlv<ldo Por 1550 que os anuén1os, tr1énlos Ou Quin
quênios tém sido negociados entre empregados e empregadores
~os acordos e convenções coletivas de trabalho

lP03224~5 ALFREDO CAMPOS PMDB
............. '" PARECER .

Pelo não acolhimento nas termas da redaçAo adotada no
substitutivo

1PD3225-3 AL.FREDO CAMPOS PMCa
.............. PARECtR ."'''' ... '''....

A igualddade de todos perante a lei, como forma de coiblr
QualQuer tlPo de d1scriminaçào, está inscrita no Projeto co-

1P03231-B ALFREDO CAMPOS PMDB
... "' , PARECER .

O Projeto adota orientação d1ferente da sucer-tca na pro
posta

1P03232-6 ALFREDO CAMPOS PMDB
"'."' .. "''''''' PARECER "' .. "' .

O objet tvo da emenda e aperfeiçoar a redação da at tnea
"b~ do item I do ar-r 27, com a inclusão da expressão "â data
da eleição"

antenoeeos desnecessária a medida proposta, tendo
vteta que o texto esta claro e conciso

PeIa aprovação car-ct a I

1~03233-4 ALFREDO CAMPOS PMDB
"'..... "'••• PARECER ... "' ... "'''' ....

Pelo acctmmentc parcial, nos termos do substitutivo
-----------------------------------------------------------------------------~~

lPD3:234-2 ALFREDO CAMPOS PMOB
...... "''''''' PARECER .

A presente Emenda e Copia de outra do mesmo autor, certa -
mente remunerada acidentalmente n-eoor-taec-nos , por rsso.
~o parecer dado aoue 1a

lP032J5-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
............... PARECER ..

Entendemos que o assunto objeto da Emenda do nocr-a ccnsr t
tutnte deva ser objeto de ll;'i ordinária, cuja iniciativa oece
noa tia conjuntura econômica e scctat do País no semente

Pela r-ejetcãc
--------------._---------~-----------------------------------------------------

'P03236-9 AL.FREDO CAMPOS PMOB
............. PARECER ..... "'..... '"

A Emenda propõe a tntr-occçãc de matéria de ter cr-ntnar ta e
leição nacional unt f tcada numa se data, nas entidades sindi
cais
~ela rejeição

lP03237~7 ALFREDO CAMPOS PMDB
............. PARECER .

Trata-se de matéria que mats se coaduna com a legislação
or-dtnár ta Pelo não acou-teentc

1P0323B-5 ALFREDO CAMPOS PM06
.. PARECER * ...

A pr€sente emenda, per conter- aspectos Que se harmon1zilm
em parte, com O entermtmento da comtasâo de Sistematização,
deve ser aprovada car-ctareente

ass tm. pelo seu acolhimento car-cta r

lP03239-3 ARNALDO PFl:IETO PFL
•• "' PARECER "'."' .

O cr-tncictc está 1mpl\cito no direito à educação
Pela m-ejudtctat toaue

--~------------------~-~----------------------~-~------------------------------

lP03240-7 ARNALDO PRIETO PFL
.."'.... "'.... '" PARECER ..... "''''''' ..''''''

O apr-enelizado (dldát lca) ele 1 'ngua estrange1ra é matéria
ele normat ização do ens1no

-----------------~:~~-~~~~~~~~----------------------------~--------------------
lP03241-5 ARNALDO PRIETO PFL
"' PARECER "'."'''' .

Embora consideraMo a relevante argu~ntação do Autor, so
mos de parecer Que neste ITlOlllenta hlstót'lco, ainda é importan
te manter a "inculaç:!:o de recursos pra o ens1no conservandO,
em stJas l1nhas gera1s, o dispositivo em vigor

Pela reje1çâo

lP03242-3 ARNALDO pRIETO PFL
"'••• "'...... PARECER .. "' .... "' .... "''''

O dispositivo 00 SubstitLltivo dlz l'!xatamente o conteudo
da Emenda apresentada.

1P03243-1 ARNALDO PRIETO PFL
"'''' PARECER "' "' .

A matéria é infraconstitucional Entretllnto, deverão ser in
sel'idas as ga.rantias do maglstér10
Pela aprovação parcial------~ ~---------------------~-------------------------------------------------

1P03244-0 ARNALDO PRIETO prL
.."'''' PARECER ..

~ fundamental manter esta eJlpre$são no dispos1tivo

1P03245-B ARNALDO PRIETO PFL
""' •• "''''''''''' PARECER .... "'''' •• '''...

O acesso ao ensino obr1gatórlo e gratuito, como dlreito
Público subjetivo, aclonàvel contra o Estado mediante mandado
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1P03247-4 ARNALDO PRIETO PFL
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A aater-ta é, nter-ar-cutcaeente , cr-emar-ta Pela rejeição

lP0324G-G ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A gratuidade deve ser tr-r-es tr t ta Pela aprovação parcial

lP03250-4 ARNALDO PRIETO PFL
."'••••••• PARECER "'••

Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda
Pela acr-cvacãc

lP03252-l ARNALDO PRIETO PFL
"' '" PARECER •••• "'••••

Pela acrcvacãc. nos termos da just tr tcacãc da Emenda
Pe1a aprovação

1P03269-5 BENEDITA DA SILVA PT
"' PARECER "'."'''' .

Pr-etende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos
todos os direitos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece tncoecat tve t com a natureza do trabalho e do vtncurc ju
r tctcc da relação enceeaat tcta O empregador, no conceito
doutrinaria, e aquele que assumindo os riscos da atividade
econômica, paga ao trabalhador o satar-tc, como contr-ansata
cão de ser-vtccs necessar-tce a consecução dos cojet tvos do seu
emo-eenotmentc Ora, no âmbito do lar não ha fins econômicos
para o trabalho realizado Asslm, ecutcar-ar a at tv tdaoa em
presarial com a. atividade doméstica. e ccnn-asensc tnar-r-enoâ
ver Dai porque não ser aoss rve t se assegurar determinadas
garantias ao domestico s6 vtabtt taaveta dentro dê umaestru
!ura aomtntat r-at tva empresarial

1P03272-5 BENEDITA DA SILVA PT
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A proposição apresentada e vêt tosa mas, a reet tcaoe nr-as tte t
r-a esta a Clxig1r o cumprimento do etendtmentc do enslno fun
damental, o de 10 grau e obrlgatorl0 Assim sendo não haverá
recursos t tnancetr-os para a execução do previsto na presente
amenoa

lP03268-7 BENEDITA DA SILVA PT
.......... PARECER ...

eccuiercs a emenda no que respeito a. proteção da fam'lla,
ao casamento ctvr t e r-et tatcso Julgamos, oor-en tnonor-tuoa
a remissão <l. lei oro tnar ta da faculdade de estabelecer os
cr-tncvctos relativos à dtesctucão da sociedade conjugal

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P03271-7 BENEDITA DA SILVA PT
••••••••• PARECER ."' .

A ercccs tcão acr-esentaoa é vât tosa mas, a realidade brasilei
ra está a exiglr o cumprimento do atendimento dO ensino fun
damental, o de 10 grau e obrigatório Assim sendo não naver-a
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

1P03270-9 BENEDITA DA SILVA PT
••••••••• PARECER .... "'•••••

accrntoa a supressão proposta O restante do artigo pa.ssa
ao Capítulo da Fam\lia

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

PFlARNALDO PRIETOlP03245-8

de injunção, configura-se como um instrumento er tcae na ga-
rantia de cumprimento, pelo Estado, co seu dever para com o
ensino publico

Pela rejeição

lP03249-1 ARNALDO PRIETO PFL
"'•• "'••• "'. PARECER .

O otscos tt tvo em tela efetivamente trata de mater-ta
tnrr-eccnat t tuctonat , conter-me as tradições do Direito nr-ast
tetr-c

Pe1a aprovação

lP03248-2 ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER •• "'••••••

A proposta de Emenda, assim como o texto ao nuat se refe
re, dlspõem sobre corrteudos cujos desdobramentos fur-totccs
segundo a pr-axe do Direito no Brasil, melhor se coadunam com
a legislação ordinária e complementar

Pela rejeição

1P0325l-2 ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Seguindo a tradição do ütr-ertc nacional, a Emenda aqui e
x<!minada. trata de matéria tner-aconst ttuctcnat , cabendo, pois,
ser objeto de cutcaocsa ccoatoer-acãc em etapa cost er-tor do
processo legislativo

------------------------------------------------------------~------------------

lP03253-9 ARNALDO PRIETO PFL
••• "'.... "'. PARECER "'••••••••

A pr-ccos tcãc em exame apresenta vat tcsa contr tbutcãc que
o Substitutivo incorpora em sua essência

Pela aprovação car-ctat

lP03273-3 BENEDITA DA SILVA FT
.... "'••• "'. PARECER .

O texto proposto não se coaduna com a cr-tent acãc geral
adotada para. a mater-ta

Pela r-efetcãc
- -- ---------------------- ----------------------------------- -- -----------------

1P03254-7 ARNALDO PRIETO Pr'L
•••••••• '" PARECER •••••••••

O relator mantém o ceetaque do principio geral do caout do
ar-t 371, cujas excr tct tacões acham-se adequadamente no par-a

grafo untcc Pela rejeição

1P03255-5 ARNALDO PRIETO PF'L
•• "'•• "'••• PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo

1P03256-3 ARNALDO PRIETO PFL
.."'... "'..... PARECER .",.", ......

O dispositivo foi adaptado no sentido proposto

1P03257-1 ARNALDO PRIETO PT
••• "'••• "'. PARECER "'•• "'•••••

Em todo o texto const tt uctcna t evitou-se referência a
per-centuats , exceto Quanto as parcelas a serem aot tcadas na
ar-aa de Educação A matéria proposta e objeto de legislação
cr-ctnér-ta

Pela rejelção

lPD325B-Q ARNALDO PRIETO PFL
••"''''••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe modlficação na forma, não alterando
conteuoo do otscos tt tvc

Pela aprovação car-ctat

lP03259-8 ARNALDO PRIETO PFL
."'."''''•• '''. PARECER "'••• "'••••

A r-edação at e tbuttra aos ar-ta 315 e 316 do Projeto não
carecem de al ter-ação

Pela r-ejetcãc da Emenda

lF03274-l BENEDITA DA SILVA PT
.......... PARECER "'•••••• "'•

O Projeto adota cr-tentacêc dtee-ente da sugerida na pro
posta

1P03275-0 ALBANO FRANCO PMDB
•• "'•• "'."'''' PARECE~ "'••

O texto proposto pelo Projeto ja ccnt tsencte a criação de
empresas es tatats a aprovação prévia do Congresso sactonat e
ao relevante interesse cotet tvc ou segurança nac tonat

Não nos car-ece necessar-to. desta manetr-a.ue novo entrave,
par-t tcut ar-ma-rte quando o controle dos es tata'ts ja está bem
disciplinado no projeto

Pela r-ejetção
-----~-------------------------------------------------------------------------

1P0327Õ-8 ALBANO FRANCO PMDB
......"''''... PARECER ..... "'.......

A proteção à o-oc- tecece nr-tvaca, como dever do estado,
é norma que há de constar com clareza no texto cons t r t ucto
nat Os conr t t tos deverão ser sotuc tonados pelo legislador
or-o ínar-f o

ccnouantc louvável a cr-eccuoacãc do nobre Constituinte,
o ccnteuoo da presente emenda, em t tnt-aa gerais, já está in
ctutca no texto

------------------~~:~~-~:~:_~~:~.:._:~~~~~~:_~:~:~~~~:~:~_:_~~:~~~-------------
lP03277-õ ALBANO FRANCO PMDB
."'••••••• PARECER "' ..

Pela rejeiCão
rr-tbvtacãc de crccr-recaoe ter-r-tror taj , rural pela sua

~~~~~:~~a tecntca l'" especificidade, é matéria de legislação

Pela Rejeição
-----------~-------------------------------------------------------------------

1P03264-4 BENEDITA DA SILVA PT
.......... PARECER .

A gratuidade do ensino público, cr-evteta no inciso IV do
ar-t 372 abrange o atendimento em creches e pré-escola

Pela pr-ejudtc tat tcace

1P03263-6 BENEDITA DA SILVA PT
•• "'•••••• PARECER .

O dtsccs tt tvc já. está contemplado nos "ntr-e ttos e üar-ant tas
Individuais"
Pela cr-efuctctat tcace

1P03265-2 BENEDITA DA SILVA PT
••••••••• PARECER ••••••"'••

Somos pela aprovação da emenda Optamos, assim, pela su-
pressão do dispositivo mencionado do texto const t tuctonat

Pe1a aprovação

lPD3267-9 BENEDITA DA SILVA PT
... "'••"'."'. PARECER •••••••••

O Substitutivo ar..olhe o apolo suplementar ao aluno como
tarefa do Estado

Pela aprovação oar-ctat

1P0327B-4 ALBANO FRANCO PMDB
............ PARECE~ •••••••••

Os objetivos da presente emenda estão contidos, em par
te, no Pr-ojeto de Constitulção já elaborado

------------------~~~~~.:._:~~:_~~~:_:~~~~:~~~-~:~:~:~-~:_~~~~~~----------------
1P03279-2 ALBANO FRANCO PMDB
....... "'....... PAReCE~ •• "'•• "'....

A matéria de Que trata o ar-t 409 já se encontra sur tcten
temente atendida no Projeto de Constituição e conctuteos pela
supressão do referido ar-t igo

-----------------~~~~::~.:._~~~::~:~.:._~~:!~~~:~~:.:._~-~~~~~:~::~_:~_:~:~~---------
lP032BO-6 ALBANO FRANCO PMDB
....... "'•• PARECER ..... "'•••••

A cr-oocsta deixa apenas parte do dtsccs tt tvc A redação
do srojetc e mais completa e exct tctta

----------~-------~~:~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1P032B1-4 AL8ANO FRANCO PMD8
"'•• "'...... PARECER ."'''' ••••••

-----------------~~~::~~~~-~:::_~~~~~~=~~-~:-:~:~~:_--------------------------
lP03282-2 ALBANO FRANCO PMDB
••••••••• PARECER ••• "'......

nária~ Emenda ver-sa matéria a ser objeto de leglslação ordi-

------------------~~::_~:~:~=~~------------------------------------------------
lP032B3-l RONALDO CARVALHO PMDB
."'."' PARECElt "' .

A emenda objetiva suor-um r- a expressão -recr-esssc cr tert
nat ~ do texto do ar-t 255 do projeto Os argumentos excenctccs

-------------~~-~~~~~:~:~~~~-~~~-~~~_:~~~:~::~--~::~-~:~:~:~~------------------
1P03284-9 RONALDO CARVALHO PMOB
...."'.! •••• PARECER •••••••••

-------------~~~~-~:~~~~~~~~~-~~~~~~~.:._~~:_::~~:_~~_:~~~:~:~:~~~--------------
1P03285-7 RONALDO CARVALHQ PMDB
••••••••• PARECER ••• "'......

Pela rej e-cãc aot tca-se à espécie a parte final do Pare-

-------------~~~-~~~!~~~-~~~~~~-~~-~~~~~~~-~~_:~~~~~-~~-.~~:~:~~~::~-----------
1P03286-5 RONALDO CARVALHO PMDB
••••••••• PARECeR ."'."'•••••

O cr-tnen-c dtaccs tt tvc Que se pretende acrescentar jã
consta do Projeto (Art 213)

O sl'!gundo já foi ccnventent amente uenat tec ao longo da
- aoeectacãc de. ver-tas Emendas de tcênt tcc conteucc

Pela r-efetçãc. pois

---------~;;~;ã;:~---------RÕN;~ÕÕ-C;~VÃ~HÕ------------------------~;õ~--- -----
.......... PARECER .

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no

PT

PTlP03262-8 BENEDITA DA SILVA
.......... PARECER ••• "''''•• '''.

Acolhemos a sugestão proposta
Pe1a aprovação

lP03261-0 BENEDITA DA SILVA PT
••••••••• PARECER .... "'•••••

A garantia de tratamento e oportunidades tçuats in-
dependente de sexo, etnia, cal", idade e deficiências fi
atcas , e dada na Constituição par-a qua Iquer- atividade huma
na Assim sendo, não cabe espectr tcar- essa garantia t sc-
taoamente para o desporto pois ela já. extste

lP03260-l BENEDITA DA SILVA PT
••••••••• PARECER .

A Emenda não pode ser accrntoa
As sugestões relativas ao negro, minorias e tnctcs foram,

na sistematização de seus textos, colocadas no lugar apropri
ado, restando, pela sua escecte tc tcace em cacttutc próprio,
a questão lnd1gena

Por tats ccns toer-acões , oetxaeos de acolher a sugestão
Pela rejeição

l~?~:~~:l PARECER ~;~;~~r~ ..DA ~ILVA
Acolhida no mérito do arrazoado
O ensccs tt tvc emendado foi incorporado ao carn tutc Da

ramt t ta, adotando-se a expressão "ccntr-ote da natal fdade ", de
slgnlficado mais ampfo e melhor aceitação popular

PI'!I a aprovação parei a 1-------------------------------------------------------------------------------
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lP032B7-3 RDNALDO CARVALHO PMOB 1P03307-1 RITA CAMATA PIIlDB

lP03321-7 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER "'."' .

ccnci utecs pela apr-ovação par-cta t nas formas dos svns t t tut tvc
--_._------~--------------------------~------------------~---------------------

1P0330B-0 RITA CAMATA pMOa
•• "'''''''•••• PARECER •••••••••

A proposta merece aprovação oa-ctat
-----------~-----~~------------------------------------------------------------

11'03309-8 GERSON CAMATA PMOB
.. PARECER .

A. proposta merece aorovecãc piu"ciilJ
---------------------------~--------~------------------------------------~-~---

1P03320-9 GERSON CAMATA pMOB
••••••••• PARECER .

concrutecs pela aprovação carctar nos termos do Sunst t t ut tvo
----------------------------~-~~~-------------------~-----------------------~--

PMOS

PD'

de lei
Sarros pela rejetcão

11'03327-6 GERSON CAMATA
• PARECER .

Acolhemos a sugesU"o proposta
Pe1a aprovação

11'03330-6 CARLOS ALBERTO CAO
........."'. PARECER .

1P03329-:2 RITA CAMATA pMOB
• ••••• "'•• PARECER •••••••••

A oroposta não se refere necessariamente ao mesmo senti
do em que o termo "imagem" é usado no Projeto

Pela rejeição
---------------------------------------------------------------------~---------

11'03328-4 GERSON CAMATA PMOa
••••••••• PARECER •••••••••

Conclu'imos pelo não acolhlmento po1s a opçlIo pelo Par lamenta
rts~ nos Mun'ctpio~ independera da supressão proposta---- ~---------- ------------------------------------------------------~---------

lP033l9-5 GERSON CAMATA pMOB
•••• " ...... PARECER ••••• " •• "

ccnctuteos pela rejeição pois corrstcer-ancs Que os üenutacos
Distritais devam ter o mandato cctnctdtnoc com a do Governa
dor D1strital

1P033l6-1 GERSON CAMATA pMOB
.......... PARECER •••••• " ••

Pelo não acctnteentc por ccns tcerar-eos 1mportante permanece
I'em esses bens como sendo da untãc

11'03325-0 RITA CAMATA PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

ConclullllOs pela rejftfção uma vez cee o texto como se ae-esee-

----------~~-:~-~~~-~~~~:~-~~~:-~~~':~~~~~~-~~~~-~:~~~~~:~~-~~~~~~~::_--------~~
11'03326-8 GERSON CAMATA PMOS
••• "'••••• PARECER •••••••••

Optamos por manter no texto ccnst t tuctonat o dispositivo
Que pr-otbe a comer-ctat teaçãc de car-tasjaatentes das lnstitu1
çOes finance1ras, de acordo com os textos a.provados na sub
comtssão e comIssão temática

----------------_:~~ -~~ ~ ~-~:~!~=~~-~~- ~~~~~ ---------------------------------

1P03324-l GERSON CAMATA pMOa
••••••••• PARECER .

conctutnos pelo não acolhimento pois a cccãc pelo sar-taeenta
r-tseo nos Estados independerá da supressão proposta

---------------------------------------~---------------------------~-----------

1P03322-5 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

A presente emenda, não se ajusta com o entendimento predo
minante na Comissão de stst eeat teacãc

----------------~::~~.:_~~~:_~~~-~~~~~~~~-----------------~--------------------~
11'03323-3 RITA CAMATA pMoa
•••••••• '" PARECER •••••••••

A presente emenda, por conter aspectos que se harlllOn1zam
em parte, com o entencteenro da COtnfssio de s tatemar teaçãc,
deve ser aprovada parcialmente

Assim, p~10 seu acolhimento parcial
----------------------------------------~-------------------~~-----------------

lP03317-9 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER ••"'•• "''''••

O Projeto consagra a igualdade de otretros entre o tr-aoa >

ttreocr- urbano e rural Reconhecidas as ccnctcões de penes toa
de do tr-aoatho rural, caoer-ã i1 lei or-ctnár-ta. na regulamenta
ção Que dar-a as cnscoatcõee do caottuto da Seguridade scctar ,
e tratamento que o r-ur-tccta. com toda justiça, merece

11'03314-4 RITA CAMATA PMOEl
• PARECER ..

Optou-se por dar a mater ta objeto da Emenda tr-at aeentc
otver-sc do nela proposto

Pela r-ejetcãc

11'03311-O GERSON CAMATA PMOB
.......... '" PARECER •• "'••••••

Em nosso substitutivo c-et enoeros suprim1r a norma da at tnee
"0-, do Hem IV, do ar-t tac 17, do Projeto, para preservação
das tnst ttutcões extaeentes , cuja ef tc tênc ta não aconselha a
alteração do sistema de aomtntst r-acãc
A aeenoa. sob nova ror-ea, propugna pela manutenção do dispo
sitivo
~ela -ef etcãc

lP033T2-8 GERSON CAMATA PMOB
........... PARECER ••• "'•••••

Pelo não acolhimento, nos tenros da redação adotada no
sucst ttut tvc

lP03313~6 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

coocruuros pelo não acolhimento pois a opção pelo Par lamenta
r-tseo nos Mun1dp1os tnoeoencer-ã da Supressão proposta

11'03315-2 GERSON CAMATA pMOa
••••••••• PARECER ..

A temporar1edade cr-evtsra no Projeto atingQ apenas pa-re
dos futuros Mln1stros Que irão compor O ccteatacc da Corte de
Contas

Nlo nos parece conveniente, eestm. suspender a garantia
ce vf tat tcteoacs de que desfrutam os atuais Ministros, eocut
r-tctoa ademais, sob o manto da Carta em vigor

Pela r-ej etcão

11'03318-7 GERSON CAMATA pMOa
••••••• "'. PARECER "'••••••••

ccocunecs pelo não eccrmeentc p01$ a cccãc pelo Par t ament a
e tsno nos Mun1c;p1os independera da supressão proposta

-------------------~- ~----------------~ ~--------------------~--~---------------

11'03310-1 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda ccntr tbct , sem duvida para o aperfeiçoamento'
do texto ao Projeto oe ccnst ttutcãc As untoaces da Federação
e os Mun1clp1os, nas leis Que vter-em a expedir com relação'
aos seus respectivos tributos, deverão observar os requisitos
a que se refere o ar-t 265, Item 11, at tnea "c ", do Projeto
de Constituição, cabendo, asetm. a t txacãc cesses requisitos
á lei complementar, e não a lei or-dtnár-f a

-----~----~----~---~--------------------------------------------------~--------

lP0328B-l RONALDO CARVALHO PMOB
.......... PARECER .

As auar-oas Mun1clpals est âc devidamente enumeradas como

-------------~~~~~ -~~-::~~~~~=~-~~~:~:~--~~ ~~ -~~!~~:~~-------------------------
lP032B9-0 RONALDO CARVALHO PMOB
.......... PARECER •••••••••

AS proporções da. eocsentaocr-ta são objeto de teatstacãc
comum, respeitado 05 er tnctutos ccnetcnaocs neste e no eis
ccs tt tvc segu1nte

---.-----------~ -~: ~~-~~!~~:~~--~--~---------------~---------------~-----------
1P03290-3 RONAI..DO CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O otspcstr tvc em tela efetivamente trata de matéria
tntr-eccost ttuctcnat , conforme as tradições do Direito cr-as t
tetr-c

-----------------~~~~~~~~~~~::~------------------------------------------------
1"0:3291-1 RITA CAMATA I'M06
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão contida na Emenda já 1mplictta no item I do
ar-t 60

------------------~~~~-~~~~~:~~------------------------------------------------
11'03292-0 RITA CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o art 360 Que tnoõe l tmt t ação <lo
participação oas entidades e empresas estat ats na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servsoores EntendmflOs consistente o ar9u~nto de Que se tra
ta de matéria mais própria de leg1slaçào ordinária, pois o
assunto ja é objeto de tr-at araentc espectf tcc em dois decretos
execut tvcs , o que oencnstr-a a preocupação do Pod~r Publlco
com li questão Ressalte-se, atnca. Que o controle e a f1scal1
aacãc dos "fundos de oensãc- é cceaetêncta de uma secr-etar-ta
escectr tca do Ministério da Previdência e assrstêncta Social,
ã qual 1ncumbe o acccoannaeanto da observância das normas t e-

-~-----------~~~~~~~~~~~~~~~::~~~-~~~!~~~~!~:_------------------------~-------
11'03293-8 GERSON CAMATA I'MOB
••••••••• PARECER •••••••••

sr-cccstcãc absolutamente toênt tca já foi anat tsaoa por es
te Relator Como corolário, o destino da presente Emenda é o
mesmo da que lhe precedeu no exame

----------------~:~~-~~!~~~~~---------------------------~~ ~--------------------
1P0329oll-fj GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser parcialmente aprovada por conter aspec
tos Que se harrnon1zam com o entendimento da Comissão de S1s
temat12:açlo

----~~---------------~-~-------------------------------------------------------

11'03302-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
........... PARECER ••• "'•••••

A emenda visa a alteração do texto do CAPUT do art 252
A redação do projeto nos parece mais ccnsentânea com o

titulo IX encimado pela -seaur-anca Púb11ca" Nl'io nos parece
que haja "defin1ção de uma escala de admin1stração-, como
sat tenta a Autora Pela r-efetcãc

11'03295-4 GERSON CAMATA PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

A tese defendida na EnumCla não traduz o pensamento pre
dominante na contssãc de stst emet teacão

-------------~--~~~!~~-~~~~~~~~---------------------------------------------~--
lP03296-2 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto já ostenta a norma ptef teaca (Art 228)
coosecuentement e, somos oer a nr-ejudtctat tcaoe da eeenoa

--------------------------------~------------------------------------~---------

11'03307-1 RITA CAMATA PMOS
........... PARECER ••• "'•••••

O que a ElOOnda pretende 1ntroduz1r no texto constitucional é
IlIlltár1a de lei ord1nár1a e precisa ser tratada com cautela
pelo Congresso Nacional, se v1er a ser formulada via projeto

sucst ttut tvc
- ------------------------------------------------------------------------------

11'03303-9 GERSON CAMA.TA PMOS
••••••••• PARECER .

A facultatlvidade pernanece em tOdos os t:asos

-----------------~~~~-~~~~~~~:~~::~~~~-----------------------------------------
11'03304-7 GERSON CAMATA PMOB
••••••••~ PARECER .

A presente emenda, não se ajusta com o fmtend1mento predo
minante na Comissão de Sistemat1zaçlio

Assim, pela sua rejelçlio
-------------------------------------~-~---------------------------------------

1PQ3297-1 RITA CAMATA PIIlIJ8
••••••••• PARECER •••••• "'••

Não obstante os elevados orooós ttcs do nobre Const t tutn
te, a matéria ccns t ante da presente emenda, conf1tta com a
s1stemát1ca geral adotada pelo Projeto de Constituição

------~-----------~~~~ ~: -~~:_~~~~_:~~-~~~ ':~~~~---~ ~--- -----------------------
1P03298~9 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER .

O cacut do artigo já dispõe sobre a participação do Con
gresso Nacional na Questão dos tratados

------------------~~~:_~!!~~:~~---~---------------------- ~---------------------
11'03299-7 RITA CAMATA PMOB
........... PARECER •••••••••

~-----------------~-~~~~::~-~~~~:~-~~~~~~~~~----------------------------------
11'03300-4 RITA CAMATA pMOa
••••••••• PARECER •••••••••

Acatada no princ'p1o de sistema -cuottcc'' de exploração
de eetc de comunicação-----------------~~:~-~~~~~~=~~-~~~:~~ ~:---------------------------~-----------

1P03301-2 GERSON CAMATA PMOB
•• "'•••••• PARECER .

Propõe-se a at ter-acãc do texto do ar-t :265, Hem IJ,
ai tnaa "b-, do Projeto de ccnet ttctcao , para que a tmcntoa 
de tr tnutár-ta r-eter-ente a templos de qualquer culto passe a
referir-se a -templos de qualquer confissão r-ertctcsa. suas
cecencênctas inerentes ao exer-ctctc de suas at tvtoaces e r-en
das provenientes do culto"

Nio se pretende, com a emenda, modificar a ac-anaêncta
da 1mun1dade tr-tbutar-ta , mas aefinir-lhe, mais ctscr-totnaoa 
mente os contornos, reje cet twtt aoos na ooutr tna e na jur1s 
oruoêncta a fim de ser prevenida eventual intolerância para
com os cultos de minorias

A validade da nr-eccucecãc é inquestionável, mas a per 
feitA oet tmttacãc da imunidade há de ser amplamente dtscr-tmt
nada em lei cceatetaeentar- Incr-ea geral de direito tributa 
r te) e na legislação cr-ctnãr-ta , no que tange ao campo de tn
ctoêncta de cada tributo

11'03305-5 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

-~----------_:~::~~~~-~~:~-~~~~~=~~-~~_:~~~~-~~-:~~~!~:~:~~~-----------------
1P03306-9 GERSON CAMA.TA PMDB
........"'•• PARECER ..... ",.", •••

A proposta merece aprDV~cjo por aprimorar o projeto.
-----~-~---------------------~------------------------------------------~-----~
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E.m assre sendo somas pela ececvacêc da c-c-eie----------------------------------------- --------------------------------------

lP03363-2 GANDI JAMIL Pl"L
............. PARe.CE:R .

Conclu\nos pela aprovação da Emenda
------------------- ---- --------------------- --- ----~--------- ------------------

em parte, (.om o enteoctme-tc da Comissão de ststemat taecêo ,
deve ser apr-ovada ear-ctateente

ASSil'1, pelo seu acotn teonto parcial---------------------------------~ - ------------ ~-------------------------------

1P03365-9 GANDI JAMIL DFL
.......... PARECER •••••••••

A sugestão e oportuna e cer-t tnenr e e fOl acolhida nos
termos do sucst ttut tvc do aeratc-

PSBJAMIL HADDADlP033S1- 9

lP03364-1 GA!'<OI JAMIL PF!..
... PARECER ..

A E.mendd propõe arte-ar O caout do <'l!"tlgc 2!j4 ao s-cteto
de COftstttu'ção da Comissão de stste-iat taaçãc

A mater t a disclpllnada pelo ar t tqo e'r foco e ce r-etv-eee
emlnent ement a aomtnt st r-at tva não se jl,/stlflc,Jodo a SL.a 11'1_
ctusão no texto const t tuctona t

Assim face a supressão que propomos do artigo ':>94, en
tenceeos crejuctcaoe a Emenda em exane

--------------~------------------------------------~----- ---- -- -- --------------

IP03361-6 GANDI JAMIL PFL
........... PARECER .

Exceto o Que se refere ao ar-t 23 (em que os t err-cs do
projeto deve e-evatecee l a proposta merece ao-ovacâc. supri
mindo-se as orscoetcces suger1das

Aprovação parcial
---"'l.---- -- --- ----- --------------. ------------ - -- - - - - - ----- - - - ----------------- ~

lP0336:2-4 GANDI JAMIL Pf"L
............. PARECER. .

concruurcs cate apr-ovação car-cta r nos termos ao Sunsv t t ut tvo

1P033GO-B JAMIL HADDAD ~SB
........... PARECER ..

Pela -eretcãc por não tratar-se de eate-ta acrcc--taca ao
texto Const r tuctona t

lP03359-4 JAMIL HADDAO PSB
........... PARECER ....... f. •••

A oresunte eml::!T1da. por conter aspectos que se nar-mor-faam
em parte. Como entendimento da Comissão de Slstemati::::açâo,
deve ser aprovada oar-ctaree-rte

Assim pelo seu acolhimento parcial

lP0335B-6 JAMIL HADDAD f'SÔ
........... l>ARECtR .

As flnal'dades ca e-enee es tãc em parte contempladas no
sucs t t tut tvo Pela aprovação oar-c ta t------------ --- -------------------------------------- -- -- ---- ---- --------------

lP03355-1 JAMIL HADDAD psa
.......... PARECeR .

Efetivamente a mate- ta conatante da presente ene-ida ,
ira contr-voutr- para o aperfeiçoamento do texto const tt uctc
na i

Em asa Im sendo. somos pela aprovação da emer-ua
--------------------------------~----------------------------------------

lP03353-5 JAMIL. HADDAD PSB
.................. PARECeR ..

A presente emenda por conte" aspectos Que se narmcntzam
e'll parte com O enrencteer-tc da Comissão ce si st eeat tcacêo.
deve ser aprovada oa-ctateeote

ass tm pelo seu accu-tmentc parcial

1P03354-3 JAMIL HADDAD PS8
.......... P"'RECCR .

eret tvamente a eiatêr ta constante da ot-esente emenda
ira ccntetbut- para o ace-tetcoanento do texto const t tvctc
nal

lP03352-7 JAMIL HADDAO PS6
............ PAREC!::R .

As r tn-n toaoes da Emenda estão em parte contercracas no
substitutivo Pela ecrovacão parcial

--- ----------------- ------------------------------- --- --------------.---------

11'03356-0 JAMIL HADDAD PS6
••••••••• PARECLR ..

O proposto na Emenda esta em parte considerado no Subs
t i tut tvc

__________________~:~~_~~~~~:~~~_~::~~a ~ _

lP03357-a JAMIL HADDAO "56
........... PARECCR .

Embor-a tcuvavets os orocõsi tcs do oon-e Coeat t t utnte a
presente emenda conrr t ra com a s tatesat t ca geral adotada pelo
Projeto de ccnst t tutcãc

Assim, cera sua -ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP03343-B CARLOS ALBERTO CAÓ POT
••••••••• PARECER .

O texto do projeto já sat t sraa o que se contem na suses-

1P03341-1 CARLOS ALBERTO CAO PDT
.......... PARE.CER •••••••••

A Emenda versa matéria a ser objeto de teateracãc oect
nar ta

Pela rejeição-------------------- ----------------------..-------- ----------------------------
lP03342-0 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
.......... PARECER .

O texto do nrotetc, nesse particular, e mais expressivo
Pela rejeição

lP03332·2 CARl.OS ALBERTO CAÓ POT
............ PARECER .

Acolhemos, em parte, os termos da Em.mda
Pela acr-ovacão car-cte t

-~-~-----;~~;;;;:~---------~~~~ÕS-;~;~;;Õ-~;6----------------------;~~---------

.......... PARECER •••••••••
htemHda. tendo s-oe suprimida e traneeevoc para o r vtu

10 II, cacttuto I - Dos mrettcs Ind1vlduals, subordtnando-se
a matéria aos itens que tratam da crccr-taoaoe privada

Pe1a aprovação
---------~~õ;;3~:;-~---~---~~;~õ5-;~~;~;õ-é;õ----------------------~~;---------

••••••••• P.&.RECER .
Optou-SI'! por dar à ester-ta objeto da aeanoa tr- a t amento

ctver-sc dO nela proposto

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lpa3335-7 CARLOS .&.LBERTO CAÓ PDT
••••••••• PARECER •••••••••

É de lei ordinária a eet er-ta contida na at tnea "u ", do Hem
IV, do artigo 17, do Projeto, r-azão pela qual temos a inten
ção de suprimi-la err nosso substitutivo
Como a eeenna propõe. sob outra ror-e-a, a manutenção do dispo
~1tivO somos pela eejetcão

---------;;õ;;;~:~---------~~~~õs-;~~~; ;Õ-;:;0----------------------p~r-- -------
••••••••• PARECER •••••••••

A farmlllação em termos genéricos do "cacut " do ar-t tcc a
brange a mat êr-f a proposta e torna dispensável maiores especi
ficações no texto constitucional

-----------------~~~~-~!~:~=:~-------------------------------------------------
lP03337-3 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
••••••••• PARECER •••••••••

O Fundo de Garantia por Tempo oe se-vtccs , desde a sua
criação em '966. tem provado sobejamente sua. er tcecta tanto
nos casos de -esctcso de contrato e aposentadoria, Quanto na
sua oest tnacãc escectr tca de construção de mor-setas para as
classes de trabalhadores menos favorecidas A sua cutver-tza
cão chega a ser t emer-ár-ta. r-azão cete QUJll deve o artígo 414

--------- -~--::~-~~~:~~~~~-----------------------------------------------------
1P0333B-l CARLOS Al.BERTO CAO PDT
........... PARECER .

Preferiu-se, para a mater te objeto da emenda, redação
diversa da proposta

------------------~~~:_~:~~~:~~-------- ----------------------~-----------------
lP03339-0 CARLOS ALBFRTO CAÓ PDi
........... PARECER .

A supressã.o proposta poda se:r aceita

- ~ - ---------------~~~~~~~:~----------------------------------------------------
lPOS340-3 J CARLOS ALBERTO CAÓ POT
••••••••• PARECER .

Já. na o-cceutmentcs assent aoos no trato ctctomat tco Que
permitem de forma expedita a renovação de tratados e ar-ortros

Pela refetçãc------------------ ------------------------------------- ------------------------

eeatr-enue o autor suprimir da at tnea -c- co Hem I do
ar-t 27 a exor-essãc "serve para os analfabetos, os matcr-es de
setenta anos e os deficientes t tatccs"

Entendemos que nâo se deve impor a obrigatoriedade do
at tst aeeoto e vote as referidas pessoas

Pe1a rege icão
-------~~~PÕ3;3~:;---------~;;~õ~-;~;~~;õ-~;6----------------------;~;---------

.......... PARECER ..
A Emenda propõe a consagração do or tnctptc da unidade sindi
cal
Em nOS50 sutist t t ut tvc adotamos o cr tncmtc do pluralismo. em
bora mHigado
~ela reje1çd:o

tão
Rejeição------- --------------------------..------- --------------------------------------

lP03344-6 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
.......... PARECER ..

A Emenda versa eater-ra a ser objeto de teatsrecsc or-ut
nar ta

Pela rejeição

1P03345-4 CARLOS ALBERTO CAÚ POT
.......... PARECER •••••••••

Optou-se por dar à matêr-ta objeto da Emenda tratamento
dtver-so do nela proposto

Pela r-efetcãc

lP03346-2 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
.......... PARECER .

A redação proposta não altera subs t anctatmente a redação
or1g1nal A ausência da expressão "somente- não retira o car-á
ter de exctus tv tuace Que o ar t tac deflne

Pela reje1ção-------- --------------------------------------------------------------- --------
W03347-1 CARLOS ALBERTO CAO POT
.......... PARECER .

Na atual fase de tr<l.mit<l.ção, resolvemos transfêr1r para a
legislação ordinâria, dispOSitiVOS Que constavam como parágra
fos de alguns artigos do capHulo de Ciência e Tecnologia E
o caso da presente emenda.

Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------
1P0334B-9 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
.......... PARECER .

O texto proposto não Sê coaduna com a orientação geral
adotada para a mater1a

Pela reje1ção
--------~-----------------_.._-------------~------------------------------------

lP03349-7 CARLOS ALBERTO CAÚ POT
.......... PARECER •••••••••

A limitação quanto às ent1dades envolvidas e a espec1f1
cação do tipo de favor também extensivo ao setor privado evi
taria, atendendo ao objetive 13 emenda a supressão do pará
grafo menc10nado

Pela aprovação parcial n05 teroos do Substitutivo

1P033S0-1 JAMt L HADDAD PSB
............ PARECER .

As f1nalldades aa Emenda estão em parte contempladas no
substitutivo Pela aprovaçio parcial

1P03351-g JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER •••••• "'••

A presente emenda, por conter aspectos Que se harft'lClnizam

lP03366-7 GANDI .JAMIL PFL
.......... PARECER .

O eminente ccnst t t utrrte Gandl Jamil Quer acrescentar a a
r tnea ~c~ no t t am II do par-àçr-afo 11 ao ar t 272 do Projeto
de Constttuição, esranetecencc a não incidência do ICMS soar-e
o transporte urbano de passageiros nas a-eas eetr-onottt ar-aa e
mtcr-or-eatões

A isenção cace melhor na lei de cada Estado. seçunoc as
conveniências Esse o cr tncrctc t-nanaote de un s tst ena Fede
rativo

A oecccsta ro t agasa 1naoa na nova versão

1P03367-5 GANDI JAMIL PFL
........... PARECER .

A sugestão não pôde ser accvnroa tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um mlnlmo de
escectt tcacac das bases de tncroãocta de contribuições para o
Fundo Nacion:ll oe Seguridade Social No Que r-esoer ta esnec t
almente à co"tr1buiç~0 empresarial, o entendimento do Relator
é no sent1do dI" explicitar a divers1ficação da base de moao
a romper COm O circulo .v1cioso ge"ado pela 1ncidência exclu
siva sobre ~ folha de salar10o;; Qual'\to à manutençlio do fatu
ramento e dO lucro. parece-nos óbvio Que se tratil. de fatos
geradores difere"tes, que poderão ser ut1llzados pelo legis
lador de acordo com ao;; pecul1aridades econôm1ca-flnanceiras e
ope raclonais de cada contribuinte

lP0336B-3 GANDI JAMIL PFL
............ PARECER .

O Que pretende o nobre parlamentar. o Projeto jã contem
plou o seu di~pos1tivo, motivo proque, conside"amos prejud1
;:3da a sua Emenda

lP03369-l GANDI JAMIL PFL
..... " PARECER '1- ..

Conclu1rnos pelo não acolhimento por considera!" ~os recl,/rsos
mineraIs do subsolo~ 1mpresc1nd\vel como bem da União

11"03370-5 GANDI JAMIL PFL
........... PARECER .

Conclu1mos pelo não acolhlmento por considerarmos mafs do Que
just<'l a partlc1pação das u"idades PolHlcas Administrat1vas
na exploração dos recursos materlals em seu terr1torio

11"03371-3 GANDI JAMIL PFL
."•• " PARE~ER .

O projeto opta por uma or'entólção dHerente da contida
na proposta
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r ece tncomoet tvet com a natureza do tr-acatno cceest tcc e do
vtncutc jurídico da relação encr-ecat tcte O eecr-eaaocr no
ccncettc doutrinário e aocete Que esscetncc os r-tacos da a
t tv tuaoe econômica, paga ao trabalhador o sater tc, como con
tr-acr-eat acãe de serviços neceasar-tcs a ccneecucãc dos ccj et t
VOs do seu empreendimento Ora, no âmbito do lar não na fins
econômtcos para o trabalho realizado Assim, enuf car-ar a a11
vtcaoe empresarial com a atividade oceést tca e ccntr-aaenso
tnarr-edave t uat porque não ser coss tve t se assegurar deter
minadas aar-ant tes ao cceést tcc 56 vtant t taáve rs dentro de uma
esrr-urw-a admln1strat tva empresar la}--~----------~~---------~ ~-----------------------------------------------------

lP03372-1 GANDI JAMIL PFL
........... PARECER *.

Mesma redação dada ao parecer da Emenda no lpOQ119-6
-----~~------------------~-----------------~--------~----------------~--------~

lP03373-0 GANDI JAMIL PFL
.......... PARECER .

Na etaborecêc do nosso sucst ttut tvc. explicitada no parecer à
Emenda lp16B15/5, pretendemos !;uprimir a nor-ma da at j naa -e-.
do \tem IV, do ar-t f ço 17 dO Projeto que trata de mat er-ta já
impllctta na t tcer-oaoe sindical ou de utr-e t tc processual, cu
jo n\vel l! o da lei ceo tnãr-va
Pela rejeição, porque esta Em~nda propõe a manut enção do dis
~S1tjVO, SQO Dutra redação

lP03390-0 MANOEL MOREIRA 'MIlB

1PD3374-8 GANDI JAMIL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A eat er-ta de Que tr-ata o Art 410 ja se encontra sur tc t
ent esente atendida pelo Projeto de ccnst tturcâc e conctutecs
pela scor-essãc do referido artigo Resulta, portanto, prejud1
cada a Emenda em es tuoc

lP0337S-6 GANOI JAMIL PFL
.......... PARECtR •••••••••

Pela rejeição por entendermos Que as expressões que o
ilustre cons t t tutnt e quer suprimir são essenciais <11 eõa tnte-

-----~-------~~~~~:~~-~~_:~~:~----~------------------~--------~----------------
lP03376-4 GANDI JAMIL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Em nosso sucst t t ut tvo pretendemos supr1rnir a nor-ma da at tnea
-f", do \t~m IV, do artigo 17, do Projeto Que contem matéria
de lei orutnar-ta
A Emenda propõe sua manutenção, sob outra redação
~Ç!la r-ef etcão

lP03377-2 G~NOI JAMIL PFL
•••• "' PARfCfR .

Somos pela aprovação dói emenda üot ancs , assim, pela su
pressão dos ctacoett tvos mencionados do texto constitucional

Pela aprovação

1P0337B-l GANDI JAMIL PFL
•••••• ,..•• PARECER •••••••••

Não basta garantir-se a subsistência do trabalhador, atra
vés do seguro, quando desempregadoe 1mprescind\vel garantir-se t amaem. a sua permanência no
emprego, t tentencc-se o ar-m t r-to do empr-eqaõor quanto a ces 
~ea1da tnot tvaoa

lP03379~9 GANDI JAMIL PFL
••••••••• PARE.CER •••••••••

Basta à lei d1sPQr sobre O cara ter especial do contrato
de prestação de serviços nuot tccs , que vem a ser considerar
a qualidade esoecrt tca desse t tpo de prestação, a Qual histo
ricamente acentuou um traço flJndamentaJ de essenctar idade
além da aener-at tuace rnctutr aí, sem atentar que o próprio
texto refere as condições de caducidade, rescteãc e r-ever-são.
o termo prorrogação e deixar de lado que em r-eracãc a qual ~
quer concessão ou permissão dI!! serviço publico ecoem advir
novas attuações , as Quais exijam mod1ficaç5es ate eesno acen
tuadas do pactuado entre as par-tes

Doutra parte, ac-edt tasos que a justa remuneração do ca
PHa l compreenda custos, remuneração propriamente dita e pro
visões para a exoansãc e eerncr-aeentc dos serviços

A priorizaç!o cr-et enntoa , na pratica já existe, alem do
QUE! é matéria estranha, embora pr-óxtma , da c.scusssc sobre as
ccnotcões camvets nos contratos de pr-aat açãc de serviços
publicas

Pela -ef etcãc

lP033BO-2 RAUL m:LEM PAlOB
.......... PARECER •••••••••

O projeto opta por uma orientação diferente da cone toa
na proposta

1P03381-1 ANTONIO MARIZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As ccnatcôes de cactacec de recursos são determinadas por
fatores dtrer-ent es daqueles Que determ1nam as am tcacões A

Emenda tmp l tc t t a um subsídio, mas não indica a fonte de fi-
nanciamento

Pela rejeição

lP03382-9 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
•• ,..•••••• PARECER .

Irrelevante, a nosso ver, conste no texto do artigo
453 o prazo de -atê dez anos a , em lugar de -dez anos", por-
quanto nada impedira se concret ize a redução das ces tauacaces
reg10na1s, segundo o cr-tt er tc populacional, antes de decorri
do esse prazo conforme anseio não s6 das cccuiaczes oener t
ctacas , corno de toco o Brasil

Pela r-ejetcãc

lP03383-7 MANOEL MOREIRA PMOe
"' PARECER ••• ,.." ..

Acolhemos a emenda no Q respeita à pr-oteção da farn\-
lia, .:100 casaeentc civil e rlê .ctcsc Julgamos, porém inopor
tuna a remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer
OS princiPiOs r-etat tvcs a dlssolução da scctecaoe conju"al

Pl'!la aor-ovacãc parcial

lP03384-S M~NOEL MOREIRA PMOS
••••••••• PARfCER .

A matéria consta dos -utr-ertcs e Garantias rnctvtouats "
Pela prejud1c1a11dade

----------~-----------~----------~~---------~------~---------------------------

1P033B5-3 MANOEL. MOREIRA PMD13
.......... PARECER .

" educação de crianças de zero a seis anos já se configu
ra como uma das garantias asseguradas pelo dever do Estado
com o ensino publ ico - art 373, inciso III

Pela rejeição----~-----------~-------------------~---------------------~ ---------~----------
lP03a86-1 MANOEL MOREIRA PMDB
•••••••• '" PARECER ••••• "'•••

Acolh1da a supressão p..opost.a O "estante do Art 19o
incorporado ao Capltulo da Famí lia

Pela aprovação
~-----------~-----------~----------------~----~-----------~---------~----------

lP03387~O MANOEL MOREIRA PMOB
."' ••••••• PARECER .

A forma adotada para os cHsposftfvos Que tratam d<'l maté
rla não ma1s .,briga .:i exprêssão, cUJa substituição e sugeri
da fica, pois, prejudicada a emenda

1P03388-e MANOEL MOREIRA PMDB
.... "'•••••• PARECER •••••••••

O projeto opta por uma orientação diferente da contida
na proposta

---~----------~----------~~-----~---~-----------------------~-----------~------

1P033B9-G MANOEL MOREIRA PMDB
•••••••• '" PARECER .

11 matéria foi eonvenlentenoente tratada no Substitutivo
Pela aprovação parci.,l

lP0339D-O MANOEL MOREIRA PMOB
•••••••• '" PARI:CfR .

Pretende a Emendó;l estender aos traoalhadores ::lomést1cos
todos o~d1reHos al;5egurado!i aos demais A proposta nos pa-

lP03391-B MANOEL MOREIRA PMDB
"'•••••••• PARECER .

Salvo para a prestação de servtçc tenoor-ar tc cr-cantzactc 
nat • tnutecensevet nas atividades rur-ats , e imprescindível
a profbição da intermediação Ou tocacac de mão-ce-cor-a de
trabalho permanente, ver-oaeet-a eecct tacãc do norem pelo
homem

lP03392-6 MANOEL MOREIRA PMOB
.......... PARECER .

Acolhemos a sugestão proposta
peta aprovação-------------------------------------~---------- -------- ------~------------~---

lP03393-4 GILSON MACHADO PFL
.......... PARECER •••••••••

Na forma do item 11, Que a emenda pretende eliminar
o Congresso poderá avaliar, com vagar e cr rter-tceamenta.a ne
cessidade de extingu1r os fundos existentes sopesando o de 
samcennc de cada um com relação às finalidades Que levaram a

-------------~~~~~~~!~!~~=~~--~:~~-~~~~~=~~------------------------------------
1P03394-2 PAULO MARQUES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O conteuoo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das
demais emendas at tnentes ao mesmo assunto, não obstante os
nobres cecccs ttos dO Autor. não se nar-eont aa coe a sistemáti
ca que oetenta os cr-tocvctcs na parte relativa aos Planos e
Orçamentos

Pela rejeição
----------------------------------~------------------------------------~-------

lP0339S-t CELSO OOURAOO PMDEl
.......... PARECER •••••• ,..••

A emenda apresentada não se coaduna com O atual crcoóettc
de stmplif1car a redação do Projeto pela e t tutnacãc de ex
pressões ou de ar-t tscs cresctnctvets É cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o principio do direito, como o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcãc, sem, entretanto. estencee-se em aspec
tos que qualif1cam a meter-ta e que são oer-t tnentes a ieats ta
cão or-e1nár 1a

Pela rejeição----------- ~--------------------------------------------------------------~----
lP03396-9 ISMAEL WANDERLEY PMOB
••••••••• PARECER ,..,.. •••••• '"

O proposto na Emenda esta em parte considerado no suba
t trut tvo

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

lP03397-7 FERNANDO BEZERRA COELHO PMOB
........... PARECER "."

O ccot euoc da Emenda, em confronto com o do Projeto e das
demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os
nobres cr-coósttcs do Autor, não se harmoniza com a s tst eaét t
ca Que orienta os cr-tnc rctcs na parte r-erat tva aos Planos e
nrceeentcs

Pela rejeição-----~------ ~----------------~------------------------------------- -----------
lP0339a-s JOÃO CARLOS BACELAR PMOa
••••••••• PARECER •••• "'••••

O texto do projeto f a satisfaz o acre se contem na suçes-
tão

------------------~~~~~~~~------------------~---------~------~--~--------------
lP03399-3 ERVIN BONKOSKI PMOB
............ PARECER •••••••••

A emenda propõe uma reformuJaçlio CompletD dos 'rttuios
referentes a Ordem Econômica e Social

Em poucos casos, dentre as alterações propostas, há uma
coincidência com a cr-tentacãc adotada pelo Relator Na maio
ria, porém observa-se um conflito entre 3 emenda e a decisão
perfilrtada pelo Relator

Assfm, o parecer é pela rejeição

1P034OQ-l MANOEL MOREI RA PMDB
."••• "'••• PARECER "'••

Somos pela aprovação da emenoa e pela ccnsequente supr-es
são do texto constitucional CIo oreoos tt tvc indicado

Pela acrovacãc

lP03401-9 MANOEL OOREIRA PMOB
"' PAReCER .

A proposição apr-esent aoa é vat tcse mas, a realidade er-aet iet
r-a eatá a exigir o cumpr-1mento do areonteenrc do ensino fun
damental, o de 10 grau e obrigatório Assim sendo não haverá
recursos e tnancatros par-a a execução do previsto na presente
Emenda

lP03402-7 MANOEL MORE.IRA PMDB
" PARECER " .

A gratuidade do ensino céottco , prevista no inciso IV do
ar-t 372 abrange o atendimento em cr-ecnes e cr-ê-escora

Pela prejudiCial idade

lP03403-5 PAULO RAMOS PFL
••••••••• PARECER ••••+••••

A emQnda em análise cr-erenoe aDrigar pessoas at tncf cas
pelo atos excecctonats emanados cerca Governos autcr t t àr tos
de 1964 em utante

Parece-nos dispensável a menção proposta na Emenda, uma
vez Que o dtsccstr tvo pertinente acha-se redigido de tal for
ma que .,lcança a pretendo do ilustre Autor, uma vez compro
vado o dano ou preju\zo decorrente do ato arbitrar10

-------~----------~~~~-~~~~~~~:~~~ ~~:~~--------~---------~---------------------
lP03404-3 PAULO RAMOS PMOB
"'''" ..'''..... PARECER "'''''''''''.... ''''''

As numerOsas emendas oferecidas ao art 190 97 e seus pa
ragrafos do Projeto. confirmam a 1nexisténcHI. de consenso so
bre o tema. ainda amplamente d1scut ido nesta fasCl da elabora 
ção leg1s1at iva Da média das sugestões anal isadas, em S@U5
nucleos. frut1ficar.,m 05 disposHivos relacionaClos em artigo
do IMlsmo l'1omero do Substitutivo, Que tanto Quanto PDssiVel
procura responder afirmativamente, em parte e em essêncioa, às
final idades pretendidas na proposição sob I!xame Pela aprova~

ção parcial

lP0340S-1 PAULO RAMOS PMOB
.......... PARECER •••••••••

A elTl@nda intenta suprimir o art 250 do projeto, que veda
li!. filiação do milHares a partidos pol1ticos, enquanto em
serviço at1vo A filiação de ml11tares acarretaria sérios e
inconven1entes problemas, não apenas de ordem d1scip11nar,
mas poria em r1sco a própri..a estaDf1idade democratica Pela
reje1çio

lPD3406-D PAU~Q RAMOS PMDB
• ,..... PARECER ,..

110 entBndtmento do Relator, .; matérl.:i tratada no dispoS1
tivo que se pretenele suprimi .. figurar1a melhor em l@gi:;laçio
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1P03406-0 PAULO RAMOS PMDS lP03421-3 JOSE LUIZ MAIA 'DS

c-dtnar-ta eis que a proposta de exctus tvtcaoe oa folha de
sarar-tos para tnctcêncta de ccntr-tbutcôes scctats destinadas
li Segur1dadf' possui 'Implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent idades já censor toaecs no
campo soc te t

Somente mediante tratamento via lj;!gls1ação tnrr-aconst t tu
C1onõ'l.\ poderiam ser t txacas as prov tsõea indispensill\leis ac
oescour-amento da mater-ta , de modo a que possam ser at enctcos
os dtver-sos aspectos envctvtcrcs

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suoeess tva , remetendo a mat ár-t a
a ut t er tc- consideração, ao ensejo do processo legislativo
cro tnar to

1P03tl07-8 PAUl-O RAMOS PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda v.sa a alterar o er-t 236 Que ctsnõe sobre o Es
tado de netesa Menos abrangente que o Estado de 5\t10, o Es
tado de Defesa nos parece adequado como salvaguarda do Estado
nas ntccteses menos graves de restabelecimento da ordem pu
blica ou ce paz social Pela r-ejetcãc

(como, por exemplo, em cnsccstt tvcs correspondentes aos ar-ta
100, itens VIII e IX, 137, 138 VII, 140, 146 I e IV, 286,

10 e 287, lo, do Projeto), ficando revigorada inclusive
a atuação da coevssãc Mista e do Tr-ibunal de Contas da União

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

W03422-1 PAULO RAMOS PMDB
............ PARECER ..... "'.....

A eeenoa propõe adicionar car-aar-aeo ao ar-t '254, dando a
tribuições <lb Guardas Municipais

Entendemos ser meter-ta para lei cr-dtnar ta
Pela r-efetcãc----------------------------------------------~--------------------------------

1P03423-0 VILSON SOUZA PMDS
............. PARECEH .

As fina' idades da amenos estão em P81'te contempladas no
substitutivo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP03424-8 VILSON SOUZA PMDB
............ PARE.CER .

Pela prejudicial idade O projeto ja contempla a expres
são

lP03425-6 VILSON SOUZA PMDB
• PARECEP •••••••••

A pr-esente emenda, não se ajusta com o entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização

Assim, pela sua rejeição
-- ------------ ---------------------------- -------------------------------------

lP03408-6 PAUl-O RAMOS PMOB
••• " PARECER .

sugestão oportuna e adequada Pelo acolhimento
------------------~------------------------------------------------------------

1P03409-4 PAU!..O RAMOS PMOB
••••••••• PARECER ...

A faculdade contida no Projeto soa melhor Que a tecer-a
tividade da Emenda, quando colocadas ante a realidade nacio
nal Pela rejeição

1P03426-4 VILSON SOUZA
........... PARECER .

Pelo acolhimento

PMOB

lP03410-B PAUL.O RAMOS PMOB
••••••••• PARECER ..

A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos mi
litares que cr-areocem se candidatar 1'1. cargos etet tvcs

Tais r-esrr tcões , consuns t anct aoas na at tnea f do item II
do ar-t '27, têm por objetivo preservar os cuar-tets ela cct taa
cão e evitar os tnconven tentes da disseminação de paixões co
t í t tcas nas r t tetr-as mtt ttar-ee

Como se tr-ata de motivo relevante, somos contrario à
pretensão do autor

1P03tl27-2 VILSON SOUZA PMDs
• PARECEP ..

A presente emenda, não se ajusta com o ent enctmentc predo
minante na ccmssão de Sistemat1zaç:!0

Assim, cera sua r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
tP03428-1 VILSON SOUZA PMOS
........... PARECER. .

A emenda trata de matéria a ser disciplinada em tet ordiná
ria, motivo pelo qual nosso parecer é contrario

-------------------------------------------------------------------------------

lP03412-4 PAULO RAMOS PM08
••••••••• PARECER ..

Justamente pela especificidade das funç5es mt t tta-ee e
Que exige um mtnf mo de preceitos-quadro, na especte

Pelo não acctn teentc

lP03413-2 MANOEL MOREIRA PMD6
........... PARECER .

Os objetivos da presente emenda estão contidos, em par
te, no Projeto de ccnst ttutcãc jã elaborado

Ass'.m, sonos oet a apr-cvecâc parc1al da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P')3418-3 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
............ PARECER .

A Emenda não se coaduna com a or-teoracãc geral do Proje
to e nem com o entendimento da maioria dos Constituintes con
sur taeos

Ademais, não trata de matéria c-cor-ta da seção especifica
"õcs orçamentos-

Pela rejeição------ ~------------ --------------------------------------------------~---------

1P03411-6 PAU...O RAMOS PMOB
............ PARECER .... "'......

Cuida a Emenda de estender, t anoem aos conscritos, o alista
mento e't ettcr-a 1
O projeto permite o .alistamento de todos os mtt tt er-es , com
exceção dos que estão no serviço f ntc ta l
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de oue os mesmos,
durante c oer vcoc eleitoral, qu<!noo as Forças Armadas são
requisitadas pela .rust tca Eleitoral para a manutenção da or
dem, são mobilizados para cuaor tr- essa missão
Esses militares 1'130 devem, cc-t antc, par-t f ctpar- do pleito--------- ----------------------------------------------------------------------

lP03444-2 JOSE CARLOS SABÓIA PMDB
.......... PARECER ..

Analisando a juat tr tcação de nobre conat ttutnte para que
se fizesse a subst t tutcãc da denom1naçi!o do capitulo VIII
-Dos Indios" para "Das Populações Indigenas- reconhecemos

1P03441-B VILSON SOUZA PMDs
............... PARECER "'..

A presente emenda, não se ajusta com o entend1mento pr-ece
m'.nante. na Coni.sslio de Si.stematiza.çio

----------------~::!~:.-~~~~-:~~-~:~:!:~~---------------------------------------
1P03442-6 VILSON SOUZA 'PMOB
.. OI'" PARECER "'.

Apesar do aparente conflito detectado pelo autor da
Emenda melhor se nos afigura a redação do Projeto Pela r-e-

-------------~~::~~------------------------------------------------------------
1P03443-4 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB
.......... PARECER .

O adendo sucer toc é desnecessário nessa formâ na medida
em que a União determinara, atr-avés do Congresso usctcnar ,
sob que comande dar-se-á o trânsito ou estacionamento de tro
pa previsto no item

Pelo não «cctwteeotc

1P03434-S PAULO RAMOS PMDB
........... PARECER .

O conce t to de souer-anta já se tnser-e no de tncecenoên-

1P03440-0 VILSON SOUZA PMOB
........... PARECER .

A emenda visa a dar nova redação ao ar-t 247 da Projeto
Houvemos por bem tnccr-por-ar- .. texto do mencionado ar-r tac

ao de no 246 buscando sintetizar o tema. em apenas um dispO
stt tvc pela eef etcãc

-----------------------------------------------~-------------------------------

lP03439-5 VILSON SOUZA PMOB
........... PARECER .

Sugestão oportuna e adequada Pelo acolhimento__________________________ w _

1P03435-3 PAULO RAMOS PMDB
............... PARECER .

A suaeetao contida na Emenda já tmp t tc t t a no t t arn I do
ar-t 60

------------------~~~~-~~~~~:~~------------------------------------------------
1P03436-1 PAULO RAMOS PMDB
............ PARECER ..

A emenda pretende sucr-tmtr o artigo 249 do projeto, que
veda o -naneaa corpus" nas cuntcõas disciplinares mi t t tar-es

Na esfera exclusivamente, mt t t'tar a vedação contida no
projeto fi da oatcr- importânc1a para o ecut t tbe to do cr tnctptc

-------------~~-~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~--~~ ~~ -~~~~ ~:~~-------------------------
1P03437-0 JOSE CARLOS SABÓIA PMOB
" PARECER ••••••• ".

-----------------~~~~-~~~~~~~~~!~-~:~~~~~.:_~~:_:~~~:_~~-~~~~!~!~!:~~----------
lPD3438-8 VILSON SOUZA PMDB
.......... PARECER .

O novo texto ccnt ttuctcnat deve ser isento de cr-tvtiàatcs
Pela aprovação------------------------------------------------------------------------------

lP03431-l VILSON SOUZA PMDB
............ PARECER .

Julgamos conveniente manter o ar-t 319 do Projeto, com as
alterações cectvets

Somos, pois, pela rejeição da Emenda
------------------------------ -------------------------------------------------

lP03430-2 VILSON SOUZA PMDB
............. PARECE.R .

Parte do ccnteuoc da Emenda foi consagrado no substituti
vo Assim sendo, somos pela apr-ovação parcial--------~----------------------------------------------------------------------

lP03432-9 VILSON SOUZA PMDB
........... PARECER .

A emenda visa. a alterar o artigo 236 do crof etc. Que dis
põe sobre o Estado de Defesa Somos pela manutenção do texto
emendando, razão pela qual opinamos pela sua rejeição--------- -----------~ ---------------------------------------------------------

1P03433-7 PAULO RAMOS PMDB
............ PARECER .

As emendas que obfet tvam ti. transferência do sistema de
avtacêo civil da Mln1stérl0 da Aeronáutica para a administra
ção c tv t t foram rejeitadas por se tratarem de matéria casat
ver de legislação cr-otnar-ta Pela rejeição, oots o or-tnctca t
assim o foi

ela

1P0342Q-9 VILSON SOUZA PMOB
• PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo do ne
tatcr-. aceita ;\ justificação do autor
_Pela acr-cvacão par-ctat-------------------------------------------------------------------------------

Pr-ej a r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

'DS1P034l4-1 JOSÉ LUIZ MAIA
............. PARECER .

lP03tl16-7 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
........... PARE.CER •••••••••

O artigo 287 00 projeto, no seu conjunto alberga as re-
gras propostas na emenda, sermo Que o 1 do cHado dispo-
sitivo acaba por enumerá-las quase inteiramente salvo melhor
f utac. ccts , seria r-eocnoante o acr-ésctmo suaer-toc como arti
go 300

Quanto ao 1 do ar t 289, por tratar-se de regra
fundamf'!ntal na 1ntl'!gração temporal dos orçamentos, somos por
sua manutenção

-----------------~~:~-~~~::=:~--------------------------~----------------------
lP03417-S JOSÉ LUIZ MAIA POS
........... PARECER .

pelo não acolh1mento parcial, nos termos do Substitutivo

o ccnteunc da Emenda, em confronto com O do Projeto e das
demais emendas at tnentes ao mesmo assunto, não obstante os
nobres oeccóattos do Autor, não se harmoniza com a sistemáti
ca Que cr terna os pr\nc'lplos na parte r-ej ar tva aos Planos e
Orçamentos

-----------------~~~~-~~~~~ ::~-------------~---------------------------- -------
1P03415-Q JOSE LLlIZ MAIA PDS
............. PARECER ..

O exame da Emenda e respectiva fust tetcacãc apresentadas
pelo nobre ccnet rtutnte , nos levou a concluir aue a alteração
proposta cont r tbut cer-a o aperfeiçoamento oc Projeto tornan
do-o mais completo, preciso e consistente

Pe1a aprovação
--------------- -----------------------------------------~------------------- ---

1P03419-1 JOSÉ LUIZ MAIA POS
.......... PARECER ..

A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à
conclusão de que ela pode ser aceita par-ctatnente, porquanto
trata de aspectos Que contrlbuem efetivamente para o apr tnc
r-amentc do Projeto, tornando-o mats consistente, na par-te re
lativa ao orçamento-----------------~~ ~~ -~~~~~~=~~-~~~:~~~.:_--------------------------------------

lP03420-5 JOSÉ LUIZ MAIA POS
................ PARECER .

O texto sucer-tcc é redundante, não metnc-anoc a r-ececão
do constante no projeto

-----------------~~:~-~?~: ~:~~-------------------------------------------------
1P03421-3 JOSÉ LUIZ MAIA POS
........... PARECER •••••••••

Propõe o oco-e ccnst t tutnte a inclusão, onde couber, de
dispositivo obrigando o Executivo a encamtnnar ao Congresso
Nacional, para acompanhamento, r-etatcr tce ctr-cunsranc taoos de
execução r tstca-r tnancetr-a e avaliação econômica e social dos
planos e orçamentos

Em sua Just tr tcat tva , salienta a necessidade de se resta
belecer a 1dé1a do acompanhamento dos otancs e orçamentos pe
lo Congresso Nacional e sua coertasãc Mista, o Qual ter-ta de
saparecido oesoe cc Aflteprojeto desta Comissão ce Sistematiza
ção, aventando a ntcõteso de Que, a não ser acolhida sua E
menda, seria or-erer tve t o fechamento do oroor tc t.eatstat tvc

tr.oostente não ser posatvet o acolhimento integral de sua
Proposição, vale observar que o acompanhamento e control .. da
execução de planos e orçamentos pelo Congresso Nacional esta
rão agora melhor eJl,plicltados no Substituttvo deste Relator
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~~~:::~~~:~~-~-~~:~:~~~_:_-~~~:::~-~~~~:-~:_:~:~~~~-~~~:~:~:~~~:_-------------
lP03444 -2 JOSE CARLOS SABÓIA PMDB lP03461-2 JOÃO PAULO PT

Que a oes tanacãc nr-crost a reflete melhor a otver-s toaoe das
o t ter-ent es populações lndlgenas e a otst mtecãc com a sccte-
cace nãe-tnctaena No entanto optamos pela rejeição da pro-
posta por considerarmos Que o texto const ttuctonat ex1ge
uniformidade no texto das denominações dos diversos camtutcs
Que coeocee um t rtutc na carta magna

Pela rejeição
--~·_----~P;;~;~=~---------~ÕS~-C~~~~s·s~ãói;----------------------~;~~--------

"' PARECER ..
A excressãc "conuntdaaes lna1genasft se justifica no con

texto do processo ele educação, processo este social, coleti
vo, dado na (e para) a. coeuntoaoe

Pela rejeição
~--------~~~;~;6=9~---- --~-~õsé- c~~~õ~ ~~Ã~ói; ---- ~-- ~--------------~;~;--------

•••••• "'.... PA.RECER "'."''''''' ••• '''
O artigo 211, Que> 1mpl.-:mtaria a Justlça A.grarfa no Pa)s,

representava. par-a multas. mats um passo em direçoio à esoe
ctat teacãc dO POder uuctctar-tc

Entretanto. auscultando ctver-sas correntes de pensamento e
atentos a gravidade da crise Que assola o eats julgamos ser
meotea prudente não impor mais este ônus à Nação Em oecor-'
r-êncta , tncu.uros no rol das competências dos Jutees federais
a de julgar as ucestões oe ctr-et tc agrá.rio

Como corolário. todas as Emendas que tinham I'!I"Imira o ar
t 19o 211 encontram-se cr-erocrcacas

--------~ ;~Õ3;:;7=;------~-~~õ~~~êÃ~~Õ5-SABÓ;;: ~------.--------------;;õã--------
• "'....... "'''' PARECER "'.."'•• "''''.'''

As r tnat toaces da Emenda estão em parte COntempladas no

-------------~~~~:~!~:~~~--~~~~-~~~~~~=~~~ ~~~:~~:-~-.------~-------------------
lPQ344B-S JOSE CARLOS SABÓIA PMOB
••••••"'•• PARECER ••••"'••••

A at tnea "a" do Projeto deverá ser retirada porque a norma
jur'dlca ceve ser apoiada em fato concreto, o que não ocorre
ao se aomtt tr- a expressão -eat ã em curso de ser- conttda no
projeto constitucional Entretanto, remetemos o assunte para
a legislaçâo ordinária-------- ~-------~~~~-~~~~ ~=~~--------------------------------------------------

1P03449-3 JOSÉ CARLOS SABÓIA PHOB
......."'•• PARECER •••••••••

O texto do projeto já satisfaz o Que se contem na suges
tão

---------._-------~~~~~::~-----------------~-----------------------------------
lP034SQ-7 BRANDÃO MONTEIRO PDT
........... PARECER .

Nlo ons tante ceve-se reconhecer a touvave t preocupação
do i lustre Autor em discIplInar mlnunciosamente 05 erettcs
práticos e legais da anistia, não nos car-ece de boa tecntca
est ecetecer detalhes acerca da implementação, no texto const1
tuc tonat

A redação do ar-t 475 dO projeto, C1.e resto aproveitado
com mmtmas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forma coectetar- a concessão de oener tcto , oetxanoc para
a leglslação tnrr-aconst ttuctonat a r-ecêncta dos aspectos er;pe
clf1cos da entst ta

nessatt e-se Que grande parcela dos preceitos suaer-toos
acham-se no Substitutivo, pelo Qual opinamos pela aprovação
oar-crat da emenda

---------~;~3;~~:5~--------B;;N;iõ-;~N;~jRÕ------------------------;~;---------

........... PARECER "' .
A. proposição tnvtactt tzar-ta (se aceita) os cr-tnctctos da

Reforma Agraria acordados nos ntvats de Suncoet ssãc e de
Comissão. eco-e a Funçio social da propriedade r-cr-at , conror->
me está or-evtata no ar-t 317 A proposta tamcen conr t t ta com
a Al't 318 do projeto de const ttutçãc

----------------~~~~-~:!:~:~~~ ~---- ~--------------- ~---------------------~ -----
lPD3452~3 6RA"lDÃO MO"lTEIRO por
.......... PARECER .

A. Emenda e pertinente, nos termos ela r-eoacãc do sunst ttu
ttva

Pe1a aprovação
----------------._--~----~----~----------------------------~-----------~-------

lP03453-1 VILSON SOUZA PMD6
........... , .. PARECER •••••••••

A pr-esente emenda, não se ajusta com o entenc trsento predo
minante na Comtss.lí.o de Slstematizaçào----~---~ ~------~:~ ~~.:. -~::~-~~~-~~~~~=~~----~--------------------~-------------

lP0345'l-O VILSON SOUZA PMOB
........... PARECER ....... "'•••

A prêsente emenda, por conter aspectos Que se haroonizam
em parte, com o entendimento da Comissão de 51steln.í1th.:ação,
deve ser aprovada parcial mentI'!

---- ---- -~--------~:~~~.:._~: ~~~~!~-~~~~~ ~~~!~-~~ ~::~:------------~ ~----- ~------
lP03455-8 VILSON SOUZA PMOB
........... PAReC~R .

A presente emenda, por eonter aspectos que se harmoniZam
em parte, com o entendimento da Comissão de Sistematização
C1eve ser aprovada parc\alment@

Assim pelo seu acolhlmento parcial

lPQ3456-6 VILSON r;OUZA PMOB
••••••••• PA.RECER •••••• "'....

A ElI1ênda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
minant'l na Comtssão de S1stematizaçâo-------------------------------------------------------------------------------

lP03457-4 VIlSON SOUZA PMOB
•••••• "'•• PARECER ..... "'.......

Plelo n~o acolhimento, tendo em vista Que os termos da

-------------~~:_~~~-~~~:~:~~~:------------------------------~-----------~----
lP03458-2 VILSON SOUZA PNOB
•••• ,.•••• PARECER ,.•••• ,.,. ••

Pelo nio acolhimento, por desnecessaria a refel'énc1a aos

-------------~~~~:_~~-~~~~~~!:~~:~~-~~~;~~:~-----~----------------------------
lP03459-1 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECE.R ...

A presente emenda, n50 se ajusta com o entendlmento predo
minante na Comissão de 5istelllaUzaçio

----------------~~:!.~-- ~~~ -~~~-~~~ ~::~~: -----~---------------~----------------
1PQ3'l50-4 VI LSON SOUZA PMD6
........... PARECER .

A prf!sente emenda, não se ajusta com o entendimento predo
m1nante !"la Comlssão de SIstematização

-------~-------~:~~~:_~~:~-~~~-~~~:~~:':_--~----------------------------------~
lP03461-2 JOÃO PAULO PT
...... ,........... PARECER •••,.,.,. ....

Nlo otIstante deve-se reconhecer a 10uvávIJ1 prROCupação
do ilustre Autor em discip11nar minunciosamente os efeitos
práticos e liRga1s da anlstia, não nos parece de boa técnica
iRsto1oelecer det.alhe5" acerca da fl'llplement.aç~, no texto cons
tituclonal

A redação do art 475 do projeto, de resto aproveitada
CQfIlm\nimas alterações no Substitut1vo deste Relator regula
de forma cOll1Pleta a concessão de b.nenc1o, deixando para
a legish.ção infraconstitucional a regênc1a dos aspectos es
P.QC\f1cos da an'stta

Ressalte-se Que grande parcela dos preceitos sugeridOs
aCham-se no SUbstitutivo. pelo Qual opinall105 pela aprovação

oarctat da Emenda
---------;;õ;;62:~--- ------~ô5~~C~R~Õ~ ~ s~êói ~-------~ -~ ~-----------~;~ã ---~--~-

........... PA.RECER .
Não se pode confundir relações aconõmtcas e otptomat tcas

com questões ooeet tcas nos oatses com 05 quais o Pals mante
nha tnt eecâectc Para tanto na o foro das entidades interna
cionais cujo poder de constrangimento e excr-ees tvc

------------~- ----~:~~-~:~ ~~~:~- -- ----------~---~------~-------~--------------
lP034l:!3-9 JOÃO PAULO PT
............. PARECER .

A emenda busca supr-tmte todo o al'1190 236 e seus dez oa-
ragrafo5, Que dIsPõem soor-e o Estado de Defesa Somos pela

---------~---~~~::~:~':-~~_!~~:~~~~-~~~~:;~- -~: ~~-~~!~ ~:~':_-- ------------------
lF'034M-7 JOÃO PAULO PT
"' PARECER •••••••••

A proteção a propriedade pr t vaoa. como oever do Estado,
e norma QUE! nã os constar com ctar-eaa no texto const ttuctc
na l Os conflitos de ....er-âc ser solucionados pelo leg1slador
cr-dtner tc

Conquanto louvável a preocupação do nobre Constituinte,
o conteuoc da presente emenda. em linhas gerais, ja esta tn
c tutca no texto

----------------~~::~~~:~ ~-~~~~:.-~~~~~~~~-~~~:~~~~~!~-~~~~:~~~------~~-----
lP03465-S JOÃO PAUl.O PT
.."' PARECER .

A. proteção <lo ceccr teoaoe cr-tvaoa , como dever do Estado,
e norma QU. há de constar- com clareza no texto coast tructc
nat Os conflitos deverão ser solucionados pelo teatstaoor
oru tnar tc

Conquanto touvavet a preocupação do ncnre Const t tu tnte
o ccnteuoc da nresente emenda, em linhas gerals, jã está tn
ctutoe no texto

---------------~~-~~:~~-~:~~-~~~~:_~~:~~~~:_~~~:~~~~~:~-~_:~~~~-------------
lP03466-3 JOÃO PAULO r-r
.......,."'. PARECER .,. •••••••

O PrOjeto acolhe cr tent acãc diversa da sugerida
---------~ ;~;~6;: ~---------~õiõ -~~~~Õ- -------- ----- ~---------------~~~---.-----

• FAR=('ER ...
O cnsocs tr tvc em t eta eret tvamente trata de matéria

infraconstltuctonal, conforme as tradições do ntrertc m-eat
teu-e

Pela i'il1rovaçâo
---------------------------------------------------~--------~------~-----~-----

1P0346B-O JOÃO PAULO PT
,.••• "' PARECER "' ...

O texto proposto não se ccaocna com a cr-tentacãc geral
adotada caea e mataria

------~-~---------~~~~-~:!~ ~~~~---~---------~----------------------~-----------
lP034S9-B JOIO PAULO DT
••••••••• PARECER •••••••••

acot neeos a sugestão proposta

------------------~:~~-~~~~~~:~~-----~-------------------~~------------------~-
lP03470-1 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER "' ...

Não há no texto do sucst t'tut tvo do relator, nem no Proje
to de ccnat í tut ção, ql.lalQuer veoacãc e/ou restrição âs formas
de crcor tacace mencionados pela emenda Ao ccnn-ãr-to. ao
assegurar o direito de cr-ccr teoaoe de forma aener tca. garante
tambem suas formas especrrtcas , rural OI.. urbana, tnctvtouat ,
mlsta ou ccccer-ar tva , como pretendido pela emenda

O Instituto da desap"'opri;lI;~O, de igual fôrma Jd está
tratada. ccnven tente e acecuaoamente nas otsccs tcees pertinen
te aos ctr-et tcs tnctvtcuets e nos r-erat tvcs ao cacttutc da
Reforma Agrária

-------------~---~:~~-~~!~~~~~---~-----------~-------------------------~-----~-
lP03471-0 JOÃO PAULO PT
• •••••••• PAReCER •••••••••

F'r~tende li Emenda seja lnc)u'ído um Hem ao ar-t 257, no
Qual se consignam cr tncto tcs tr tbutar tcs

Observa-se QUI;! os nr-tnctctos de que se trata acham-se de-
vidamente tnser-tocs nos ar-t s 251, 2., e 264. items I e
r r r , em forllla mais corcat tvet e consent ãnea com a natureza e
car-ecter-tat tcae do s tetema tr-tnut ár-to estruturado no crcf eto.
resguardando-sA convenlentemente os dlrettos aos contribuin
tes e os interesses do Poder PU!Jl tco

Em face dO ell:posto manifestamo-nos pela rejeição da
E~nda

---------------~-~~~~ -~:~: ~~:~-----------------------~--- --- -------------~-----
1P03472-a SANDRA CAVALCANTI PFl
••••••",•• PARECER ••",,.•••"".

O texto do projeto ja satisfaz o que se cont~m na suges
too

RejelçAo
-------~-------._------------~----------------~-----------------~-------~------

lP03473-6 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECER ........ "'•••

O Relator entende Clue o presente disposit1vo fica melhor
lOCa.11zil:do onde ô!tualmente se encontra, na -vislbilidade e a
corregedoria soctal dos poderes· art 17, VI "d~-----------------~:~ ~-~~~~~ ~=~~-~~~:~: ~-----------.---------------~------------

lP03474-4 BRANDÃO MONTEIRO POT
••••••••• PARECER .

A emenda é ampla, dando margem a interpretação dubia A
restrição ao conc~ito de Empre!>a Nacional evitaria tal dis
torção

-----------------~~-~~~:~~~~----------------------~----------------------------
lP03475-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT
............ PARE.CER ••••••• "'...

QuandO o texto do Projeto estabelece a proprledadl'! da Li~

nlão sobre os recursos mlnera1s, os petenci"is de energia hi
dl'õlulica, bem como o monopólio sobrQ outros recursos energé
ticos, esta impl 'icito que o Estado está "e1ercenClo soberan1a
pol'it1ca e económJca permanente sobre tooos os reCUrSOS natu-
rats Que se encontrem em seu terrltorio -

Por antendermos Que o postulado pela Emenda já está im
pl1cito no texto do Projeto, somos pela rejetção da mesma,
nos termos do mesmo Substitutivo

-------------~~-~~::~~~~~~~~~------~------------------------~-----~------------
1P03476-1 BRA.NOAO MONTEIRO POT
• •••• "'••• PAI:!.ECER •••••••• '"

O perdlmento da propriedade é um conflsco. o Que não t!l da
trad1ção jurldlca bra:si1'lira

Julgamos mais própr10 estabelecer regras de desapropria
ção, quando o Ill1Õvel nlo cumprir a sua função soclal

----------------~:~~.:._~~~:_~~~-~:~~~~~-~~_:~~~~---~------------------~---
1P03477-9 JOÃO PAULO PT
........... PARECER "'••

PreferiU-se, pat'a a 1II8tét'la obj~to da e.roonda, redação
d1versa da proposta

--------------~---~~~~-~~!~~~~~----------~-------------~------~----------------
lP0347B-7 JOÃO PAULO P'T
••••••••• PARECER "'.

A Elllenda pr0p5e a liberdade dO exerc1cio do dtreito de gr~""e,

QualQuer que seja a natureza CIo trabalho e a sua relaç50 Com
a comunidade
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1P0347B-7 JOÃO PAULO PT lP03497-3 SIGMA.RINGA SE.IXAS PMD6

En n05SO sucst t t ut tvo pretendemos -essatvar a ccnt tnuruace
dos serviços essenc tats
~ela rejeição

lP03479-5 JOÃO PAULO pr
.................. PARECER ..

A emenda. ora sob exame ctacõe -cue a teces é assegurado o
direito ao trabalho com jush remuneração o emprego e consi
derado bem fundamental à vtoa do tt-anatnaocr e n1nguem o per
derá sem causa just tr tcaoa'

No subst í tut tvo nos incisos I. IV do cacur 13, cscttutc Ir.
a proposta do Ilustre cons t t t utnte já se encontra contempla 
da de maneira clara e consistente

Ante o exposto, cctnaecs pela rejeição------~-- -- ---------------------------------------------~ ------------------~ ---
lP03480-9 JOiO PAUL.O PT
.................. PARECER ..

A Emenda deve ser r-ej e t t ada por não se ajustar ao entendi
mento cr-eocmtnarue na Comissão de Sistematização------------------ -----------------------------------------------~---~---------

1P034Bl-7 JOÃO !>1\ULO PT
................. PARECER ..

A figura co Tribunal Constitucional f a foi expungida do
Projeto. desde a conctusãc dos trabalhos das Comissões reaã-

------------_:~:~~--~:~~-~~~~~~~~----------------------------------------------
lP03482-S JOÃO PAULO PT
................ PARECER ..

O dispositivo constante oc projeto - ar-t 54 - atende
o essenctat pertinente ã mat ar-f a , cctnctctncc. tncj us tve no
mer í to. com a solicitação da emenda

Pela aprovação paecf a t-----------------------------------------------------------~-- --- --------------
lP03483-3 JOÃO PAULO PT
.................. PARECER ..

O texto proposto não se coaduna com a or~entação geral
adotada para a mat er ta

------------------~~~: -~:~: ~~~~----------------- ~ ~-----------------------------
1P03.<1B4-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
.................. PARECER ..

O dispositivo do Projeto Que se pretende mcdf t f car , par
via de Emenda, está em per-f e t t a harmoni3 com o inciso I cc
artigO 232 Pela rejeição-------------------------------,...-----------------------------------------------

lP034B5-0 SIGMARINGA SEIXAS PMD8
................. PARECER ........ " ........

enecr-e touvave ts os crcccs ttoe do nobre const t t utnte a
presente emenda ccnr t t ta com a sistemática geral adotada pelo
Projeto de Constituição

Msim, pelõ"l sca rejeição----~------------------------- ----------------- --- -----------------------------
lP03486-8 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
.................. PARECER ..

eee mats toctca a redação proposta pela Emenda Pela

------~-----_:~~~~~=~~- --------------------------------------------------------
1P034B7-6 SIGMARINGA SEIXAS PMD8
................. PARECER ..

Acolho a Emenda por- seus 1tcteoe fundamentos, evttando
se. assim. cotesa discriminação--------------~- --------------- ~-----------------------------------------------

Ante o exposto, accrneeoa e redação de sunst t tut tvo
Somos pela rejeição

--------~----------------------------------------------------------------------

lP03498-l SIGMARINGA SEIXAS PMDB
................... PARECER ..

seta aprovação parcial. nos ter-mos do substitutivo

lP03499-ú SIGMARINGA SEIXAS PMDEI
.................. PARECER ..

A função soe ta r da propriedade deverá ser debatida em
etapa posterior. pois é matéria t totca de legislação or-dtna
"a

Pela aprovação da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP03500-7 SIGMARINGA SEIXAS PM08
................. PARECER ..

Julgilmos conveniente manter o ar-t 319 do projeto. com as
a 1te-acãces caotvets

somos pois. pela rejeição da Emenda.---- ~----------------~--- ----------- -------------------------------------------
lP03501-5 SIGMAIUNGA SEIXAS PMDB
............... PARECER ..

A Emenda entra em testl1ha com outras aetertcr-eeete
aprovaoas , Que não consagravam idêntico proceder Pela rejei
ção

lP03S02-3 SIGMARINGA SEIXAS PM08
................... PARECER ..

sucr tetoo do texto o artigo 234. ficam ceejuctcaoas as
aeancas o. ele pertinentes

lP03503-1 5IGMARINGA SEIXAS PM08
.................. PARECER ..

Embora cor-r-eta a observação. destaque-se Que o Projeto
alberga a excecctonat tcace da car-t tctpacãc de "aovcaaocs de
v tcamente credenciados" na defesa judic1al e extrajudicial da
União. tendo um v\sta a realidade brasileira de extensão ter
ritorial e estado de indigência dos euntctntos Pela rejei
ção

----------------------------------~--------------------------------------------

1P0350.<1-0 AUREO M!:lLO PMOB
.. PARECER ..

renoo em vista Que o ensino obrigatõrio possui atnoa um
desempenho cee tctente , somos de parecer Que todos os esforços
nele devem ser concentrados A educação pré-escolar. sem cevt
da de grande alcance social. deve ser contemplada com outras
fontes de recursos

1P03505-B AUREO ME:LLO PMOB
.................. PARECER ..

As sugestões. contidas na proposta de Emenda. trazem at
Quns cesccor-a-entcs que. na tr-acncãc jurídica m-aatietr-a, me
lhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e comateeen,.,

Pela r-efe scãc-------------------------------------------------------------------------------
lP03506-õ AUREO MELLO PMOe
.................. PARECER ..

O Substitutivo mantêm o principio da aplicação de recur
sos cum tccs para o ensino publico. com as -escect tvas exce
ções

Pela acr-e...acão parcial-------------------------------------- -----------------------------------------
1P0348B-4 SIGMARJNGA SEIXAS PMDB
................ PARECER ..

O entendimento predominante na Comissão de s tstemat tza
cão \mHcou o cam'nho da scceessao do dispositi ....O em cceerctc
ccnsecuentenent e , todas as Emendas;) ele pertinentes estilo
nrejudtcaoaa

-----------------------------------------------------------------~---~---------

1P034B9-2 SIGMARINGA SEIXAS PMO!3
................... PARECER ..

tr-ata-se da supressão do 40 do ar-t Igo 270. Que atribui
ao org~o jundic:o do tA1n1st1:!r'lo da Fazenda a -ec-eseraacãc da
união na cobrança de crédito tributário e nas causas referen
tes a mat er-ta fiscal

A eater-ta não é de natureza constitucional. porque dire
tamente relacionada com a or-qan f zação e atribuições do Minis
tério da Fazenda Mesmo Que se alegasse que O ponto central e
a defesa jud1cial da União. ainda ass tm o dtsccatt tvo dever-ta
ser eliminado do titulo VII, Ia que teria correlação tntr-te
seca com o artigo 186 (titulo VI) e com o artigo 451 ( titulo
Xl e não tem a ver com a competência t r tbut ãr ta da União, cb
faec do ar-t 19o 270

Nessas condições estamos de acordo COM a supressão do
citado paragrafo no contexto do sts rema tr-tnut ár-tc e sua
tr-aneeer-êncta para O Capitulo X até solução mediante lei

Pela aprovação parcial----------------------- --------------------------------------------------------

lP03507-4 AUREO MEllO PMDB
,. PARECER ..

O -cuecr-teentc da legislação do enstnc'' está condicionado ao

------------_!~~: ~~~~:~~~-~~_:~:~~:~::~~:~~~--~:~:-~~:~~=:':_~~::~~~----------
lP0350B-2 AUREO MELLO PMDB
.................. PARFrER ..

Segundo a tradição histórica a autonom1a e um atributo
das universidades e não das tnst t tutcõea isoladas

Pela rejeição

lP03509-\ AUREQ MELLO PMDa
................. PARECER ..

Pela aprovação, nos termos da just tr tcaçãc da Emenda
se 1a aprovação

lP035\O-4 AUREO MEllO PMD8
,. PARECER ..

Realmente. para Que se tenha assegurado o efetivo oomtntc
nacional em UlfJ eerer-mtnaoc empreendimento é necessar to Que
seu controle esteja soe a. t t tutar tdaoe de brasileiros Acre
ctteecs , entretanto para abranger a ação estatal ser neces
ser-te explicitar no texto do utscos tt tvc a cossbrt tcaue da
titularidade da pesaoa de direito publ tcc

Pela aprovação parcial
------ ------------------ ----------------------------------------------------

lP03514-7 ROBERTO FREIRE PCEI
.................. PARECER ,.

A roatàr-ta estã conscientemente otsctct tnaoa no SUbstitutivo
Pelo não acolhimento

lPD35l6-3 ROBERTO fREIRE PCB
.. P~RECE.R , "

Pela aprovação A emenda é procedente e virá sanar cts-
tor-ção na Ordenação das Questões urbanas e de transporte

-----------------------------------~-------------------------------------------

lP,035l1-1 ROBERTO FREIRE PCB
.. PARECER , ..

A norma desta Emenda está inserida no 10 do ar-t
273 do Projeto de ccnsr ttctcãc

Pela prejud\c'al,dade

lP03519-8 ROBERTO FREIRE PCB
..................... PARECER ..

Vlsa a suprimir o art 471 de "rojeto de Constituição
Não julgamos ace1tável a proposta tendo em v1sta o fato da
enfHEluse ser um anaCronismo jur'd1co

PMDB

Pl2lo não acolhi-

lP035,1-2 AUREO MELLO
................. PARECER ..

O subst ttut tvc opta por diretriz: ctver-aa
mento

lP03512-1 AUREO ME.110 PMOB
"' PARECER ..

O texto proposto não se coaduna com a or-tentacãc geral
adotada para a matér-ta

Pela rejeição--------------------------- ----------------------------------------------------
lP035l3-9 O\UREO MEl-LO PMOB
.................. PARf:CER .

A Emenda ver-sa mater ta a ser objeto de legislação cr-ot
ner-ta

Pela r-ej etcãc
----------~--------------------------------------------------------------------

lP03515-S ~OBERTO FREIRE PCB
................. PARECER ..

Embor3 louvável o cescc...r-t tno do proponente. nossa convi c
cão e de Que a mater ta sob exame r-ecebeu tratamento ecequaoc
no Projeto Pela pr-ejudtctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP0351B-O ROBERTO FREIRE PC8
.................. PARECER " -1'

A Emenda propõe aspectos importantt=$ relativos à usuca
otaõ urbana

Entretanto. ccnstoer-encc-se as necvt ter-toaces de cada Mu
ntctctc , a delimitação de ãeea deve <;.er remettda a l(1Q\slação
Municipal
Pela acrovacãc parcial, nos termos do substitutivo

----------~---------------- ~----------------------------------~ --------- -- .----

1P0349l-4 R08ERTO FREIRE PCB
................. PARECER ........ " ........,.

Pelo acctntmentc parcial, nos termos do subst t t ut tvo

lP03497-3 StGMARINGA SE.tXAS PMD8
.................. PARECER ..

A emenda pretende suprimir do inciso XXIII do artigo 13
parte da redação Que estabelece "sarvo sua condição de apr-en
diz·

Na verdade, a ressalva do suus t t tut tvc considera Que o a
prendiz está sujeito à obrigatortedade de rr-eauêocta de esco
la de 1 grau, bem como o respectivo acompanhamento por parte
das empresas da sua v1da escolar

1P03492-2 ROBERíO FREIRE ece
.................. PARECER ..

O subat t t ut tvc já ctsctpr tnar-a adequadamente a matéria

lP03495-7 FRANCISCO PINTO PMDB
.................. PARECER ..

O pt"@~mbU'o já eteoce ao sugerido, Quando d'z. ·ou Qual
quer curra" Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP03496-5 SIGMARINGA SEIXAS PMD8
................. PARECER .,. ..

O projeto constitucional, no camtutc dos Direitos
Sociais, cons tcna Que o trabalho do menor de 14 anos e per-
mltido "na condição de aprendiz"

Esta. a norma const t t uc tona t A ter-ma. a extensão e a
ect tcacãc dessa norma compete a legislação ordinária Isso é
o que S~ dá com a preparação do menor de 14 anos para o tr-atia
lho, cujo ctscrot tnamentc não pertence ao corpo constitucio
nal

Pela prejudicialidade-------------------------- --- ---~--------- -., -----------------------------------

lP03493-1 ROBERTO FREIRE PC8
.................. PARECER ..

-------------~-~~~~!;!~!~~~-~~-~~~:~~~~~~~~-~~:~~~~~~:~!:_~-~~!~~~~------------
lP03.<194-9 SANDRA CAVALCANTI PFL
................... PARECER ......... ,,"' ....

Não se pode ccnrundtr- relações econômicas e diplomáticas
com questões ooeet tcas nos países com os cuats o Pa's mante
nha intercâmbio Para tanto há o foro das ent toaoes interna
cionais cujo poder de constrangimento é expressivo

Pel<l. rejeição

lP03490-6 SIGMARINGA SEIXAS PMDa
.................. PARECER .

O entendimento pr-sdoaí nante na comtssãc de stateeat tea
cão indicou o camtnno da supressão do dtscoatt tvc em comento
ccosecuenteeenta. todas as Emendas a ele per-t tnentes estão
or-efuctcaoas--------------------------------~--- ------------------------------ -------------
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lP0352a-l FRANCISCO PINTO PMDB
••••••••• PARECER .

A sugestão realmente aprimora CI texto do preâmbulo Pela
aprovação--~ ~--- ~---~-------~---------~--------~-~------~ ~---- ---~----------------~-----

lP03529-5 WILMA MAIA poS
.......... PARECER •••••••••

Somos peja acr-cvacâc da emenda Optamos, ass1m pE'la su-
pressão do dispositivo mencionado do texto conat ttuctonat

Pe1a aprovação
-------------------------------------------------~-----------------~--------~--

1P03536-8 AUREO MELLQ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado DOr consenso o Parlament.ar'smo, na Com1ssão
de Sistetnatizaçfio, opinamo", pela prejUd1Clalldade da Emenda

---------------------~~~~~~~:~~~-----------------------~-----------------------

1P03535-0 AUREO MELLO PMDB
."' PARECER ."'•••••• '"

Visa il suprimir o art 471 do Projeto de ConstitUição
Não julgalllOs ace1tável a proposta. t@ndo em vista o fato da
enflteust! ser um anacronismo jUr\dico

------~----------------------~-------~-----------------~-----------------------

11='03545-7 FRANCISCO BENJAMIM PFL
...... "'••• PARECER .

A teoer tcstoaoe de garantir acesse igualitário ao s tste
ma nac tonat untco de sauoe extae a ut t t í aaçâc dOS recursos se
tor tats escassos na observância deste pr-tnctotc. nr-erer-enctan
do-se as ent tcaoes t t tantróotcas , cuja atuação tem sido ines
t Imavat no atenai,rrn;onto a denmnda de sacce, por sua vez , cres
cente Todavia, fica assegurada a livre iniciativa privada em
saudê

-----------------~~:~~~~~~~~:~~-------------------~--------------~--------~----
lP03546-5 FRANCISCO BENJAMIM PFL
.......... PARECER .

A manutenção do texto visa garantir a car-rrc-oacão do se
ter privado no sistema nactonat untcc de seuoe , em vtsta da
tnvtab t 1idade da ccr-r-ecãc nr-onost a no dtacos tt tvo anterior

PeJa eefetcão
-------------~-------~---~------------~-----------------------~-----------~----

lP03544-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL
."' PARECER ..

A presente eeenoa. por conter aspectos Que se narrrontaam
em parte. com O entenutmentc da Comissão de Sistematização.
deve ser acr-ovaoa oar-ctatnente

Asslm. pelo seu eccuumentc oarctat

lP0353B-4 AUREDMELLO PMDB
.......... PARECER .

SeguindO a tr-autcão do Direito nacional, a Emenda aqui
examinada trata de matéria lnfra-constitucional,cabendo pois
ser objeto de cutcacosa ccos toer-açãc em etapa posterior do
processo legislat tvc------ ~-----------~----~--------------~----~----------~------~--------------~--

lPD3554-6 MARCELO CORDEIRO PM05
• •••••••• PA~EC~R ••••• "'•••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual prO(XHiHo de
simpl1flcar a redação do Projeto, pela e11minação de expres
sl5es ou de artigos prescindtveis E prefer1vel adotaI" uma
forma Que contenha o princ\pio do dlreito. como o fez o Pro
jeto de ConstHuição, sem, entretanto. estendl!r-se elh aspec
tos Que qualificam a matéria e Que sio pertinente a legisla
ção ord1nárla

-------------~!~~-~~~~!=:~------~----~------~ ~-----------~------------~--------
lP03555~4 MARCELO CORDEIRO PMOa...."'*"'••• PARECER •••••••••

O contéUdo da Eml!nda, em confronto com o do Projfüo e das
demais emenoas atlnentes ao mesmo assunto, não obstante os
nobres proposHos do Autor. nio se h;armonlz.a com li. sisUmáti
ca Que or1enta os prlnc\p1o~ na parte relat1va aos Planos e
Orçamentos

~----------------~~~~-~:~~~=~~--~-~-----------------~-----~------~-----------~-
lP0355G-2 MARCELO CORDEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor estabelll!cer que tOdoS os partldos polit1cos
1.0!l\ represlmtaçio da ASSl!!flibê1a Naclonal Constitu\nte gozario
do!. pr1vilég10S daQueles considerados de âmbito naclonal

Entendemos Que s~nte devl!'" Se!r considl!radD!; de Imb1to
nacIonal os parUdos que t'v~rem obttdo, nas ultimas ele'çÕQ.s
para a Câmara Federal, um DOr Cl'!nto dos votos apuróidO!l ou Ull'l

lP03553-B FRANCISCO BENJAMIM PFL
...... "'••• PARECER •••••••••

A emenda versa matIPr1a já contemplada adequaClamente no
Subst1tutlvo Pelo não acolhimento

lPD3540-6 AUREo MELLO Ph\OB
• ••••• "'•• PARECER .

Acolhemos. em parte, os termos da Emenda
Pela aprovação car-eta!

--~------~---------------------------------------------------------~-----------

lP03539-2 AUREO MELLO PMOB
.......... PARECER .

Acolhemos a sugestão proposta
Pe1a aprovação

-----~------~----------------~-------------------------------------------------

1P03541-4 AUREO MELLO PMDB
.......... PARECER .

O prinClpl0 ctett aaoc é ma-ente à natureza do s tst eea edu
cacional e decorrente do "dtr-e t tc oi educação ~

Pela r-ejetcãc--------------------------~- -----------~--------~----------~-------~-----------

1P03537-6 AUREO MELLO PMDB
.. PARECER ..

O conteuoc da er-cccs tçãc. atenntoa pelo Projeto da ccetasãc
de statemat teacãc. tr-az oesooc-aeentcs que , segundo a praxe
do ctr-et tc brasileiro. melhor se coadunam com a teatstaçãc
cr-otnar-ta e complementar

lf1OS543-1 AUREQ ME:U.O PMOB
.......... PARECER ..

Pelo não acolhimento lima vez Que os rer-r í tor tce tntear-am a
untãc e dever-ão ser r í scat taaccs pelo Tribunal de contas da
União

lP03S42-2 AlJRfO MELLO PlWB
••••••••• PARECER "'.

A matéria usaoa na emenoa jã é adequadamente tratada no
Subat t t ut tvo Pelo não acolhimento

lP03547-3 FRANCISCO BENJAMIM PFL
............ PARECER ....."'.......

A presente enenoa. por conter aspectos que se narrront ram
em parte, como entendimento ela Comissão de Sistematização,
deve ser aprovada pare 1a1ment e

Assim, pelo seu acolhimento parcial

lP03549-0 FRANCISCO BENJAMIM PFL
••••••••• PARECER .

Conforme manifestamos no parecer a Emenda lplG815/5, o reco
nhecimento do d'relto cs asscctecãc proflss'onal ou sintUcaJ
é contemplado numa forma tcênt tca à da Emenda sem r-eeer-ênc ta
ao runc tooaeento das ent idades
Peli'! aprovação parcial--------------~-----------------~---------------- ~-----~--~--------------------

1P03550-t. FRANCISCO BENJAMIM PFL
••••••••• PARECER. .

A tese oesenntoa na Emenda não traduz o pensamento or-e
oomtnante na Comissão de Sistematização

------------------~:~~-~~~~~:~~-----------~-----------------------~-----------~
lP035S1-1 FRANCISCO BENJ.\MIM PFL
• •••••••• PARECER •• "'••••• '"

As t tnat tcaoes da Emenda estão em parte contempladas no

---------~---~~~~~~ ~ ~:~~~--~~~~-~~~~~~:~~~~~~~ ~ ~~----~-------------------------
lP03552-0 FRANCISCO BENJAMIM PFL
."' PARECER "'•••

Na êlaboração do nosso subst1tut1vo. explicitada no parecer à.
Emenda lp168l5/5, pretendemos suprlm1r a norma da allnea ~e~.

do \ tem IV. do art 19o 17, do Projeto, Que trata. de m<l.tér ta j à
impl 'icita na l1berdade sindical ou de dlreito prOC(l:ssual, cu
jo n~vel é o da lei ord\nár1a
Pela rejeição. porque esta Emenda propõe a manutenção do d 'S~
~sitiVo, sob outra redação

1P03548-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL
.......... PARECER .

O proposto na E.menda esta em parte ccns tcer-aoc no Suba
t f tut tvc

Pela acr-ovacãc parcial-------------------------------------------------~--------~---------------~----

PC.ROBERto FREIRl::lP03519-B

1P03524~4 AUREO MELLO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O art1go fol suprimido, pois a aarer-ta. ccnst ttuctc 
natmente , Já está tratada em outro ctspcst r tvc

----~-~-------~---~~~~-~~!~~:~~-----------~-------~----~-----------------------
lP03525-2 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECER .

A aar-ant ta fj~ tratamento e cccr-tuntcaoas iguais rn-
dependente de sexo, etnta , cor. tceoe e oer tctênctas f'i-
s tcae, é cace na const ttutcãc par-a cuatouer at tv tuaoe numa
na A55111'1 sendo, não cabe especificar essa aaeant ta tso-

-----------~-~~~~~~~~--~~~:-~-~~~~~~~~---~~~-_:;~-~~_:~~~!:_-----------------
lP03526-1 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECER .

Acolhemos a sugestão proposta
Pe1a aprovação

---------------------------~------------------~--------~~----------------------

lP03527-9 WIL~ MAIA PDS
.......... PARECER .... "'•••••

Pretende a aeenoa estencer- 20S trabalhadores domesticas
teces os direitos essesu-aoos aos d2ma1s A proposta nos oe
r-ece tncceoer tvet com a natureza do trabalho e do vtncutc ju
r-to tco da relação empregat'c1a O empregador, no conceito
doutrinário. é. anuete Que assumindo 05 - tsece da atividade
ecooõntca , paga ao trabalhador o satar-to, como ccnt eaoes ta
cão de servrccs necsssar-tcs oi ccosececãc dos objeUvos cc seu
empreendlmento ür-a, no âeottc dO lar não há f1ns econômicos
para o trabalho realizado Assim, equiparar a at tvtoaoe em
cr-esar tat com a atividade doméstica F! contr-as ansc tnar-r-enoâ
val üat por-que não ser oosstvei se assegurar determinadas
garant las ao doméstico só vtact J teave ts dentro de umaestr-u
;lJra anratnt st r-at tva eec-esar-tat

lP03528-7 WILMA MAIA POS
••••••••• PARECER •••••••••

A cr-cccstcãc apresentada é vãr tcsa mas. a realidade or-ast tet
ra esta a ex1gir o cumprimento do atendtmento do enstnc run
damental, o de 10 grau e ccr-tsatór tc Ass1m sendo não haver-a
recursos t tnancetr-os para a execução do previsto na presente
Emenda

lP03$34-1 AUREO MELLO PMDB
"'•••••••• PAA;ECER ."' •••••••

A PrO'1OS1çio, embOra disponha sobre matéria constituclonal.
contem d~sdObramentos Que melhor se s1tuam no Imb1to da 1e-
g1s1açio ordinária e compll!lnentar

Pela reje1ção
-----------------------------------------------~-------------------------------

1P03530-9 LAVOISIER M,I.,IA POS
............ PARECER .

-------~--------~-~-~~~~~:~-~:~~~~ -~~ ~:~:~~~~~~:~~~:~-~~-~~~:~ ~~~--------------
lP03531-7 LAVOISIER MAIA PDS
.......... PARECER •••••• "'••

A Intervenção e cesacr-ccr-tacão têm sido rettae de forma
suplementar e não essencial no a-as tt , sendo, porém, conside
radas necessárias à 1mplementação do sistema. nacional untcc
de sauoe

---~-~------------~~~~-~~~:~~~~-------~--~----------~--------~~----------------
lP03532-5 MARCELO CORDEIRO PMDa
••••••• "'. PARECER •••••••••

'tr-ata-se de Emenda, ctt tva ao ar-r 272, 11, item II ,
t tnea ~a~. QU2, se acolhida, estencer-ta aos -ser-vrcce- em

geral 2 regra constitucional de não mctcêncte do ICMS so
nr-e produtos 1ndustria11l1.:ados com destinação ao exterior ,
ora prevlsta no Projeto

Just1ficar-se-1a tal propOsiçiio, segunoo seu ilustre Au
tor, por Questlio de eQuidilde, da Qual resultar1i'! substanclal'
increlOOnto de exportações. por !t1nal, as de maior contr1
buição em valor agregado

InobsUnte as razões alegada, preferimos deixar tal
matéria para a lel complementar, como previsto expressamen
te, nO$ 1tens VI e VI I do 12 dO mesmo art 19o. com a van 
tagem de se poder oosar melhor. conforme as c1rcunst.inclas.
Quais ilS esi>écles de serviços a terem sua exportaç~o esti 
llMJlada, QUllr por exclusão da incidência desse tributo
qURr, cUll'lUlat1vamente ou não, pela manutenção do crédlto de
1mpostos

------------------~~~~-~~~~~~:~----------------------------------------~-------
lP03533-3 MARCELO CORDEIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

seguindo a tradição do Direito nacional, a Emendll aqui
examlnada trata de matérla lnfra-constitucional,cabendo !)01s
$llr objeto de culdadOsa conSfderação em etapa post~rlor do
prOCilsso legislativo

--------~----~---~---------------------------------------~~--------------------

lP03521-0 FRANCISlO PINTO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A proteção a propriedade nr tveoa. como dever do Estado.
e norma Que há de constar com clareza no texto ccnst ttucrc
nat Os conr t ttcs deverão ser solucionados pelo legislador
cr-otnãr-tc

concuantc louvável a preocupação do nob-e ccnsr ttutnte,
o conteuco da presente emenda, em t tonas gerais, jil. esta 11'1
c tutoa no texto

--- ~----- ---------~~:~~-~~ ~-~~~::-~~~~~~~:-~~~~~::~~:~ -=-~~~~~~ --------~----
lP0352:!-B FRANCISCO PINTO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, se os f1ns da ordem econômtca , declarados 1'10 cts
coatt tvo. são os de assegurar a extatênc ta digna, conforme os
ct tames da just tca scctat , há Que se evtcanctar a vatcr-teacão

--~--------~-~~_:~~~~:~~:_:~-~~~:~~~~~~-~~~~-~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~-----------
lPD3523-6 FRANCISCO PINTO PMOB
••••••••• PARECER •••••••*.

O proposta na Emenda esta em parte cons toer-aoc no suba
t t tut tvo

PeJa aprovação parcial--~--------~------~ ~---~---~--- ~-- --~---------~--------~-------~---------------
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11:'03556-2 MARCELO CORDEIRO PMOB 1P03580-5 JOSÉ LINS PFL

por cento das cadeiras na cama-a Federal
-------------~---._-----~----------~-------------------------------------------

lP03557-' MARCCO COROI:IRD PMoB
................... PAR!:C(;R n

a conteuco da Emenda, em confronto com o do Projeto e das
demais emendas atinentes ao mesmo assente. não obstante os
nobres cr-oncs ttos do Autor, não se harmoniza com a sistemáti
ca que orienta 05 or tnctp tos na ca-te r-etet tva aos erencs e
ar-caeeo-cs

---------- -------~::~-~:~::~~~ -----.------------------------------------------~
lP035S8-9 "RANCISC:J BENJAMIM PFL
................... PARECí=R ..

------------------~-~~~~::~-~:~:~:_~~~~~:~:~~-~:~::::-~~_:~~:~~~~--------------
1P03559-7 f"RANCISCO B!:NJAMIM PFL
.."'.."..."'''''''''' PI\RECt.R "''''''''''''''''''' ....

-------------~: ~~-~~~~~:~~~ -~: ~: ~ ~ ~ :-~~~_:: ~~~:-~~~:~~~:-~~_:~~~! ~:~: ~~~-------
lP03560-1 f"RANCISCO BENJAMIM PFL
............ PARECER .

O setetor coroe pela ea-wtencãc do texto 01"1glnal
-------------~ ---------_.------------------------------------------------------

lP03S6l-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL
................ PARECER ."' ..

A sugestão merece acatamento por ecr-tecr-ae o Projeto

----- ~------------~~~~-~ ~~~~~~~~------------------------------ ~ --------------- -
lP03S62-7 FRANCISCO 6ENJAIv'IM PFL
.."' "' PARECER .

acctnamcs , em parte, os t@I"IllOS da Emenda

------------------~~~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~------------------------------~--------
1P03563-S FRANCISCO BENJAMIM PFL
................. PARECER .

A amenca deve ser- rejeitada por não se ajustar ao entendi ~
mente predominante na Comissão de s ts tenat t aação

-------------~---------_.----------------------------------------------_.------

lP03564-3 JOSE LINS PFL
."' '" PAREceR "' ..

Visa a sccrtr-tr- o ar-t 471 dO Projeto de ccnst ttutcãc
Não julgamos acett ave i a proposta tendo em vista o fato da
enfiteuse ser um anacronismo fur-tctco

------------- ~--------------------------------------------------------~--------
1P03565-1 JOSÉ LINS PFL
.............. PARECER ..

A matéria está cnsc tat tnaoa no Substitutivo de forma ampla e
adequada Pelo não acolhimento-------------~-----------------------------------------------------------------

lP03566-0 JOSÉ LINS PFL
". P./l.RE;CER .

ccncunmos pela r-ef etcão por cons tcer-armcs Que os estudos 1'0
oer-ãc em suas ccnst tt.rtcêc dispor sobre a materia-------------~-----------~-------------- ~------~-------------------------------

1P03567-B JOSÉ LINS PFL
.............. PARECER ."' ..

A Emenda entoes importantes aspectos r etnt tvcs a usvca
otãc urbana especialmente o Objetivo de assegurar o "uvr-evto
de mcr aõta" aos mttnões de eemtt tes carentes

antr-etanto. considerando-se as peculiaridades de cada Mu
ntctcto. a oer tmttacâc da ár-ea deve ser r-enet taa a legislação
~~niciPal _ Pela aprovação parcial, nos termos do sunst t t ut t>

sts temat tca oe d~stribu1çào do o-ouutc da a..-ecaoacão de cada
uroosr o inclusiv,", no Q1.Je t ar-çe a central í zaçâo oca fundos de
oar-t tctcaçãc para tornar nosstvet a r-edfat r tbuf çâo de r-eca--'
soa oaea as "eg'ô~s menos aQl.I~I'l\;Daóas

Pela r-efetcão
------~---------_.---------------------------------------------~---------------

1P03S81-3 JOSE LINS PFL
....... ,. PARECER .

Acolhida parcialmente, nos termos oc Suost t tut tvo

lP03582-1 JOSÉ !..INS P;;L
............ "'. PAR::CER •• "''''.........

Pelo ecorntmento oa-c ta t nos te-res ao '.,ubsntutl JQ

lP03583~O JOSE LIt~S PFL
...... "' PA~ECER * .

A mater ta se-a ctsctcttneca no seost t tuttvo de ror-na a-nta e
adequada

Pelo accint-eotc parcial

lP03584-8 MAlJRícIO FRUET PMDB
.. "' PARECER ...

O Relator entende Que os pr-oventos da apos ent ador t a deve
rão eececee a eeseo tratamento t e tbutar-to d'spensado aos eee
utme-itcs , do trabalho essatar-taoo No que respeita a isenção
de ccntr-tbutcãc pr-evidenciária trata-se de mater ta Que f a e
objeto de 1I"!i c-ctner-te , oesnecesser-ta e tmcer t tnerrte sua d1S
c tpt tna no texto const t tuctona t

11'03585-6 ARNALOO PRIETO PFl..
..."' PARECEtl ".

A ame-oa deve ser- rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento c-eoce-nante na Comissão de s tsre-a-teacao

1P03586-4 SERGIO BRITO PFl
.. PARECEP ..

A proposição em exame abrange o p"lncipio da v tncut açãc de
r-ecur-sos para o ens tnc t encc s too ac-cvaca na forma oo subs
titutivo
Pela aprovação car-ctat

lP035B7-2 SERGIO BRITO PFL
................. PARECEP * ..

Por entende.. que a e-atu-va tratada na (HI'IJ'lca e ce-rvneo
te .ti teatsvac ão or-rnr-a r- ia preferimos ell'nlrar- do t oxtc cor-c
t stuc tona t cua l quer r-eret-êr-c ta ao numer-o oe oi ssotvcões da
scc teuaoe conjugal

Pela ac-cvecãc parcia1

1P03588-1 S2RGIO BRITO ~FL
................ PARECE" "' .

Somos pela -ef etcêc da eesoca. por-Quanto Julgamos o prazo
de ocvs anos suetc tent e cace que os cônjuges a-iaour-ecam a de
ctaãc -eiat tve oi cnssctucãc da sccteoeoe ccnil.ga1

Pela -ejetcãc---------------------------------------------------- ~- ---- ------ --- -- ------ ---
lP035B9-9 SERGIO BRITO ~FL
................ PARE.CER .."' .

cutca a emendd. do a 1i sramento e voto dos mil t t ar-es
NO ove tange ao a' t at anento , a p-cccst a foi acolhida

Quarto ao otr-e t tc de voto, a a t tnea -e- do H/;!rn II do ar-t 21
eereoetece as ccoctcaes de e1egibll idade

Pela aprovação

1P03S68-6 JOSÉ LINS PFL
......... "'....... PARECER ........ "'......

A oeesente Emenda visa a alterar o ordenamento dos 'r rtu
los que compõem o texto

Tal providência torna-se desnecessar tc no eoesnto , urea
vez quejdevera o texto f1'lal cassar por cr t ter-tosa revisão no
ot aec forma'

seta -eretcão da Emenda

lP03569-ij JOSÉ LINS PFL
................ PARECER .

Acolhe-se a supr-essão proposta. mas conserva-se a excr tc '
t açãc no ar t 351 do tnter-rr-ea ac tcoa-eento e-rr-e sauoe e meio
ambiente, em termos maIs suaves

Pe1a aprovação

11'03570-8 JOsE: LINS PFL
• "' PARECER f." "' .

A oos tçãc dos trustes ccnst ttutntes na elaboração oo
Substitutivo e o de inclusão do Termo de "Sauríe " as os eesu
r-anca e Higiêne do tr-abatnc Destarte nêc veecs portanto como
exclui-lo substituindo-se, acena por "Seg<J~ançô1 e atatêne do
Trabalho" como pretente o nobre parlamentar Assim somos de
op1n150 que se contemple aquela mencionada POSição, pelo que,
~onsideram05 a present~ emenda, aprovada pilrcialmel'lte

1P03590-2 SÉRGIO BRITO ?FL
................. PARECER .

.re foi devidamente definido e ccnsenaua 'mente acerte QUo;)
a oesaor-ccr-vacãc \ÕI ccecerêncta da União não ceoeooc tnte-re
r-êr-c i ti do poder mtJl'lic i ca 1

Pela -ef etcão

1Pü3591-1 S:RGIO BR.ITO Pi'L
............ f.".. P4RECER ........ ~ .......

O assunto í a esta adequadamente tr-atado no suost vtur vvo seto
acctr-tmentc parcial

1P03592-9 SERGIO 9~ITO PFL
.... 10 PAflE.CEõ\ ..

secuvnoc a t-autcêc do ntr-e tto nacto'ia t a ~'T\f'nda <lqu1
examinada trata de mater-te tnf r-a-conat t t ucf crta t cacenoc po's
ser objeto de cvtcaccsa conatcer-ecêo e-i etapa coster ro- c ....
o-ccesso teçr stet tvo

lP03593-7 SERGIO Bi{ITO P"'L
.................. PARECER ..

A rr-cocstcêo em axa-ne abrange o Pl"1nC10io ec vinculaçãQ d""'
recursos para o ensino tendo sido apr-ovada 1"8 torll'a 1;10 Sl.t-=.
t1tutivo
Pela apr-ovaçãa parcial

lP03576-7 JOSE LINS PFL
............. PARECER ............"'.....

Pelo não acolh1mento, por desnecessário

1P0357.1l-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL
....... "' PARECER "''''..

O Projeto adotou orientação diversa da suge.. ida------------------------_.------------- -------------------------------- --------

W03519-1 JOSE. LItlS PFL
........... '" PARECER "' ..

A matéria mereceu tratamento apropriado no Substitutivo
Pelo não acolhimento

lP035BO-S JOSE LINS PFL
............. PARECER ..

A norma que a Emenda pretend~ 1nser1r no Projeto de Cons
tituição, infel iZrMnte, é lnexequivel, face á complex1dade da

1P03596-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
........ "'''' PAR.ECER .

A Emenda não enriquece o Projeto enviando uma cumulação
de comoetel'lcia par-a promover a Reforma Ag"é.ria

Rejeição

lP03594-5 CARl.OS A!-BERTO CAO ?OT
............*.. PARECER .

A emenda v1sa a dar nova redação aos pa ..ag"afos 10 e 20 do
Art 29 objet~vando determina" que al 05 Part1dos so con-
co"reram a elp'lções nacionais estadua1s li? municipais quando
contarem respectivamente, com r-epr-esentaçáo na Câll'ar-a dos
Deputados na!:; Assembleias Legislati",as e r-as Câmaras rluni
c~pais e que oI sa s.erâo considerados de á"'l'oHo naclon<'l1
Quando repr-esentante na Cã"'ara dos Deputados Discor-damos da
proposta em que pesem seus 1nequ'Vocos mer-itos oroque deseja
mos imprimIr no nosso Suostitutivo um cunho '!lai!; lil:.;e"al Pa
recer corttrar- (O

1P03591-0 CARLOS ALBER.TO CAÓ PDT
............ PARECER ...... "'......

As numerosas emendas ofe"ecidas ao artigo 91 e seJS ca
ragrafos do Projeto, confirmam 11 inex1sténcia de consenso so
bre o tema aiMa amplamente discutido nesta fase da elabora 
ção legislativa Da media das sugestões an<llisadas em seus
nucleos, fr-utif'lcaram os d1sposit~v05 relac'onados em ar-t1g')
do mesmo numero do SubstitutiVo, Que tanto quanto ooss1Vel
pl"ocur-a respol"der afi",.,atlvamante, em parte e em essência, a~
final idades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP03595-3 CMlI..OS ALBERTO CAÓ POT
...."'*.... "'''' .. PMt.ECER "'......"'.."''''

A Emenda pl acede no que concerne à preser-vação dos bens
pub11cos

Entretanto considerando-se as peculiarIdades de cada Muni
cipi0, a de11nltação da ar-ea deve"a ser remetida a legislação
municipal Pela ap"ovação parcial, nos termos do substituti
vo

1P03599-6 CARLOS ALBEItTO CAO POT
"' PARECER ..

Por conter- aspectos que se harlTlO'1izam com o entendimento

1P0359B-B CARLOS ALBERTO CAO POT
.........* PARECER ..

Não obstante os elevados praoosHos do nobre Constituin
te, a mataria constante da presente emenda conflHa com a
sistematica geral adotada pelo Projeto de ConstituiÇão

Assim, somos pela sua rejeição-------------------------------~--- ------_.---------- ~ ---------- --------------

por1PD3572-4 CARLOS ALBERTO CAÓ
............... PARECER ..

Acatada parcialmente no merita

lP03573-2 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
.... "'''' PARECER ..

A Emenda deve ser r-E'ljeHada por- não se ajustar ao entend~

mento predominante na Com15siio de SistElmatiz.ação-------------------------------------------------------------------------------

lP03571-6 JOSE LINS PFL
"'......... "'•• PARECER ..... "'.........

Acolnlda a supressoio proposta, ficando a. saude ocupacio
nal inclulda entre as competências do sistema nacional unico
de saude, para disclpl inação posterior-

Pel a aprovação-------------------------~----------~ -----------------------------------------

1P03577-5 JOSE LINS PFL
.."'''' PARECER .."' ..

Pelo não a.colhimento, por tratar--se de matéria a ser re
gulada nas Constituições Estaduais

1P03575-9 JOSE LINS PFL
.................... PARECER .

Temos a conv1cção de que o assunto foi tratado adequada
mente no Substitutivo Pelo acolhimento p<ll"cia1

1P03578-3 JOSE LINS PFL
.......... "'.... PARECER ......... "'.......

A expressão é necessária par-a p"eserval' as pecul ial'ioa
des de cada ent idade menor

Pelo não acolh1mel'tCl
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lP03S9S-6 CARLOS ALBERTO CAÓ POT lP0360B-9 PAES LANDIM "L
da ccmrssâc de s estemat taacão a c-eseoee emenda ceve ser a
or-ovaca par-ctaurente

ass tm. pelo seu acolhimento parcial

1P03600-3 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
••••••••• PARECER .

A supressão do artigo 236 dispõe sopr-e o estaoc de De
fesa, não nos convence

Trata-se de salvaguarda do Estado Que reputamos impor
tante, antes que se cogite de Estado oe Sltio Pela -ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

1P03501-1 CARLOS ALBERTO CAÚ PDT
........... PARECER ..

No entenmmentc do aej ator- a mate-va tratada no ctsecs t
t tvo QUI? se o-erence suprimir fjgurarla matnor- em legislação
cr-dtnàr-ta , eis QU@ a proposta oe exclusividade da folha de
sater-tcs par-a tnctuêncte oe ccnt r-tbutcões sociais cest tnacas
a seacr-toace possui tmct tcacões oastant e significativas no
financiamento de programas e entidades j a consolidados no
campo sccte I

Somente mediante tr-at aeentc via legiSlação tnreaccnet t tu
ctonat coce-tem ser r txacas as provisões rnctsoensavete ao
oesoccr-aeento da mater-te , oe modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vts ra da r-atevânc ta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas acr-esenteoee no eeeno sent toc julgamos r-e
comendável acctner a emenoa suor-ess tva. r-ersstenoc a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP03602-ú CARLOS ALBERTO CAó por
................ PARECER .

A redação intentada cete emenda d~z r-esoertc à cest tnacão
das Forças Armadas Sem nennum eaunos t seo entendemos QUI<! o
texto tnser tco no projeto _ o mesmo, desde a Carta oe \891,
d~ve ser mantido Pela r-efetcãc

---------------~-----------------~---------------------------------------------

lPD3503-a CARLOS AI.BERTO CAÚ PDT
............... PARECER ..

O ar-t tac 211, que implantaria a Justiça Agrària no sa is ,
r-eoeesentava para muitos, mais um passo em direção a espe
ctat taacãc do Poder .rudtc tar tc

Entretanto, auscultando diversas cor-rentes de oeneaeento e
atentos a gravtoade da crise Que asseie o P,alS julgamos Si;/r
~lJida prudente não impor mais este ônus a Nação Em oecor
r-êncta , tncunecs no rol das ccncetenctaa dos juIzes federais
a de julgar as questões os dtr-e ttc agrario

Como ccrcter to, todas as emenoas que tinham em mira o ar
t1go 211 encontram-se prejud1cadas

lP03604-6 PAES LANDIM PFL
..* PARECER ..

A Emenda tem por final idade tnctutr- um Item no artigo
266 do Projeto ce Constituição da Comissão de steremat r
aacãc, de macio que r touem imunes do imposto de renda os r-en
dimentos ccer-esncnce-rtes a proventos de aposentadoria de
maiores de setenta anos

Não obstante a importância da 'Emenda, entendemos Que se
trata de matéria que, por sua natur-eza e car-acter-rst tcas , de
ve ser regulada a ntve r de legtslação or-otnãr ta e não no tex
to constitucional

O problema não é de imunidade mas, sim, de tsencão Cabe
a lei, entre mtr-taoes de rendimentos, especificar os que se
suj ett ae a taxação e declarar os que ficam fora da tributa
Cão Somente ocanco se trata de or-cteaer valores fundamen
t ats é Que a Constituição deve tnt er-vtr- e criar r-est r tcões ao
Legislativo

No caso em debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar caeotant e , ensejando Que pessoas com r-enctmentcs
r-eduz tccs numa determinada escecte percebam tambam, rencteen
tos exoreas tvos noutras escéctes - o Que oesaccnsetna solução
untca , rlgida, via Constituição A lei or-dtnar ta tem metno
res condições para a adequação da norma aos fatos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP0360S-4 PAES LANDIM PFL
......* PAR~CER ..

O texto cr-occsrc não se ccarnrna com a orientação geral
adotada para a mater1a

Peta r-ejetcãc

lPOS606-2 PAES LANDIM PFL
.............. PARECER ...... "'••••

A proteção ã m-ccr-tenaoe cr-tvaca. como uever- do Estaco,
é norma Que na de constar com clareza no texto ccns t t tuc to
nal Os confl t tos deverão ser solucionados pelo l~gislaaor
ordinar10

Conqwanto louvavel a preocupaç.li,o do nobre Constituinte
o conteúdo da presente j:!menda, em linhas Qêlrais, já esta 1n
c:lu1da no texto

Razão pela qual, aprovamos parcialmente a emenda

lP03607-1 PAES LANDIM PFL
.."'''' PARECER ••• "' "'••

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, COlhO proposto em numeroslssi-
IJl.aS Emeno:J.s, teve, de certo modo, um referenc1al comum
Ao maioria dAs propostas, mesmo na fase das Comissões Temat1
<:as, seja pelas suas justificações, seja pela forma de apr-e
scmtaçâo dos textos sl<!mpre demonstrou ser a matéria mais
ndl'!quada a 1~9islaçio ordtná.rla

De fato, a jornada de trabalho deve I""eflettr uma sftua
ç.lio conjuntural Que so a lei pod@ atender Quarenta hora.!;
não convtr1â a um determinado momQnto da vidl'l econ6mica do
Pa1s, mas, pelo desenvolvimento tecnológico, por motivos de
interesse publico ou atl'! por comprovadas ra ...ões de ordem psi
c:osocial, podem vir a ser a solução id@af Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no rlõ'gime atual de 48 horas semanats, va
rlas categor1as em decorrência dê let especHica ou por for
ça de conquistas II'!m acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em Que a necessidade tmpertosa dj:!
se expandir ou incrementar os n\veis de produção, até corno
medida dI'! salvaçao nacional, poderá o Estado, em consoniíncia
com os anseios do povo, propugnar por jornadas ma1s extensas
desde QU~ compensat6rias a n'vel de remuneração Esse, alias
~ o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação dO tra
ba.lho, longe de penalizar o trabalnador, é o meio eficaz de
lne propiciar melhor padrão ae vida

Assim considerando que o Congresso Nac1ona.l, sempre
senslvel às reinv1ndtcações dos -::rabalhaClor-es e consciente
das realidades do Pals, podera, com maior flexibilidade dis
ciplinar I;'ssa controversa Questão, optamos par manter apenas,
a limitação da l:'.Jração diária dO trabalho em 8 horas, no ma
"mo

1P03608-9 P/.ES LANDIM PFL
....... *...'" PAIiECER ...... "'........

ProoCle o autor a supressão do inciso XIX do artigo 13
aue trata da llCE'nça remunerada a gestante, sob a alegação de
tratar-se de matéria de lei ordin<lria

A. proteção à gestante, a garantia das condiCões rna.te
r1ais Que lhe pel'mitam levar a bom termo a graviaez e prestar
a asststência necessária nos primeiros lI\@ses de vida da crian
Ç3, parecem-nos ..uest3es fundamentais para a simples reorodu
ção flsica da nação Como tal, nos ..a op1ntão é Oole a matéria
deve ser regulada em suas diretrtzes gerll15 ri" texto consti
tucional

lP03609-7 PAES LANDIM PFL
........... PARECER ..

Embora a "Justificação" da Emenda apresente como corretiva
da r-ecacão do preceito, na verdade ela omite condição esse» 
ctar aa participação dos empregados nos lucros das empresas

qU~6r~~;6'nãos~~d~~~ 1~~~~ ~ê:~~o da remuneração

lP0361Q-l PAES LANDIM PFL
.............. PARECER .

A norma sugerida pela emenda tem tecuvtccsa conotação in
fra constitucional Assim a lei or-dtnar f a , ou lei cr-cãntce
dos cecãos 'Integrantes da Segurança Publ tca cnsctot tnar-a a

• mater ta Pela rejeição
--~----------------------------~-----------------------------------------------

lPú3611~9 PAES LANDIM ?FL
............. PARECER ..

A Emenda guaroa conformidade- com outra apresentada pelo
ilustre consr tt utnte acrcvaoe uma, aprova-se outra

----~--------------------------------~-----------------------------------------

1P036l2-7 PAES LANDIM PFL
.............. PA.RECER .

Válida a ccser-vecêc sobretudo no que cer-rtne a supres
são do artigo 202 NO cue tange á adição de item X, com o
escccc de se exigir fl.ndamentação das decisões jurisdicionais
desnecessar te se nos afigura, por ja estar essa exigência en
castoaoa no Projeto

Pela aprovação parcial

lM3613-5 JOSÉ TAVARES PMDB
.. PARECER ..

Temos a convicção de que C) assunto 1'oi tratado adequada
mente no Substitutivo Pelo acomteeoto parcial

1PQ3614-3 DOMINGOS LEONELLI PMDB
..... "' PARECER ..

A estabilidade entendida como a garantia de cermanêncte
no emprego e. portanto, como ccntreccs tcãc ao livre arb t t r to
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa Questão, porouantc. seg
mentos sxcr-esatvcs das carecer-tas envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente por uma solução nar-eontosa do pr-ccreea

Na verdade, o cce Quer o l;!mpregado e ver limitado aquele
arbt t r to e, não, como se prop~la enaanaoaeenre , ter a qar-an
t ta tr-eest r tta de parteanecer 110 emprego contra i! vontade do
empregado; Consciente de que e parte vital e tnat t enávs t da
pr6prla at tvtcace empr-esarlal sabe que não coce ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maquina Que, aocs
us ada , e jogada fora como tnsar-vtve t

Oe sua parte, não interessa ao emoregador inspirar desas
sossego ou mseacr-ança ao seu eepr-eaaoo, pois esses são fato
res ccncrovaccs da baixa produtividadl;! A or-at tca a excer-r
êncte , o connec tment c técnico a toent te tcacãc dO empregado
com os ccj et tvos eator-as da eeoeasa , $ignHicam para ela um
cat r-teõntc tnsccst ttutvet Investe o eacr-esar tc em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a Qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, ~ elementar que
seja virtualmente contrario a r-ot.at tvtoaee da sua mão-de
-ccr-a , t at or- absolutamente negattvo para os r esut taocs do em
pr-eenc tmento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a r-atecão emoreaat teta. fundada na Di tater-at toaoe do
contrato, uma ccncncão uof oassoat , paternalista e imposit1va,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judtcia1s

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da eteoor-acêc deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conc t t tatcr-ta que reflete a tendên
cia major t tar- 1a dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e cect tsstcoats Que, otutur-oemerite, vêm
se manifestando por teces 05 meios de comunicação e a veda
ção da despedida tnct tvaoa ou sem justa causa em termos a
serem definidos pela teatstacãc ordinária.

--~------~-------------------------------~------------------------~------------

lP0361S-1 DOMINGOS LEONEL.LI PMDB
.... *......... PARECER .......*......

A Emenda cr-ccõe a consagração do principio da unidade sindi
cal
Em n05SO sucst ttut tvc aoctaecs o principio do pluralismo, em
bora mitigado
~ela rejeição

lP03616-0 DOMINGOS LEONElLI PMOB
.............. PARECER * ..

Não ha no texto do substaut1vo ao relator, nem no proje
to de constltuição, QualQuer vedação I?/ou restrição as formas
de propriedade mencionados pela ~menaa Ao contrário, ao
assegurar o direito de propriedade de forma genérica, garantI;!
tamOém suas for-mas especlf1cas, rur-al ou ur-bana, 1ndlvldual,
mista ou cooperativa, como pretendido pela elflBnda

O instituto da desapropr1ação, de igual forma, jã está
tratada conVeniente e adequadamente nas diSpOsições pertinen
te aos direitos individuais e nas relat1vas ao capaU10 da
Refol""ma Agrárfa

Pela Rejeição-----------------~------------------------------------------------------~------
lP03617-8 DOMINGOS LEONELLI PM08
............ PARECER .

A emenda busca reservar direHo de as mulheres e os ecle
s1al;ticos integrarem profissionalmente as Forças Armadas sell'l
qualQuer restrição a carreira A recente criação do Corpo Au
xt11ar Femtn1no do Exercito torna inócua a emenda Pela re
jeição

-----------.----------------r------------------------------~---------------~-----

lP0361B-6 PAES LANDIM PFL
............ PARECER * .

A Elllf!nlJa traz em seu bojo evtdantl? erro material que im
pede a sua aprovação Pela prejudicialidade

-----------------------------------~------------------~--------~-~-------------

lP03õ19-4 PAES LANDIM PFL
............ PARECER ..

Acolho parctalmente a Emenda, QlJe pretende restabelecer
secular tradição braslleira

-------------------------------~-------------------------------~---------------

lP03S20~B PAES LANDIM PFL
........ *...... PARECER ..... "'.........

A sugeMão mer~ce acatamento por aprimorar o Projeto
Pela aprovaç.io

lP03621-6 PAES LANDIM PFL
............ PARECl;;R ..

A remuneração em dobro das ferias pode sel" prejud1c1al ao
prõpr-10 trabalhador, no slmt1do que representar-1a um custo a
mais para o empreg3aor com consequentes reflexos nos seus
prOdutos

Entendemos qUê deva ser garantido o direito às fér-las COOl
~emuneração int@gral

lP03622-4 PAES LANDIM PFL
•• * PARECER .

Nos termos do substit.JttVQ que pretendemos apresentar, fun
dado em numerosas emendas saDre a matérla, a garantia dê per
manência no emprego estará assegurada com a vedação da res ~

cisão imotivada do contrato de trabalno li ser- disc1pl inada
em lei A simples menção ao direita ao trabalho, como propõe

emenda, em nada contribuira para a sua efetivação
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1P03622-4 PAES LANDIM PFL 1P03638-1 JOSe. TAVARES PM!JB

Acolhemos a sugestão proposta
Pe1a aprovação----------------------------- -------------- -------------- -------------- --------

lPo3633-0 JOSÉ MARIA EYMA~L POC
............... PARECER ..

De cunho extremamente oenccr-at tcc A Emenda contraria a es
t at t aação que se quer tecteme-uar- Pela aprovação parcial--------- ------- --- ------- ------------- ------ ------- ~---~---------- ------~-----

lP03630-5 JOSÉ MARtA EYMAEL POC
.... <l< PARECER "' .

Optou-se por dar a mataria objeto da Emenda tratamento
diverso do nela proposto

Pe'a -ef etcãc

lP03625-9 JOSé MARTA EVMAEL POC
"'''' PARECER "'.." "

Prefer' -se , para a mater te ooj eto da emenda r-eoecac
diversa da proposta

Pela rej etcãc

'De1P03644-5 JOSE MARIA EYMAEL
.." ...... " ..... PARECER " ........ <l<......

ecot hemos a sugestão proposta
se1a aprovação

1P03G48-8 JOÃO PAUL.O PT
................ PARECER ..

A adoção da Emenda imp1 tear-te excesso de tor-ea t í smo Pe
la eej e tcâc---------------- ---------------------------------------------------------------

pugnar pela manutenção dos cr-tvrteatos vale dizer. pela r-anu
teocão de tnstr-umentos er tcazes r-a defesa aos tu-e-esses pu
or tcos
__Ale'll do exposto exts-e PO d t spos t tivo cc-sr tructcna' .;lI"
foco uma presunção contra O esnn-t tc de josttca do ccr-areesc
Nacional. Que e apresentado como tendente ;i E'xpediT'" norma pro
cessuat Que eevc-eca uma das partes em o-efuvao da outra O
Hem do ar-t tçc 264 ctt aoc teria por objetivo ut t tec evitar
que o Congresso Nacional vtesse a criar norma processual Q.Je
desse a Fazenda Publica vantagem nas Questões erscavs.uc -ies
ser-ta ent ão , uma declaração de parcial idade do Congresso Na
ctor-at inclusive na sua atual rcr-eacãc

entenoeecs assim que o ctspos tt vvc em foco deve ser r-e
t tt-aco do rr-ci eto. como pretende a emenda--- ---------------- -- -------------------------------~-------- ------------------

lP03647-0 JOÃO PAUL.O PT
............ " PARECER "' ..

Por conter aspectos Que se harmonlza'" com o ent enõ tmeotc
da comtasêc de sistematização a presente eseroe deve ser a
provada car-cf atoente

Assim. pelo seu acolhimento parcial

lP03649-6 JOÃO PAUL.O PT
.......... " PARECER- ..

Por conter aspectos que se harmonizam com o en-enctmentc
da Comissão de ststemet taacãc. a presente emenda deve ser a
provada car-ctatmente

Asstm pelo seu acotntmentc parcial

lP03642-9 JOSE MARIA EYMAEL POC
................. PA~ECER .

A r-edação adotada pelo suntst t tut tvc ccntemcta a intenção
da proposta o a atende con mato- clareza

lP03646- \ JOSÉ MARIA EYMAEL POC
.... " <l<. PARECER ..

Propõe o nobre const ttutnt e a suor-eseãc do item III do
ar-t 273. o que signlficaria subtrair a competência t r-tbut á

T"'ia dos MunlClp10S o imposto sobre venda a varejo de mer
cadorias

Muito embor-a sejam -escertavets J.S alegações aduz1das •
cctencs por preservar tal ccmoetêncta tr-tnut ar-ta municipal
na certeza de atender aos legltimos reclamos dessas unidades
c-ast te-es da aecuct tca

Pela rejeição

\P03643-7 JOSÉ MARIA EVMAEL POC
...... " PARECER ..

Pelo não acolhimento. nos termos da redação adotada no
substitutivo

1P03641-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
...* PARECER ..

Optou-Se por ca- à mater t a objeto da Emenda tratamento
diverso do nela proposto

Pela rejeição
------------------------------------- --------------------- ---------------- -- ---

11'03645-3 JOSE MARIA EYMAEL. PDC
............... " PARECER "

A Emenda va-sa mater ta 21 ser objeto de teçts tecãc cr-er
nar ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P03639-9 JOSE TAVARES P1/DB
" " PARECER .

O o tsncat t tvc visa a suotr-atr- trlbutaçào mter-est aduai a
insumos essenctats , objetos de oct tt rca e eat-eteare nacio
nais. e cuja produção é abundante em algumas regiões e escas
sa noutras No caso, o tnte-esse nacional supera o dos Esta
dos Que ern todo caso. de acordo com o projeto. não sofrerão
perdas Ao ccorr-er-tc passarão a tributar r-eeer-tocs produtos

-------------~!:~~~~-~~_::~:-~~~-~~::~~~~:-~~:::~~~---~::~-~:~':~~:~------------
11'03640-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
............... PARECER ..

A emenda da um seot toc diverso aos dt spos t t tvoa do projeto
e. praticamente, e i twtna todos os ieetses que assegura"l di-
reitos que devem ser garantidos Ol:OS tr-anainaccr-es ,

Ante o exposto. cctnanos pela rejeição

'DC

'DC

lP03631-3 JOSÉ MARIA EYMAEL
............. PARECER ........ "'........

lP03624-1 JOSe MARIA EVMAEL
............ "'.. PARECER "' ..

sccrneecs a sugestão proposta
Pela apr-ovação

lP03629-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
............... PARECER .."' ...

"referiu-se. para a matéria objeto da emenda redação
diversa da proposta

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P03632-1 JOSe. MARIA EYMAEL. POC
................ PARECER ..

Esta Emenda dispõe Que o imposto de renda e prcven >-

tos de qualquer natureza "não tnc totr-a sobre os proventos de
aposentadoria e pensões limitada a não incidência coes toe
-aocs os proventos globais por pessoa, ao valor correspon
dente a 20 sat ar-tos etnteos , oar a tanto acrescentando para 
grafo ao ar-r 270 do Projeto de ccnst ttutcêc

Evidentemente. mat er-ta que deve ser tratada em te 
gislação lnfraconstituc1ona.1

Pela rejeição

lP03627-S JOSÉ MARIA EYMAE!... PDC
"' '" PARECER ..

O eminente Deputado José Marla Eymael Quer substituir a
exor-essãc "tnctus tve acr-ésctmos t vnancetr-cs- por Q observadas
as exc tusões prevlstas nesta ccnst trurcãc-, no item I do ca
r-agr-afc 10 do ar-t 272 dO Projeto Trata-se de exot tct tar a
inclusão dos ac-escteos r tnancet-os na case de calculo do
ICMS

A matéria. não merece ntve t constitucional e nova ver-são
para o Projeto oe ccnst ttutcãc suprime totalmente o Questio
nado parágrafo

Pela pr-ej ud t cf aLf daríe

lP03623-2 PAES ...ANDIM PfL
"''''''''''''' ..'''** PARECER ..........."'......

O cnsncs t t tvc em tela eeet tveeeote trata de materta
tnrr-aconst t tuctc-tat , cc-iecrme as t-eotcões oc Direito or-ast
t etr-o

Pela aor-ovecêc

11'03626-7 JOSE MARIA EVMt.EL PDC
...... "' PARECER ..

A ampl taçâo das teuntoaces tributar tas centr-ar-ta ten-
dência crescente Que vem se manifestando entre os Constitu
intes. desde o mtctc dos tr-abatncs das suoccntssões e das
comtasões remat tcas , além de comprometer a meta de se refor
çar-sm as etnancas mcntcrcata e estaduais

lP03628-3 JOSÉ MARIA EVMAEL. PDC
"' '" PARECER ..

Os s tnotcatos oatr-cnats têm, como associados e conter 
buintes as empresas do r-espect tvc setor de atividade econô 
mtca organizadas para a obtenção de lucro Por tssc, as em 
presas que os const t tuem dispõem de multo eata recursos que
os empregados Ademals, as ccntr-tbutcões e anuidades pagas '
pelas empresas aos sindicatos Que as representam const t t uem '
despesas oeout tvets do lucro bruto para efeito de catcutc do
imposto de renda. ao passo que a mator-ta dos assalariados do
PaIs tem rendimentos que se s t tuam abaixo do limite de t sen 
cão , arcando efetivamente com o ônus da ccntr-ttrutçãc s tno t 
cal

acst tr tca-se. portanto. o tratamento tr-tbut ár to ct ter en
ctaoc entre s tnotcatos patronais e de trabalhadores

lP03634-B JOSe TAVARES PMDB
................. PARECER ..

A mat ér ta mereceu tratamento apropriado no sucst t tut tvc
Pelo não acolhimento

lP03650-Q JOÃO PAULO PT
.. PARECER " ..

Acolho a Emenda, por seus t tuteos runoemantcs Quanto à
inclusão do vccabuto "cuct tcc-, aoos a palavra "concurso"

lP03635-6 JOSE TAVARES PMOB
.... "'......... PARECER ••••• "'....

Pela aprovação, em parte. na forma do Substitutivo------------------------------------- ------------------------------------------
lP03636-4 J05t. TAVARES PMOB
................. PARECER .

O texto do projeto é mais conseot âoeo com a real idade
br-as t tetr-a Cal!' erett o , a lei oedtnar ta poder-a criar as Guar
das Municipals. observadas. naturalmente. 05 oecut ter-toaoes
r-eçtonats Estr-anha-se na emenda que as Guardas Munlctpats
tenham os seus serviços orientados pelas sct tcvas ctvt t Pela
rejeição

1P03637-2 JOSÉ. TAVARES PMOB
.."' "' PARECER ..

Embora louvável o uescor-t tno do proponente nossa convtc
cão e de Que a materla soe exame recebeu tratamento aceouaoc
no projeto Pel a or-ef ucnctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

1P03638-1 JOSÉ TAVARES PMDB
.................. PARECER ..

Além desta. foram apresentadas varias Emendas com o pro
pósito de sucr tetr- o Hem V do artigo 264. que veda a cria
ção de prlvl1egio processual para a Fazenda Publica, em detri
mento do contrlbulnte
_O fundamento da supressão é o de que. para melhor defen 
der os interesses do_Erário PUDlico. ccnviria a presença de
privilégtos em favor da Fazenda Pub1ica, prlvilégios esses
Que o dlspositivo procura eliminar

Com relação ã justificatlva achamos q1.le ela realmente
pesa Exlste. no contencloso fiscal o interesse individual
do contrlbulnte contra o interesse da comunidade representada
pela União. pelos Estados ou pelos Munlclpios Enquanto pare
ce legltimo presumir a boa-fe da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal. o mesmo não se pode dtzer
em relação ao contribuinte. po~s Que ao 'ado dos contribu'n
tes honestos. leals, existem também os de má-fé, prontos a
eternizar as Questões f1scais para tlrarem proveito pessoal.
med1a.nte retenção de Qualltias Que em verdaje pértencem ao Te
souro Nacional. Estar:\ual ou Munlclpal Há necessidade. portan
tO,de criação de óbice às ações protelatorias dos maus contri
bulntes. a fim de que o Tesouro possa contar tambem com as
contribulções deles deixando de pressionar alnda mais os con
trlbulntes de boa-fe, para compensar 11 sonega.ção dos recalci
trantes En"re tais óbices. com certeza. e5tão os privl1é
gios. desguarnecendo, portanto, a Fazenda Publica na defesa
dos interesses da comunldade A emenda esta correta ao 01'0-

1Pa36S1-8 JOÃO PAULO PT
.. "' PARECER .."' ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entenat
mente nr-edorntnante na Comissão de stsreeat teacão

- ---- ----------- --------------------- ------------------------------------ ------
1P03652-6 JOÃO PAUL.O
.... " " PARECER ...

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na comtssãc de s tst emat taacão

lP03653-4 JOÃO PAULO PT
............."' PARECER ..

A sugestão contribui para aprimorar o texto
Aprovação

1P03654-2 JOÃO PAULO P'"
.......... "'•• PARECER ..

A presente Emenda e co-ctar-tc da de no 11'03677-1 ae-
f ettaoa aquela rejeita-se esta-------------- ------- --------------------------------~ ------------------------ -

lP0365S-1 JOSÉ MARIA EVMAEL PDC
.................. PARECER .

O texto co projeto já satisfaz o que se contem na suües-
tão

Rejetção
-----------------------------~-------------------------------------------------

lP03656-9 JOSÉ MARIA EVMAEL PDC
..... " ••••• PARECER .... " ......

Manifestamo-nos pe1a rejelção da emeJ'lda. porquanto a na
teria e pertirente a legls1<lÇoão ordinaria

Pela rejeição

lP03657-7 JOSE MARIA EYMAEL POC
.............. PARECER .

O d~SPos1ti\lO Qm QuesUo contem preceito de efeito mora
lizador consagrado em todos os sistemas previde(lc1arios do
mundo. razão t:ela qual rejeitamos a proposta de supressão ou
alteração do mesmo-------------------------------------------------------------------------------

lPo3658-5 JOSE MARIA EYf.lAEL POC
.............. PARECER *••

A proposta merece apro/ação por aprimorar o projeto
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11"03685-2 Al.MIR GABRIEL PMDE!
................. PARECER ...

A emenda não se coaduna com a orientação aoct aoa pelo ee
rato-

O parece" e pela rejl;!içfio
---------------~---------------~--------------~--~-----------------------------

lP036B2-e ALMIR GABRIEL PMD8
..............* PARECER .

O exame da Emenaa e respectiva fuet tr tcacãc apresentadas
pelo nonr-e ccnst ttutnt e. nos levou a concluir que a alteração
o-cccste contribui para o eoer-retcoaeentc do er-cj eto. tornan
do-o mais completo cr-ectso e consistente

Pela aceovacãc
-------------------------------------------~---------~-----------~----~-------~

1P03683-6 ALMIR GABRIEL PMD6
.............. PARECER ..

ent enoeeos Que não na nenhuma tnconcat mt t toaoe entre a
permanência da exo-essãc "e os potenciais de energIa nrc-ãu
t tca ' do ar t 306 e o inciso 11 do ar-t 52 conforme refere o
autor da emenda

O que se pretende assegurar como posse da untêc e julga
mos es senc ta t fazê-lo, e a. posse sobre os "potencf.1is de
energ1a ntor aut tca'' e não li posse sccre nua t squer- rios Assim
estejam onde est tve-e». os ccreoctats ae e"erg'a h'dr..hJlica
constituem cetc espírito CIO texto propriedade da untão

Por essa razão somos pela rejeição da emenda
------~---------~~-------------------------------~--------------------~--------

lP03684-4 ALMIR Gf,,8RIEL DMD8
.............. PARECER ..

A Emenda propõe alterar a r-eoação do .oaragrafo unteo do
ar-t tçc 284

A Emenda apresentada pelo Nobr-e Const t t utnt e contem as-
pectos que r-eo-esent em efetiva ccnrr-mutcãc para o aperfei-
çoamento do Projeto de constituição Que estamos etaoor-enoo

Assim somos pelo seu acolhimento parcial propondo para
o artigo em foco a seguinte redação 'As dí sponfb tt tdaríes de
caixa da untac serão depositadas no BanCO Central As dos Es
tados, do ntatr t t c Federal e dOS Munlc1p1os, bem coma as dos
Úrgãos ou eot i caces do poder Publi co e das empresas por e Ie
COntroladas, em instituições r tnanceteas oficiais r-essatva
dos os casos previstos em lei ft

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo

PMDBALMIR GABRIEL1PD368l-0

lP0.3663~1 JOsE: MARIA EYMAEl.. POC
................... PARECER ..

Visa ia Emenda dar nova redação ao dispositivo que disci
plina o tratamento tributário a ser dispensado a mtceoemcr-e
ea (art 267)

Pelo exame do assunto, chegamos a conclusão de que 2. ml
cr-cemaeese , em rece de sua tmpor t ànc í a econômico-social, deve
ficar imune aos impostos da União dos Estados, do utst r-tro
Federal e dos aontctptcs , ressalvados os cr-evtsros no ar-t
:270, itens I, 11 e V

Por outro lado, considerando-se a conveniência de que a
matéria !>~ja tratada a ntvet nacional para Que se lhe impri
ma certa uniformidade entencencs Que a microempresa, para
fms ce usufruir a tmcrüoace deve ser definida e car-act er-tea
oa eeotarue lei complementar

1P03664-0 JOsE: MARIA EYMAEL POC
.................... PARECER .

Acolhemos a sugestão proposta
Pe1a aprovação

--------~------------------------------~-------------~-------------------------

11'03661-5 JOSÉ MARIA EYMAEl.. poe
.............. PARECER .

Preferfu-se, para a mater te objeto da emenda, redação
diversa da oecccsta

Pe1<l r-ejetçac
-----------------------------~-----------------~-------------------------------

1P03660-7 JOSE MARIA EYMAEL POC
.........,,"'."'''' PARECER "' ...

Prefer1u-se, para a matar-ta otuatc da emenda, redação
diversa da proposta

Pela r-ejetcãc

1P03662-3 JOSE MARIA EYMAEL FDC
.................. PARECER .

A m<ltéria de Que tr-ata o Ar! 415 já se encontra suflcl-
entemente atendida no Projeto de ccost ttutcãc e ccnctutncs
pela supressão do -eeer-toc artigo

Resulta portanto orefuctcaoa a proposição em exame
---~-----------~-~---------~-----------------------------------------~~--------

11'03659-3 JOSÊ MARIA EYMAEL POC
.................. PARECER ..."'.."'." •• "

o a-t tcc fOi suprimido, ficando a mater ta para
tratada na lei cr-ctne- ta

Pela r-efetcsc
--~-----~-------------------~~--------------------~--------------~-------------

o relator mantell' por mais ccnsentünea , a redação do caout
do ar t 19o Pela rejeição

1P0366G-ô ALMIR GABRIEL PM06
................. PARECER ..

PQl a aprovação car-eta 1, nos termos do sunst t tur rvc

1P03667-4 ALMIR GABRIEL PMDB
.............. PARECER ..

Pela aprovação caecrar , nos termos do sucst t tur IvO

11'03665-8 Al.MIR GABRIEL PMOE!
............... PARECER ..

Pela rejeição A proposta, pelo seu oetauieaentc e
cecrce recntcos não e matêr ta cons-f toctcna t

1P03689-5 ALMIR GABRIEL PMOB
......... PARECER .... ~ ........ ",

O relator entende Que a seoaraçào das temas em dite 
rentes t tens contempla ce maneira eàts adequada a coe-êncta
do texto que opta por dispositivos s tntet tccs

Pela rejeição

1P036B€;-' ALMIR GABRIEL PMDB
.............. PARECER ..

A Emenda ora sob exaea não ccmoat i b111 aa com a redação do
Substitutivo

O Sunst t t ut tvo no inciso I do artigo 13, já consagra de ma
neira clara e cons ts tenre o cnctcea legal da estabilidade

ante o exposto, cctneece pela reje1ção
-------~-----------------------~---~--------------------._---------------------

lP036B7-9 ALMIR GABRIEL PMDB
................ PARECER ,.

O relatar entende Que o ovscos tt tvc é r-etevante e de
VE! permanecer no projeto

Pela rejeição
----------~----~-----~------------------------~--------------------------------

1P0368B-1 ALMIR GABRIEL PMoa
... PARECER ..

Pretende a emenda alterar a r-ececac do ar-t 372 do proje
to, no sentido de excluir do rne!>n'ID a previsão do direito li
aposentador-ia com 2S anos d~ serviço

Somos pela aprovação da Emenda
--------------------------------------------------------~-----~----------------

11'03690-9 ALMIR GA6RIEL PMDB
............... PARECER .

A cr-uretr-e parte da emenda proposta esta atendida no
projeto A seaunoa está ao-aeqtos nas çar-ant las oee tntoas no
capitulo dos direitos coletivos

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

PMDBlP03669-1 ALMIR GABRIEL
............... PARECER .''''" .

1P0366B~2 ALMIR GABRIEL PMDB
................. PARECI:.R .

A emenda aur-esent arta não se coaduna com o atual ctcpõs tto
de simplificar a redação do Projeta pela et tmmacãc de ex
pressões ou de ar-t 1905 prescindíveis É cr-erer-vvet adotar uma
f cr-ma que contenha o pl'incípto do ou-etto como o fez o Pro
jeto de conat ttutcêc. sem, entretanto, aatcnder-ese em Aspec
tos cue ouai tt tcam Oi mater ta e que são oer r tnentes a legisla
ção or-o tnar-t a

Pela rejeição

11"03670-4 Al.MIR GA8RlEL PMOB
....... " PARECER .

A enenoa apresentada não se coaduna com O atual propósito
de simpl t ftcar a r-ecacãc do projeto pela e r imil'\a.ção de ex-
cressoes Ou ce artigos cr-escreorvets

Pela rejeição

11"03671-2 ALMIR GABRIEL PMDB
..... "' PARECER .

f" emenda não cor responde a cr-tentecac adotada pelo Rela-
ter

O parecer e pela rejeição

1P03672-1 ALMIR GABRIEL PMOB
.............. PAREC!:R .

O ctaccs tt tvc está, s tat emet tca e tecnicamente, bem colocado
no artigo das competências legislativas da untãc
Pelo não recolhimento

lP03673-9 ALMIR GABRIEL PMDB
.............. PARECER .

A norma ccnst ttuctonat permite o trabalho do menor de 14
anos, ~ condição de aprendiz" Essa, a norma const ttuctcnat
A forma o tempo de duração, as ccndtcões , são var tave í s e
por Isso, pertencem lJ esrere ae Jeg1!>laçlio comum

Pela -ej ercac

1P03674-1 ALMIR GABRIEl. ~MOB
............. PARECER .>lo •• """ ••

Pela r-ef etcão, por não se ajustar a orientação da Comis
são de s tatemat tzaçãc

-----------~-------------~----------~-------------~-------------------------~~-

11'03675-5 JOÃO PAULO PT
................. PARECER ...

A emenda propõe a supr-essão total do 236 e seus oea para
grafos que dispõem sobre o Estado de Defesa Reputamos tno
cor-turra a meo1da suscitada pela emenda Opinamos, pela manu
tenção do texto do projeto razão pela qual somos cont r-aetcs

Pela r-ej etcãc

11"03691-7 ALMIR GAf3RIEL PMOB
............. PARECER ..

A Emenda propõe a ccnssa-acsc do tn- trtc í p to da unidade sindi
cal
1:.", nosso svost í t ut tvc adotamos o or-tnc toto do pluralismo em
bora mitigado
~e'a r-ejevcãc

1P03692-5 PAULO RAMOS PMDB
............ PARECER ...

A matéria e oer-t tnent e á legislação or-utnar-va
RejefçJo

----~-------------------~------------------------~--------------------------~--

lP03693-J PAULO RAMOS PMD8
.............. PARECER ...

Pela Rejeição
A eeeruia proposta exctut do tnctsc IV (arto31O) a refe

rência exct tct ee aos -c tner-a ts nuctear-es " e tnctut , em seu
lUgar, "minerais nobres, raros e estratégtcos~

ant.enneeos ceva ser eerertaoa a emenda por dois motivos
em cr-teetrc lugar, p@la exclusão da referência exar tc tr a aos
mí ner-af s nucleares entre as formas de ecncoõr ia propostos no
ar t 310, por entendermos que, patas suas oecut tar-toaces de
segLlrança, tal ecooocn ro deve constar de modo expllctto do
texto constitucional, em segundo lugar, por discordarmos da
tnctusêo. como monopólio, dos minerais vagamente denominados
de -nonr-e , raros e estr-atectcce'' Uma po t i t tca er tcte-ue de
controle sobro! os recursos minerais, objeto de leis or-mná
r-tas adequadas e de Doa aontntst r-açso. é Sumamente desejável
e atendera aos objet tvos propostos pelo autor da sraenoa. sem
que sef a necessário constar do texto conet ttuctcnat um mana
cor ia sobre minerais não claramente escectr tcacos

Somos, portanto, pela rejeição da Emenda

lP03676~3 JOÃO PAULO PT
.............. PARECER .

Os fundamentos expostos não convencem Pela rejeição

11"03671-1 JOÃO PAULO PT
........ "' PARECER .

Não comungo dos fundamentos que nortearam a formulação
da Emenda Pela rejeiç:io

--------------~--~-------------------------~----------------------------~------

11"03678-0 MARCOS LIMA PMDB
................ PARECER .

Pelo acolhimento, nos termos do sobstltut1vo

lP03679-8 GIDEL DANTAS PMOB
**", ...*.... PARECER ....**",*",.

ProPQe a emenda uma nova redação no tHulo Iv do Projeto,
concluímos pela aprovação parc1al uma VC"!Z Que vários disposi
t1voS foram aceito no Sul:lst1tutivo

lP03694-1 PAULO RAMOS PMDB
• PARECllR .""" ••• ".

Pela r-ej etçãc
Tecnicamente O!'! Emenda peca ao substituir a excr-essso "ar-'

madcr-es nactonats do ar-as t t " por ·navios de bandeira e reg1s
tI'O do Brasll u

, qU12 veio distorcQr completamente o objetivo
do artigo do Projeto que, através daQuela racionalização visa
criar maior proteção aqueles que exploram, no Brasil, os ser
viços do Transporte Mar\timo Internacional

--------------------~-~-~--------------------------------------------------~---
11'03695-0 PAULO RAMOS PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda principalmente através do P2rágrafo cujo acrés
cimo preconiza, Objetiva a inserção de preCeito Que const1tui
1mpostergavel garantia para O posto e a patente milHares

Pela aprovação parcial, nos terlllClS do Substitutivo em
elaboração

----~--------------------------~--------------------------~--------------------

1P036BO-1 ALMlR GABRIllL PMD8
............ PARECER ..

A redação adotada p~lo substitutlvo atende, a n\vel de Drln~

c\p10, Quaisquer especificações a ele referentes, Que devem
ser cteixadas aos planos previstos Pelo n20 acolhimento------~-----------------._-----------------------------------------------------

1P03GB1~O ALMIR GABRI~l. PMOB
.............. PARECER .

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

lP0369õ-8 ALMIR GABRIEL PMDB
••••••••• PARECllR ..

O dfspos1tfvo emendado devera sair do Titulo das Dis
posições Transitórias, no entender do Relator, pOr ser de es
casso efeito prãtico Por tal motivo, fica pr~judlcada a e
menda

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
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1P03698-4 ALMIR GABRIEL PMD8
.................. PAR.ECER ..

A c-ccos tcãc em tela estabelece principio que poder a in
cc-ccr-ae-ee a legislação or-otnar t a pois na oioosit tvo no
texto em etecor-ecêc ceoer tcc. Que eseecetece a 001 ft IC<'l tn
t e-nacto-at

Pela -ejetcão
-------~------------ ------------- ~ ~ ----------- -- ---~ -----~------- ~-------------

ot t-iaoa a ntve t de teststacêc or-dtnar ra Por seu cat-ater es
cec 1 f tco. a amenca e de natureza não ccnst t tuctona 1

Pela rejeição

lP03718-2 PAULO R MOS PI1DB
...........* PARECER *

O principIO estecetectcc pelo dlspasltl vo é necesaarto por
causa das especificidades oa car--e tr-a mt t t t ar- e não deve ser
eoovrtcacc pelo pão acolhimento

lP03697-6 ALMIR GABRIEL
................ PARE.CER ..

Pela aprovação

PM!JB lP03717-4 PAULO RAMOS PMOB

Pelo não acolhimento, nos termas da redação adotada no
substitutivo

lP03720-4 PAULO RA~OS PMDB
................. PARECER ..* ..

pelo ecornteeeto parcial, nos termos do subst t tut tvo

11'03721-2 JOSE PAULO BISOL PMDB
..,,"'1< ......... PARECER ........ " .........

Pelo não acolhimento, por não formal txace a emenda--- ----------------------- ---------------- ~--------------- - ~ --~----------------

1P03726-3 JOÃO A/..VES PFL
..* PARECER ..* ..

a proposta e opo"tuna e adeQuada tendo sido õlproveltada. com
adaptações redacionais nos termos da supstitut1vo

- --- ------------------------ ------~-------- ----------- ---- -._------------------

PMOBlP03725-S FER.NANDO 6=:ZERRA COELf-oD
.................,. PARECER ..* ....* ..... ,...

1P03724-7 FERNANDO B!:Z~R~A COELHO PMOB
................. PARECER *..... *....... *.

A aeenoe versa matar-ta a ser objeto de legislação crut
na-ta

Pela rejeição----------------- --~ ----------- ---~---------------- ----------------------------

11'03728-0 JOÃO A!..VES PFL
"'..* * PAREC!::R ..* ..

A E'l'le",ja l'stá prejudicada porQue seu teor e idêntico ao
da Emenda de 1"0 1p15433/2 do mesmo autor Pela prejudicia
lidade

lP03727-1 JOÃO ALVES Pí"L
........... ,..... PARECe:R ........... * ..........

A apDsentador~a dependente Oe continuidade de contribuição é
incompatível com a temoorar1edade da relação d-:t emprego
Pelo não aco1tlimento

lP03729-8 JOÃO ALVES PFL
........ "' PARECER * *.

AcataMOS i1 proposta do auto" à restrição da proibição de
ir;termediaçâo remurerada de mão-de-ob"a à eKecução do traba
lho permarentp. O traoalho tempo"ario ou sazonal guarda pecu
liaridades qU!2 poden tornar necessaria, el"l certos casos. a
~ratica de 1ntermediação

lP03719-1 PAULO RAMOS PMDB""* PAR!:CER ..
A ernnda visa a dar r-cve redação ao ar-tigo 254 Optamos

pela suc-essão total do mencionado artlgo, oue deve ser objla
to de lei cr-dtnar-t a Pela -eretcãc

11'03722-1 JOSE PAULO BISOL PMDB
............... PARECER ..

Em nome da igualO.ade não se justifica desprezar a. tr-a
rf tção doe se conceder a mulher aposent adcr-va a.OS t errrta anos
de serviço cr ee-enc tanoo-a do t'tomflm Que pode ser aposentado
aos trinta e cinco anos m-f amca Que no caso não 1'1<1 pro
pr'amente contradição, mas us-a exceção. Que confirma a regra
ger<lll Pela prejudicialidade

lP03123-9 FRANCISCO DORNELLES PFL
**........*. PARECER .....*** ....*..

c-coõe-se através da ceesente Emenda que <15 contl'\bu'l
coes de Que tratam 0.5 ar-t s 258 e 335 integre"1 o ar-e 257 jl.n
t eeente com as demais espécies t r tbut ar-tas trccstcs , taxas e
ccot r tbutcãc ele melhoria

üuanto a contribuição prevista no ar t 258, não obstante
seja ccr-s ioeraoa tr tbuto entendemos deva permanecer exctutoa
do at-t 257 por-Quanto aor-essnt ae aspectos uecut rae rss tmos
oue a diferenciam das -eeer-tces escectes t r ttiut ar-tas , bem co
mo das coor-vcutcões a Que se r-eter-e o art 263

No Que concerne as ccnt-f outcões previstas 1'10 ar t 335.
ver tvrce-se Que se enquadra como conn-tbuscões sociais roa re
ferência ceoer tca feita pelo ar-t 263, e, como tavs não obs
tante o seu car-áter- t r-f nut ar-to entendemos dev am ser mant t
das car-etetaeente as oeeats figuras tributarias observan
do-se entretanto o d'sposto no ar-t 264, itens I e rr r

As contribuições sociais ec-esentam car-acter-tevtcas espe
cialíssimas, Df?st"lnando-se ao atend'l'Ilento de necessidades as
mais utve-s t etcaces , o que <li nosso ver. fust vr tce o tr-atenen
to ceccevc Que tnes tem s tcc dado sm nossas ccost ttutcõea. a
centuando o seu ca-a-er- para fiscal

Em face do exposto, e não obstante as -aaões invocadas.
ccr-etoer-aecs mais ccmcativets com a nossa realidade soctc-ecc
oõetca e com o ststwna tributário cor- nos estruturado. a for
ma e t tmtt acõoe eateoetectoas para a criação de contribuições
sociais

Peta -ejetcão

lP03701-8 ALl,lfR GABRIEL PMOB
.... * PARECER * ..

A Proposição em exame abrange o p"inc\p1o apr-ovado
re-ma do Sutast i tut i \10

Pela aprovação car-cta r

1P03709~3 FERNANDO BEZEr.~A COELHO PM!)B
*...... *...... * PARECER ..*..*........ *'"

Convell' evitar m~nções redup1'lcativas de textos de mesmo valor
normanvo no projeto A co"sulta a outros arUgos da Consti
tuição e obviamente necessária Pelo não acolhimento

1P03703-4 ALMIR GABR!EL PMDB
*.... *...... *.. PARECER .... *........... *

Pelo Art 54 XX. do Projeto de Constituição coecet e a
União instituir úf'l stsreea nacional de aer-encteeeetc de re
cursos h\dI'ICOS, tendo como u-ucaoe bas tca a bacia n1d"og"d,
etca integrando sistemas esoecve tccs de cada uma das Unida 
dss da Federação Pelo Art 309, no ecr-ovettaee-rtc de seus
recursos hídricos, 11 tmrão os estaccs e Municlp10s deverão
compatibilizar sempr-e as ooo-tuntceoes de eutt tcte utiliza
ção desses recursos DA"" 408 nâo faz referência estr-esse
a cer-enc tameoto de recursos r-ror-tece Entendemos Que est a-
oetectoc no texto ccnst ttuc to'ta t o or tnc-ctc contido '10
Art 54 XX. os dsma ts aspectos podem ser cet a nados pela
legislação or-dtnar ta

Conc tuunus pela rejeição da emenda
-------------------~-----------~-----------------------------------------------

1P03702-6 ALMIR GABRIEL PMOS
......... * ...... PARECER .........* ........

Seguindo a trad1çdo do ntt-etrc nacional, a Ell'erda aquf
examinada trata de eet er te tner-accnst ttuctonat , cabendo, pois
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa cosree tc- do
processo rectsiat rvo

Pl;ll;;t rejeição
--------------------------------------------~---------------------------~------

1P03704-2 A!..MFI GABRIEL PM09
...* PARECEI? ..

Através da or-esente Emenda, propõe-se nova redação ao 70
do a-t 212. a fim de se suprimir a exigência do "quer-um" de
oots terços dos membros do Senado Federal oa-a as r-esctucões
sobre e txacãc de at tcuo-es
Em rece da relevância oa eatêr-ta. de inegõlvel tnt er-esse oa
r-a os Estados consideramos pertinente e adequada a exIgência
do "Quorum 6 qualificado para ece as decisões r-esut ren ce es
tudos e oeuates ce uma escr-ess tva ma'oria

1P03706-9 I=ERNANDO B~ZERRA COELHO Pf.lOB
.... *.........*.. PARECER .... "'~ ...**..""

I:l" se tratando de materia de competência da O"'OP"ia Un~ão a
especlficaçdo e dl:'snecess.aria
Pelo noio recolh1mento

11'03700-0 ALMIR GABRIEL PMD9
....... * **.. PARECER * .

O ens tno ocm tcc un tver-s t t ár- to ja mater re co-ueeoraoe no
texto do Projeto, aas tm como ccnaacr-aoe na prática

Pela o-eruc tcte.i idade------------------------------~----------- ~ --------------- ~------------------~-

1P03707-7 FERNAt-lDO BEZERRA COELHO PMD9
* r:lARECER ** ..

A red<llclio e coordenaçáo dos dispositIvos no projeto atendem
ao proposto mais adequadamente Pelo não <lcolhinento

lP0370B-5 FERNANDD BEZERRA COElHD r:",Da
............ "'... PARECER * ..... "'..........

Pelo acolhimento parcial conforme or1entacão dada ao Substi
tutivo

lP03699-2 ALMIR GABRIEL PMDB
.............. (:lARECER * ...

l:>el<l rejeição por não se ajusta" a orientação da ComIS
são de Sistematização O ar t 9 do Projeto cr-evê a " tntoca
ort rceoe dos otrettos numanos" CO'l\O p"inClpio fundamental e
o a-t 1, define o Brasil como "nação fundad<ll na comunhão
das brasileiros irmanados num POvO que visa e co-ietr-utr- uma
soc teoane livre, f cst a e solidária" Qualq1..ler r-eter ànc t a a
este cu aquele grupo, que alguns teimam em qua t t t tcar- de mI
nor-res , traz impl tc tt a. tendência secar-et tvtst a o Que repug
na ao esp t r t t o de CO'TIlmr;';;'O c-eccntaaoc o.. '0 Projeto

lP03705-1 ALP.'IIi GABRIEL P"'DB
.................* PARECER ..

A apreciação da Emenda do oco-s Constituinte t evcu-nos a
conclusão de que e 1a pode ser aceita ce-c tatneote porquanto
trata OP aspectos Que conr r tm.e» efet1vdmel1te par-a o apr1MQ-

tame~b~O~~d~r~i~~~a 1~~~~:ndD-O mai S conE;I t ent e

W037iO-7 FERNANDO BEZE.RRA COEL--lQ PMDB
.."' * PARECER "' "' *

A redação do "C<lIput" do dispositivo torne dispensavel tal es
pecificação Pelo não acoln1mento

lP03711-S FERN"NDo BEZERRA COELHO PMDB..........* * PARECER ..
Este tipo de competência dos Estados é de evidência imediata
e não carece de eXJjlicitação Pelo não acoll"limento

------~----------------------------~-~-----------------------------------------

1P03712-3 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB
...." ........... * PARECER ......**"'... *

PeJo acolhimento parcfal, nos termos do substitutivo

11'03713-1 FERNAN~O BEZERRA COELHO PMDB
*....*........... PARECER ...... "'.......... *..

A questão dos bens do DIstrito rederal está adeQuadamenh
tratada nas Disposições TransHorlas
Pelo acolhim.mto parcial

1P03714-0 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB
....*...... *.... PARECER .* .... *..*.*

O t:lrojeto admite conceito muito amplo, o de ~recurSO$6,

Que engloba todas as moda1tdade de utilização de aguas, Quer
subterrâneas, que" superficiais. face ao Que fica prejudicada
a meritória emE!nda
_Pela prejudlch.l1dade

--------------------------------------------------------~----------------------

1P03715-8 JOSE I-INS PFL
*"'***"'*"" PARECER *

A Emenda verse. maté"ia a ser objeto de legislação ordl
naria

Pela reje~ção

1PO::l716-6 PAULO RAMOS PMDB•• **.......... (:lARECER ...... *.........
A proposta fc;>re a consistência do p"ojc;>to
Rejeição

------~-------------------------~---------------------------------------------
lP03717-4 PAULO RAMOS PMDB
................... * PARECER ...........,....*..

O conteudo da emenda envolve materia Que deve ser disci-

1P03730-1 JOÃO ALVES PFL
................. PARECER *

Pelo não acolhimento. Dor reconhecermos a utilidade do
dispositivo QJe o projeto contempla, ainda que este venha a
sofrer aperfefçoamentos

- ------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------~-------
lP03731-0 JOÃO ALVES PFL
......*..*..... PA~ECI:.R .......*..".....

Pelo acoln1mento parcial, por envolver Questão do siste
ma de governo, ainda em discussão, Que se"á definida após a
elaborar;~o do Subst1tut1vo

1P03732-8 JOÃO ALVES PFL
*........ ** ..... '" PAfl.ECER *.........*......

Pelo acolh~mento parcial Nos termos do Suost~tutivo

-----------------------------------------------------------------------~-------

1P03733-6 JOÃO ALVES PFL
"'* "'* PARECER ..* ..

A Emenda objetiva rela.c10nar as materia.s relativas à emls
são e resgate de tHu10s da dl\1'da publica a serem disc'pli
nadOS na lei complementar de oue trata o artigo 2B2. IV do
Projeto da Com'ssão de S~stematlzação

Na h1p6tese entendemos Que a preocupação do Nobre Consti
tulnte está parcialmente satis"eHa pela norma contida no ar
tigo 99 XX do projeto em Questão

Pela prejudicialidade d,a EmenCla---------------------------- -------------------------~---- ---------------------
lP03734-4 JOÃO ALVES PFL
.....*.......*. PARECER "*** .........

O conteudo da Emenda, en confrcr"to com o ao Projeto e das
demais ernendi'ls atinentes ao mesmo assun"'o não obstante os
nobre.s prop6sitos do Autor. não S~ l'Iarmcr"za CQ\1\ a ::;istemát1
ca que orienta os pr1nclpios na pa"te relativa aos Planos e
Orçamentos

Pela rejeição-----------------------------------------------------~ -- -------------- ------ ---
1P03735-2 JOÃO ALVES PFL
............ "'.. PARECER "' ..

Embora louváveis os p"oooSitos do nobre Const1tuinte, a
presente emenda confl '!ta com a s'lstemât lca geral adot.1idll oel ü
Projeto de Ccnstitu1ção________~ t~~~~__::~~_::~_~:!~~~~~ .. _
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1P03751~4 JOSÉ MAURícIO PDT
............... PARECER ..

Pelo acolhimento, nos termos do sobstitut1vo
----~-----------------------~---~----------------------------------------------

1P03741-7 JOSÉ LINS PFL
............... PARECfR ......... ,.....

A matéria ja está disciplinada no Substitutivo
Pelo não acolhimento

lP03740-9 JOSE LINS PFL
............... PARECeR .

o Substitutivo já trata aoaccaoaeente da matéria
Pelo não acotntmento

\\'02153-1 JOsê: IAAURíCIO por
........... PARECER ...... "'...... '"

A matér'la está adeQui!damente tratada 1)0 Substitutivo
Pelo nl'!o i!colhimento

lP0316B-9 JOSÉ MAURícIO por
.. PARECER "' ..

Embora a Emenda se revlsta de relevante côlrater de contri
cuiçi!:o i!0 i!primori!mento dO texto, foge <10 objetivo dO d'lsposi
t1vo

-~---------------~~~:-~:~:~~~~------------~- -~---~- ----------------------------
lP03769-7 MICHEL TEMER PMOB
"'."' PARECER ..

A Emenoa deve ser reje1tada por não se ajustar :10 entendi-

-------------~~:~_:'~~~~~~~~::_~~_:~~::~~-~~_:~~:~~!~:~:~~------------------
lP03770-1 MICHEL TEMER PMOB
........... PARECER ..

Sempre persp'caz, nas suas. ot)serllll.çôes e objet 1'<'0 nas
just1f1cativas de seu ponto de vista, o ilustre Constituinte
prop1c1i! ao Reli!tor o l'!.colhlmento par-cia.l de ma1s êSh Emen
da, eis que a fórmula adotada pelo SllbstHut1vo arrima-se no
mesmo propóS i to--------------------------~--~ --------~-------------------~-~--~---------------

,P03771-9 MICHEL TEMER PMOB
••••••••• PARECER "'.."' ..

Parece~noS toti!lmente pertinente a Emenda proposta Inobs
tante, rejeito~i!, por não se harmoni~ar com o entendlmento

-------------~~~~!~~~::_~~-~~~~~:~-~:..:~:::~~:~:~:~~------------------------
1P03772-7 MICHEL TEMER PMDB
................. PARE.CER .... ",......

Pi!rece-nos totillmente pertinente a Emenda proposta. Inobs
tante, rejeito-a, por não se harmoniÓ!ôlr com o entendimento

-------------~~:~~~~:~:~-~_:~~;::~~-~~-~!:::~~:~:~~~~------------------------
lP03773-E- MICHEL TEMER PMDB
......... "'•• PARECER •• "' .

Acolho a ElM"nda, ante a justeza de SUi! fundi!mentilçllo------------------- -------------------~-------------~---- -~-----------------._-

lP03767-1 JOSE MAURícIO por
.............. PARECER ,..

Na forma do item r r , em sua r-eeacãc atual, o Congresso
poderá ava t ter-. mafs detfd.;mente, a necessidade de extinguir
os fundos exts tentea.eccesanoo o desempenho de cada um em re
lação às t tnat toaoes que cees tctrem a sua tnst ttutcãc aave >

r1a, 'Inc1us1ve, tempo para i!5 adapti!ções necfl:ssar1as e decor
rentes do novo sistema tributario Peli! rejeição

--------------~----------------------------------~-------~--------~---------~--

TPú3766-2 JOSÉ MAURtCIG por
.... "'''' PARECER .

atscor-oascs do AutOt oe E.mendaQuando diz Qúe o -eoococt tc
da pesl1u1sa e lavra do petróleo e seus derivados esta tnt r-vs
secamente interligada ao seu transporte e sua ccner-ctar tza
cão- Alias, apropria real 'Idade oerros tr-a o centr-ar-te Julga
mos que a comercial tzacãc e a otsrr-tnurcãc têm sido executa
CIOS, de forma sat ts rator ta , teeoem por segmentos da trrtctat t
ve privada, pelo que não se justifica ampliar ainda ma'ls a
interferência do Estado sobre mats esse setor da economia

Por essa razão, somo pela r-ejetcãc da emend2 nos termos
do subst ttut tvc

1P03755-7 J05J: MAURICIO POT
• PARECER ..

O ccnteuoc da Proposição, atendida p(;'10 Projeto da ccatssãc
ca S1sternat~:Z:<lção, tr-az aeaccer aseracs ClIJe, seg\.lI'\Qo a praxe
do direito c-as ttetro. melhor se coadunam com a legislação

---------~---~~~:~~~~:-~_:~~~~:~~~:~:_----------------------------~----------~-
lP03156-5 JOSÉ MAURiCIO POT
"' PARECER .

A Emenda vtsa a salvaguardar o dtr-e t t o aooutr toc o ato
j\Jr\dicO perfeito e a cotaa julgada

_______ ~ ~ ~:~~~~~~~~~~~~~ ~ r _

1P037lF-3 JOÃO ALVES PF'L
............. PARECER ."'''' ..... ,.••

A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos a
conclusão de que> ela pode ser aceita par-c ta f ment e porquanto
trata de ascsctcs Que contribuem eeet tvseente para o acr-tec-

-------------~~~:~:~-~~-~~~~::~:_:~~~:~~~=~-~~~~_:~~~~::~::_------~----------~-
\PD37SB-1 JOÃO ALVE.S PFL
....... "'•• "'. PARECER "' .

O exame da Emenda e respectiva just te tcecão apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou i! conctu tr que i! at te-acãc
proposta contribui pari! o aperfeiçoamento do Projeto, tor-nao
do-o mais completo cr-ectec e consistente

-----------------~:~~_:~~~~~::~---------------------~-------------~------------
lP03759-0 JOÃO ALVES PFL
"'.,. PARECER .

O cont euuo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das
demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante OS
nobres crcccs ttcs do Autor não se harmoniza com a s tat emat 1
ca que orienta os nr tnc i p tos na parte r e l at IVi! aos Planos e
Orçamentos

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP037õQ-3 JOÃO ALVE.S PFL
.. PARECER .

O eXõ'lll'\t;! da aeenoa e -escect tva just 1f tcacãc apresentadas
pelo nobre Constituinte nos levou a concluir Que a at te-acãc
proposta cc-ttr tbut para o aoer eetccemento do Projeto, tornan
do-o mats completo preciso e consf s t ente

---------;-------~~~~~~~~-------------------------._--------------~----------.-
1P03761-1 JOÃO A.LVES PFL
............. PARECER "'.

A apreciação da Emenda do nobre Const t tutnte tevcu-ncs à
conctusâo de que ela pode ser aceita parcialmente, porquanto
tr-ate de aspectos que contrlbuem efetivamente para o aoe tec
ramento do Projeto, tornando-o mais ccns t t ente

------------------~~~~~~~~-~~~:~~~~~::_---------------------------------------
1P03762-0 JOÃO ALVES PFL
... "'••• "''''. PARECl':'R •• "'.... "''''....

O exame da Emenda e respectiva justificação aor-esentaoas
pelo nobre ccnstitutnte nos levou a concluir qUE a at ter-acãc
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-o ma1s completo, preciso e consistente

-----------------~:~~-~~~~~:~~~---------------------..------------_..----~----~~~
1P03763-B JOÃO ALVES PFL
•• "' P,A,RE:CE.R ."'••• "'•••

A Emenda propõe a supressão de dtsccs tt tvos <l.prov<l.dOS na
comtssãc tnmat tca e Que, ao nosso ver .ceven constar oc Proje
to de consr ttutcao

t do nosso anraneteentc cor-em. que a le1 do S F t-I dis-
para sobre as constituições A organização e o funcionamento
do setor

-----------------~~~~- ~:~~~:~~-------------- ~------~--------------~---------.--
lP03764-6 JOÃO CARLOS BACELAR PFL
••• "' PARECER "' ..

No texto do Projeto de Constituição propomos que a orgao'
eacãc. o funcionamento e as at r t nuf çôas do Banco do ar-as t 1 se
j am objeto de lei cr-dí nár í a

-----------------~~~:_~:~~-~:~:~=~~----------------~----------------------~~--
1P03765-4 JOÃO ALVES PFL
• ••• "'••• '" PARECER "'.

Pelo não acotn tmento As 'Informações de interesse do Pc
oer- t.eatstat tvc. r-etat tvas a execução orçamentária, ser-ão
sistematicamente enviadas ao conç-eeso Nacional atr-avés do
tr-tecnat de Contas da Unlào

---------~~-----------------------------------------~--------------------------

PCL11'03742-5 JOSE LINS
............ PARECER .

O Suost ttut tvc já contempla a mater ta
Pe l o não acolhimento

lP03752-2 JOSÉ MAURíCIO PDT
............ PARECER ..

Pela rejeiçiio
Tecnicamente a Emendi! peca ao substituir a expressão -ar

madores nacionais do Bra5il M por -nav'lo5 de bi!ndeira e regis
tro do Brasil", que ve'lo distorcer completamente o objetivo
do art'go do Projeto Que, através daQuela raciona11zaçJo vis.a
criar maior proteção àqueles que exploram, no Bri!s11, os ser
viços do TranSPorte Marltimo Internacional

lP03749-:2 JOSé MAURíCIO por
.... "'••••• PARECER .

A alteração pr-cpos t a pela emenda de supr-ten r- expressão no
texto do item I do ar-t 253 do projeto não nos parece eco-tu
na O texto do projeto é mais convincente e ac-eonente, na
espécie Peli! r-ejetcãc

------------------------~-~----------------------------------------------------

11'03746-8 JOSÉ LINS PFL
............. PARECER .

O projeto aClmtte conceito muito amplo, o de "r-ecur-sos"
que engloba todas as modalidade de utilização de anuas quer
subterrâneas, quer superficiais, face ao que fica prejudicada
a ner-vtcr ta eeeoea

-~--~--------==~~~~-~~~~~~!:~~~~~~~~-----------------~-----------------------
lP03741-ô JOSE MAURíCIO PDT
....... "' PARECER .

A emenda apresentada propõe a suspensão dos pagi3mentos
da envtca externa contr-a tca junto ia instituições t tnancetr-as
privadas ate Que seja realizada uma auditoria da envtea

Acreditamos que, a despeito da importância das questõ@s
apr-esentaoas , a meter-ta e pertinente À teatsracãc cr-dtnàr ta
é cr-erer-tve t adotar uma forma que contenha o pr-tncrctc do di
rei to como apresentado no sucst i tut tvo. sen eatanoer-ee ao
ex;une de casos oar t tcutar-es que, encer-a r-etevantea.r-et tr-ae tae
do texto constitucional o grau de aor-encêncta desejado
Pela rejeição

----------~-------------~---------------~--------------._----------------------

11'03745-0 JOSÉ LINS PfL
............... PARECER .

O assunto já se encontra devidamente tratado no sucet ttu
t tvo

Pela r-ejetcão

11'03743-3 JOSÉ :..INS PFL
............... PARECER '"

Trata-se de conoetênc ta nr-ocr-ta dos Estados A permiss.5o

----------~-_:~~-~~-~~~!~~_:~~~: ~!~:~~~~~--~:~~-~~~:~~~~----------------------
lP03744-1 JOSt. LINS PFL
..", PARECER ..

A matéria Objeto da emenda já e acecuaoa e apropr1adam@n
te tratada nc suoet ttur tvc Pelo não acolhimento

1P03754-9 JOsê: MAURícIO POT
."' PARECER "' "' ..

A emenda pretende suprim'lr o art 3ÔO Que impõe limitação ã
part1cipacl'!o das ent'ldades e f'!mpresas estatais na manutenção
finance1ra de Pli!nos de previdência complemenhr para seus
servidores Entend~mos consistente o argumento de que se tri!
ta de matéria mais própria de 119gislação ordinária, pois o
assunto já 11objeto de trat.amento espec1f1co fim dOls decretos
executivos, o que demonstra a prl!QCupaçlIo do Poder Publico
com i! questA.o Ressalte-se, ainda, que o controle e a ftscali
zação dos "fundos d@ pensão M é competência de uma Secretarii!
espec1f1ca do M'Inistério da Previdêncta e Assistênc1a Social,
'à qual \r.c\lntle o acompanhamento da obsel'vl\nc'-a. das OOl'lIIas le
gais e regulamenUres pert inentes

1PD3750-6 JOSÉ MAURíCIO POT
."' •• "'..... PARECER ."'•• "'.....

O sentida da emenda é obscuro, f e que as empresas publ tcas
também são empresas nacionais Acreditamos que o autor- tinha
em mente a excressãc Mempre5i!lS privadas nacionais-e não_ "em
presas nacionais" De qualquer modo, o esntr-tto do Pr-ofere
de const ttutcêo é o de co-rcecer tratamento favorecido às
fundações ptlbl tcas

Pela reje'lçlo
---~-~----~-----------------~-~-~----------------------------------------------

lP0374B-4 JOSÉ MAURícIO POT
.."' PARECER .."' " ..

Entendemos deva ser mant ttfo o oteccstt tvo que prevê o mo
nopólio sobre a pesquisa e a lavra do gas natur-at , bem como
o transporte mat-t teo ou por meio de condutos do mesmo asse
gurado esse monopó1 te, que e de interesse do cars , cccer-a a
União, se considerar de seu Interesse, conceder- a distribui
cão ás Comp<,1nhfas Est2dwlfS existentes, atendendo dessa forma
aos 1nter-esses dos estacos produtores

Por essa razão, sonos pela -efevcão, nos termos do secst t
tut tvc

lP03739-5 JOSÉ LINS PI"L
."' "'.. PARECfR .

A r-edação e coordenação dos ctacos tttvcs , no projeto, atendem
ao proposto mais aoeouaoaeente Pelo não acolhimento

----------~-------~------------------------------------------------------------

lP03738~7 JOSÉ LIt-lS PFL
....... ,.•••• PARECER ...... "'.......

Em ss tratando de matéria de ccecetêncta da propr1a União a
espectr tcacêc e cesnecesaar ta
Pelo não acolhimento

lP037:3ô-l JOÃO ALVES PFL
",...... ",... ", PAREC!õR "'..,........ ,.,..

A Emenda em cueet ãc objetiva par-mt t tr- o cecós ttc das
dispon1bl1 Idades de caixa da União e cas entid<l.des SOb seu
controle em instituição financeira oficial federal

Não obstante os elevados cr-ccos ttos do Eminente const I 
tctnt e , a matéria ccnsuost anctaca na presente emenda confl; 
t a com a sistemática geral adotada pelo Projeto mct tvc por -

--._----~-~--~~:_:~~:_~~~~_:~:_~:~:~:~~---------------------------~-~~--------
lP03737-Q JOSE LINS PFL
...... ", ", PARECER ..

Pelo não aCOlhimento, nos termos doa redaç.ão adotada no
suost t tut tvc
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1P03774-3 MICHEL TEMER P/lDB
... "'>lo PARECER .

Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta roces
t ante , r-ef etto-a. oo- não se na-mont aar- com o entendtmentc
c-eccmmeote na Comissão de stet eeet taacãc

11'03797-2 MICHEL TEMER PMDB
• •••••••• PARECER "' "'.

A tese defendida. na Emenda nâo t r-aouz o oe-sar-entc or-e
dominante na rcmssãc de stet emat t aacãc

Pela -ejetcac
-----------------~- ~ ------------------- - ~ ---~ ~ --- ----~-- -------- - ~ - ~ --- --------

1P03715-1 MICHEL TEMER I='MDB
.. >lo PARECER .

Procede a observação que ensejou a ao-esenteçãc da. Emen
da se 1a aprovação

----------------~--------~-----------------------------------------------------

1P03798-1 EDUARDO JORGE PT
."'''''''''' ...... PARECER •••••••••

Pelo não acorntmeotc face a diretriz adotada no Suast t tu
t tvo

lP03716-Q MICHEL TEMER PMDB
........ "'•• PARECER '"

Par-ace-nos tot a tmente pertinente a Emenda proposta tocos
t ant e , rejeito-a por não se harmonizar com o enteno teantc
creoontnenre na comissão de s tatemat teacão

--------------------------------------------~----------------------------------

lP03799-9 EDUARDO JORGE
"''''.''' ••••• PARECER ."'''' .

A meter-ta de que trata a emer-ce esta cont lda no ar-t
511 do c-ereto ccnst 1tuc tona 1

Pela n-ejuotcter tcaoe

lP03777-8 MICHEL TEMER PMDB
.......... PARECER .

A Emenda deve ser aprovada conforme entendimento predo
minante na ccataeãc de sist emat taacãc

lP0377B-6 MICHE.L TEMER PMDB
............ PARECeR ..

Par-ace-nos totatment e pertinente a Emenda proposta rnccs
tant e. rejeito-a, por não se harmonizar COI') o entendimento
predominante na contasse de s tst emat taacãc

1P03800-6 OCTAVIO ELíSIO PMD8
.......... PARECER .

Permite a seenoa o a t tstamentc e o voto aos maiores de
dezesseis <;11"05 de Idade

antencencs Que a idade para o e t tataeento deve cor-r-es
ponder aquela da -eaocneactr toaoe civil e cena r

Aos dezesseis anos de idade, o jo....em ainda não adquiriu
a maturidade neceasar-ta para o exer-ctctc do voto apesar da
nocer-ntaacãc dos meios de coeuncecãc e dos -ecur-sce da infor
mação escrita

1P03779-4 MICHEL TEMER
............ PARECE.~ ..

Oportuna, a Emenda merece acotn tua

PMDB 1P03801-4 OCTAVIC ELíSIO PMD8
........... PARECE~ .... "'......

Pela r-ej etcac A mat ee t a não e constt tuctcr-at------------- -----------~------------- ~ ~ ----~-------------------------.--------
1P037BO-8 MICHEL TEMER PMOB
........... PARECER ..

Parte do cont eudc da Emenda t o t consagrado no suost t tut t
vo Ass'm sendo. somos pela aprovação parcial

11='03802-2 OCTAVIO ELÍSIO pMD8
• "'''' ''' PARECER "' .

A mat er f a já esta rn sc tut rneda 110 Substitutivo de forma arrola
e adequada Pelo r-âo recolhimento

lP03781-6 MICHEL TEMER PMDB
........... PARECEI( .

par-eca-noa totalmente pertinente a Emenda proposta tocos
t ante , rejeito-a por não se harmonizar Com O entendimento
predominante na Comissão de s tet emat teacãc

1P0378õ-7 MICHEL TEMER PMD8
.... "'••••• PARECER .

é pensamento predominante, centr-e os membros oa Comissão
de Sistematização, não dar á mater ta o uet atnaeeoto proposto
pela Comissão remat tca

Pela c-ejudtctat toaoe da Emenda

lP03784-l MICHEL TEFllER PMOB
............ PARECER "' .

É pensamento predominante, dentre os membros da Comissão
de s tst eaat taaçêc. não dar a mater-te o ce catnaesntc proposto
pela Comissão renat tce

-- --------------~:~~-~::~ ~~~:~~~ ~~:~:- ~~_:~:~~~ -- ----~-------- -------------~ ---

11'03783-2 MrCHEL TEMER PMD8
......."'•• PARECER .

Em que pese a bem fundamentada ~just te tcacão'' divergimos
do conceito de Que "hlg1ene" ser ta o aêner-c do qual a "sau
ele" e espécie, como deixa entendido a Emenda Com; I oer-eeos
que, pelo menos no campo da proteção do trabalhador, são
direitos utat tntcs que devem ser assegurados Dal porque
acolhendo Emendas sobre a mat ér-va , pretendemos tnset-tr- es
sas duas formas no sucst t tut tvo

1P03807-3 OCTAVIQ ELtSIO P"OB
...... "' PARECER "'''' .

O conteuno da Emenda em sua essênc ta, fOi t ecor-nor aco ao
Projeto

lP03804-9 OCTAVIO ELÍSIO PI,~D8
.............. PAREC:;R ..... "''''.''''''

O conteucc ua Proposição, atendida cela Projeto da Comissão
de Sistematização traz oesocm-ar-entos cue seg'..lndo ti pr-axe
do ou-e sto e-as t re u-c. 11'",11"'01' se coadunam com a legk;13ção
cr-ema-ta e cceorer-e-uer

1P03805-7 OCTAVIO ELÍSIO I='MD9
."'''' PARECaR •••••••••

No enteno tmento do Relator, a eeter te tr-at aoa no otsocs t
t tvo Que se pretende 5l.lprimlr figuraria Il'elhor em rectsiecêc
cr-dtnãr ra eis que a proposta de exc tus tvtuaoe da torna de
sarar-tos oa-a tnctoêncta de ccotr-routcões soc tats nes t tnaoas
à Seguridade oos.sut imp'lcaç5es nas tente slgntflcatlvas no
r tnanct aeent c de programas e entidades te consolidados no
cer-co scctat

Somente -iedtante tr-at amento via teatstacãc tnrr-aconst t tu
ctona t ocoer-ten ser fixadas as provisões indispensávels ao
desdobramento da mat é- t a , de modo a que ccssae- ser at enc toos
os o rver sos aseectoa envolvidos

Em vista da relevância dO assunr o , e ccns toe-aooo-se o
numero de emendas acr-eseoraoas no lI'es'110 .seot toc. j~Jgamos 1'&
comendavet accu-er 11 enenoa suer-esstva , -eeetenoc a matar ta
a ulterior ccos toer-ecão ao ensejo do processo iects tat tvo
o-ctr-ar tc

11='03809-0 OCTAVIO ELísIO P1,IOB
•••"'."''''.'' PARECER ••••• "'•••

A proposta e mat er t a de legislação cr-d-tnar-f a
Pela eere-cãc-------------------------------------------------- ~--------------- ~- --- - ~ ~ - ~ ~--

11'03806-5 OCTt.VIO ELISIO PMOB
........... PARECER ."'..... "''''.

A proteção a cecc-vsoaoe c-vvaoa Como dever do Estado,
e norma que na de constar com c tar-eza no t ex-o Constitucio
nal Os conflitos deverão ser sotucronacos pelo) leglslador
c-dtnar to

ccnccentc t cuveve t a preocupação do eco-e cooat r t utnte
o conteudo C~ presente enenoa em lllli"'as gerais já esta 1""1
cturoa no texto

Ra::!~D pela Qual, aprovamos car-c teteeore a emer-da

lP03803-1 OCTAVIQ ELÍSIO P~OB
• "'''' PARECaR "'''''''.

O subst t t ut tvo disciplina a escecte de nado dtvet-so Pelo oac
acolhimento

lP03808~1 OCTAVIO ELISlO PMOB
• PARECER "'••

O Substitutivo acolhe em dispositivo escec tr tco , o prinCl
pio da oeorcacac das verbas puot tcas ao eosu-c pub tcc

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

PMOBlP03785-9 MICHEL TEMER
"' PARECER "' .

Aprovada nos termos do Suas t t t ut tvc

lP03787-5 MICHEL TEMER PMDB
"' PARECER * "'.

Aproveitamos, ell' nosso sunst t tut tvo na sua tot ecr-ar toaoe , a
norma da at tnea -m- do 'item IV, do artigo 17 co Projeto,
para assegurar a representação de alguma ent toaoe s tno tce t na
celebração de acordos cote-tvcs de trabalho e na oficializa
ção de outros tnatr-uroentos , evitando a disputa entre diversas
entidades da. mesma categoria
A êmenoa orocõe o reconhecimento automático da ent toaoe já e
xistente, o que pode significar pr-tvt téqto
~el~ r-ejetcêc

lP0378:2-4 MICHEL TEMER PMOB
........... PARECER ..

Em Que pese a bem fundamentada "justificação", divergimos
do concet t o de Que "higjene" seria o sêoe-c do Qual a 'sau
de" e esoec te. como deixa entendido a Emenda Consideramos
Que. pelo menos no campo da. proteção do teacatnaoor-. são
direitos distintos que devem ser assegurados Da' porque
acolhendo Emendas sobre a mater-ta , pretendemos Inserir es
sas duas formas no Substitutivo

lP03788-3 MICHEL TEMER PMDB
.......... PARECER .* .

O artigo foi sucr-tmtoc e li! matéria remetida, natural
mente, par-a a ór-bt ta da lei cedtnár-ta

Pela -ej etcãc---------------------- ---- -------------------------- ~--------------------- --- --
1P037B9-1 MICHEL TEMER PMDB
....... "' PARECER .

Acolhemos, em parte, os termos da Emenda
Pela aprovação parcial

----------------------------~------------------------~-------------------------

lf>03790-S MICHEL TEMER PMOB
........... PARECER •• "'••••• '"

O conteudo da Emenda é semelhante ao de outras proposi
ções já acolhidas Pela aprovaç50, pois

1P0379 1-3 FÁBIO FELDMANN PMDB
."' "' PARECER *

Visa a suprim'r o art 471 çlo Projeto de Const1tutção
Não julgamos aceHavel a proposta, tendo em vista o fato da
enfiteuse ser um anacronismo jur'dico

11'03792-1 FÁBIO FELDMANN pMDB
••"'••• "''''. PARECER ....... *ol<••

A materla esta convenientemente disciplinada no Substitu
ti\lo Pelo não acolhimento

'1'03810-3 OCTAvrO ELÍSIO PMDB
........... PARECER "' .

Não obstante o nctóe tc mersto da proposta trata-se de ma
ter-ta de teststacêc orcmáe ta e, portanto Infra-constitucio
nal

Pela rejeição
--..------~;~3ã~ ~=~------.--~~;À~;~-~~l5;Õ--------- ------- ~ ---- ~ ~ --- --- -- -------

...."'."''''''' pARECI:.:R ..
É de lel ordinária a matéria contida na a r tnea "c" do Hem
IV, do artigo 17. do Projeto razão pela qual temos a tnten
cão de supr tmr-ta em nosso substitutivo
Como a Emenlja propõe, sob outra forma, a manutenção do otscc
:H'VO, somos pela. rejeição

11'03812-0 OCTAVIO ELíSIO PM08
.............. PAR!::CE.R "'....... ,."' ..

Na anállse das milhares de emendas encaminhadas a esta
comissão, pudemos constatar um consenso quanto ã prolb'ção de
trabalho noturno e insalubre ao menor de 18 anos

Por outro lado, no ql!e tange ao trabalho do menor de 1Il
l1nos. entendemos que este deva ser permitido somente na con
dição de apr-endiz Esta forma nos parl"Ce a mais vtável, U'l'a
vez Que a realidade br1lsilelra a exige Se não procedermos
dessa manelra os menores serão explorados nos subempregos o
~ue e mais prejudlclal ainda

1P03793-0 FÁBIO FELDMANN PM08
•••••• "'•• PARECER "'.

Pe1a aprovação----------------- --------------------------------------------------------------

1P03795-6 MICHEL TEME PMDB
*••••"'•• '" PARECER ....>lo."'* ••

A tese defl'lndida nia Emenda não traduz o pensamento pre
domina.nte na Comissão de Sistematização

Pela rejeição

11'03796-4 MICHEL- TEMER PMDB
...* PARECER .* .

A tese defend'da na Emenda não traduz o pensamento pre
domlnante na Comiss§o de Sistematização

Pela rejeição

1P03794-B FÁBIO FELDMANN
........* PARECER * .

Aprovada, nos termos do SubstHutivo

PMDB

1P03813-8 OCTAVIO ELíSIO PMD3
........... PARECER .

A Em~nda propõe a consagração do pr1nc'p10 da unidade Slr'\d1
cal
Em nosso sUbstttutivo adotamos o pr'nciplo do pluralis'nO em
bora m1t 1gado
Pela rejêiçiic

11'03814-6 OCTAVIO ELíSIO PMOB
...... "' PARECER .

A douta emenda esta parcialmente acolhlda na Seção DA
PREVID!NCIA SOCIAL

Pela aprov<l.çAo parcial

1P03815-4 GCTÁVIQ ELísro PM08
"' '" PARECER *••••••••

A Proposlção em tela constltu' relevante aporte para os
di spos i t i vos sobre educação
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lP03B15-4 OCTAV!iJ ELíSIO PMDB lP03836-7 L.uCIO ALCÃNT ARA PFL

Pela aprovação car-ctat
------------------~~~-~~-----~--------~-----------------------~~-~----~~-------

lP03816-2 OCTAVIO ELÍSIO PMDB
........... PARECER ..

O texto proposto não SI? ccaeuna com a cr-rentacãc geral
adotada car-a a meter-ta

Pela rejeição
~-~~-------------------------------------~-------~-----------------------------

lP03817~1 OCTÁVIO ELíSIO PMDB
................. PARECER ..

-~----- ~---------~:~~-~~!~~~~~--~~:~~ ~~-~~~-:~~~: ~ :~:~~~~~---------------------
lP03818-9 OCTAV!O ELísIO PMDB
............. PARECER .

A emenda propõe ecdtr tcacão na forma não alterando
conteuco do ctsccett tvc

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

lP03B19-7 OCTAVIO ELísIO PMD8
........... PARECER ..

O suost tt ut tvo contempla de forma aceouaoa e ampla a matér t a

-------------~~~~-~~~:~~~~- -------------------- ~---------------------------- ---
lP03820-1 OCTÁVIO ELísIO PMOB
.................. PARECER .

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade cr-astier
r-a esta a I'!x1gir o cumprimento co atendimento do ensino fun
damental, o ce 10 grau e obrlgatorio Assim sendo não haverá.
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

lP03821-9 OCTÁVIO ELíSIO PMOS
.......... "''''.. PARECER ..

O relator mantem, por ea ta ccnsentâoea , a redação do cacut
do artigo Pel<1 rejeição

-------------------------------~--------------------------------------~--------
1P03822-7 OCT~VIO ELíSIO PMDB
.................. PARECER .

A matéria j a esta tr-atada em outro ctsccs tt tvc do Pro 
Jeto

Pela prejudtcta i toaoe-------------~---------------------------------------~ ~------------------------
lP03823-5 OCT~VIO ELíSIO PMDB
"' PARECER ..

Acolhemos, em parte, os termos da ElM"ndA
Pela aprovação parci<ll

lP03B24-3 OCTAVIO ELíSIO PMDS
......... ", PARECER ..

A racut t at tvtcaue permanece com a. emenda

--~---~--~---~~~~-~~~~~~~:~~~~~~~:---~--~------~-------------------------------
1P03825~1 OCT~VIO e.L1S10 PMDB
......... "' PARECER ..

Na fase do projeto, resolvemos dar uma redação mais conct
S3 ao "caput " do cnsoostt rvc crtaoo , sob a forma de nr-tnctotc
transferindo-se para a legtslaçio or-o tnar-t a o que er-a tratado
nos parágrafos 1 ao 4

-----------------~~~:-~~~:~~~~-----------------------------------------------~-
lP03826-0 OCTAVIO ELíSIO PMDB
"' PARECER ..

O texto proposto não se coaduna com a or tentacãc geral
adotada para a eat ér-ta

Pela rejeição
----~---- ~~~sã;;:ã---------õê;~~ÍÕ-ELt5Í ü - ~------------------------~;~B--------

........ ", PARECER ..
Pelo não acctnteento. t enüc em vtsra a norm::l. acotaca no su
bstitutivo

lP03828-6 OCTAVIO ELISlO PMOB
.... " ......... PARECER ...... " .......

A presente emenda, não se ajusta com o entendimento p-eco
mtnante na Comissão de Sistematização

Assim, pela sua rejeiçã.o
------------------------------~--------~~--~-----------------------------------

lP03829-4 OCTAI/IO El..Í5IO PMDB
.............. PARECER .

A proposição apresentada é vãt tose mas, a realidade tn-as tiet
r-a está a e>ligir o cumprimento do atendimento do ensino fun
damental o de 10 grau e ccr-tcatcr-tc Assim sendo não nave-a
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

lP03B3D~8 OCTÁVIO ELíSIO PMDB
...... " ........ PARECER ....... "'•• '"

A proposição acresentaoa e valiosa mas, a realidade brasilei
ra est ã a extgir o cumprill'll"!nto do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 grau e obrigat6rlo Assim sendo não haver-á
recursos financeiros para a execucãc do previsto na presente
Emend3

1P03831-6 OCTAVIO ELísIO PMOB
........ "' PARECER ..

A Constituição deve 1tm\tar-se a afirmar o direito a apo
sentadoria-especial, oetxanoc ã legislação cr-ctnar-ta a tncun
bêncta de especificar as at tvtcaoes or-oorctaocr-ae do oener t-

_____________: ~c:_:_~~_~~~~ ~~~~~_~~~~_~~~_:~~::::~~ _
lP03832~4 QCTAVIO El1SID PMD8
.......... "' PARECER .

Todo detalhamênto e oet trücão propr-anét tca fica posterga
da para cectaões posteriores, oportunamente, tendo em vista a
concisão do texto constitucional

Pela prejudiCial idade
---------~;õ3ã33:;---------~ê~Ã~i~~~~isi~~-------------------------~;~~--------

............... PARECER ..
A. gratuidade do ensino público, prevista no inciso IV do

ar-t 372 abrange o atendimento em cr-ecnes e c-ê-esccta

----~--~ ~~ ~------~~~~-~~~~~~!:!~~!~~~:--------------------~--------------------
lP03834-1 OCTÁVIO ELísIO PMOB
.............. PARECER ..

O projeto constitucional no capitula dos ntr-ettce 50-
ctats , ccnatana Que o trecamo do Il'IE'nor ce 14 anos e cer-att t
do "na ccndtcão de aoeencte- Esta, a norma constitucional
A forma, a extensão e a aplicação dessa norma compete a legis
tacãc or-ntnar ta e aos 6rgãos apropriados da Administração
Publica Isso se dá com a preparação do menor de 14 anos para
o trabalho, cujo disc1pl1namento não pertence ao corpo const1
tuc10nal

Pela prejud1ctal tdade-------------------------------------------------------------------------------
lP03835-9 LuCIO ALCÃNTARA PFL
.............. PARECER .."'..... "'.....

Os dispositivos Que Sl! pretend~ emendar fori3m suprimidos
nesta fase do projeto A matéria deve ser remetida ã legisla
ção ordinária (art 395)

l..Iuanto ao arttgo 396, a lei pODe tratar da composição dos
consel hos del1berat 1vos, das ent ldad4!:s incent ivadoras da
ciéncia e da tecnologia

Pela rejeição
-,..---------------------------------~~------------------------------------------

1P03836~7 LuCIO ALCÂNTARA PFL
.... "'''' ''' PARECER ..

A intervençio e di3Sapropriaç.JI:o são explicitadas dado a
necessidade de ílUQgurar a sua e....entual utilizacão na imple
mentaç!o do sistema nacional único d'l saude

Pela -ejetcãc
---------------------------------------------~---~-----------------------------

11"03837-5 LuCIO ALCÂNTARA PFL
.. "' PARECER "

A proposta fo' aproveitada em seu eer rtc. noutros ataco
s tt tvos dO projeto

Pelo acoj ntmento oa-ctat

lP03838-3 LuCIO ALCÂNTARA PFL
.. PARECER .

A emenda cr-etenoe supr tmtr- o ar-t :360 Que impõe 1imaação á
part~c1pação das entidades e emr» esas estatais na manutenção
f tnance tr-a de- planos de previdência complementar para seus
servtoo-es Entendemos cons t s t ente o argumento de que se t r-a
ta de materta mais ceccr ta de teatstacãc cr-dtnae ta. pois o
assunto já e objeto de tratamento esnectrtce em octs decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Pub11co
com a questão Ressalte-se, ainda que o controle e a fiSCal i
eacãc dos -ecnccs de pensão" e competência de uma Secretaria
escectr tca do Ministério da er-evtoênc ta e Assistência Social,
.à qual tncunoe o acompanhamento da ouser-vãncra das normas le
ga ts e r-esuiaeenrar-es cer-t toeot es

---------~-~-------------------------------------*--------------------------*--

lP03839-1 LuCIO ALCÂNTARA PFL
"' "' PARECER ..

Malgrado seu incontestável mérito, a sugestão cont toa na
emenda r tca prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir, no suost ttut tvo. o dispositivo Que o t tuatr-e autor
propunha a Iterar

lP03840-5 LuCIO ALCÂNTARA PFL
............. PARE:CER ..

O Relator deu nova redação ao ar t 351 e supr-tmtu o Art
347 atendendo á proposta da emenda

Pe1a apr-ovação

lP0384l-3 RICA.RDO 1ZAR PFL
.. PARECER ..

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, desde a sua
criação em 1966 tem provado sobejamente sua er tcecta tanto
nos casos de r-escteãc de contrato e aposentadoria, quanto na
sua oest tnecãc escectr tca de construção de moradias para as
classes de tr-anatnaccr-es menos favorecidas ~ sua pulveriza
ção chega a ser temerária, r-azão pela qua t deve o artigo 474
ser supf"'1lI1da

lP03842-1 RICARDO IZAR PFL
.................. PARECER ." ..

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, desde a sua
criação em 1966, tem provado sobejamente sua er tcacta tanto
nos casos de rescisão de contrato e aposentadoria, Quanto na
sua cest tnacãc especifica de constr-ução de moradias para as
classes de tr-acatnaccr-as menos tsvcr-ec tcas A sua curver t ea
cão chega a ser temer-ar-ta. razão pela qua l deve o artigo 474
ser suprimido

lP03843-0 RICARDO IZAR PFL
.............. P~RECER ..

Pretende a amenoa em apreço que seja suprimido o termo
"cat r-f eôn to" do 20 do ar t 257

O referido dispositivo exct tctte um dos cr-tncurtcs basicos
da t r-tbutacãc o Qual estabelece Que os impostos deverão, sem
ore Que ccsatvet • atenoer- às car-acter tst tcas pessoais do con
tribuinte, ressaltando-se entre estas, li; sua caoactcaoe eco
nôetca

E para que tal pe tnc f p to se efetive, o mesmo dispositivo
estabelece Que na aomtntst r-acac tributaria poderá. identifi
car respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,
o patril1'ônio "

Ora, o oatr-teôntc é um dos elementos mais tndtcaoos para
se aferir a capacidade eccnõmtca do cont r-rcutnte não cabendo
portanto, adotar-se a supressão de que cogita a Emenda---- --~-------------------------~----------------~-------------------------_.--

lP03844-B RICARDO IZAR PFL
•• "' PA.RECER ..

ecct hemos <lo euaestãc proposta
Pela aprovação

-----------------------~--------~------------------------------~------~-----~--

1P03845-6 RICAr{OQ IZAR PFL
............... PARECER •• "' .

A emenda ora sob exame dispõe SODre a scor-essãc do inciso
XIX, do artigo 13 tr-ate-se de mater-ta de mater importância
soc tat que cener tc tar-à mi mar-es de mutner-es na sua grande
mator-ta de trabalhadora de baixa renda

A legislação vigente já contempla ás mulheres gestantes, e
e óovtc Que o ct-ettc adquirido não pode ser suprimido, ce 
nat taanoc desta forma o SgKO feminino

11'03846-4 RICARDO IZAR PFL
...."' PARECER ..

A norma da at mea "m'", do Hem IV, do artigo 17, do Projeto
ser-a eo-cvett eoa em nosso substitutivo, para evitar o confli
to de eats de uma entidade sindical representativa do mesmo
segmento cetecor tat , no momento da cel~bração de acordos co
letivos, etc
A Emenda propõe a supressão da norma
~ela rejeição

IP03B47-2 RICARDO IZAR PFL
.. PARECER ..

Em nosso sunst t tut tvo pretendemos suprimir a norma da al1nea
"f ", do Hem IV, do artigo 17, do Projeto, que contém matéria
de lei ordinária
A Emenda prcoõa sua manutenção, sob outra redação
~ela rejeição

1P03848-1 RIC~RDO IZAR PFL
................. PARECER ..* ..

A matérfIJ da at toea "p", do Hem IV, do artigo 17, do Proje
to, realmente, e de lei cr-ctnãr-ta
Concordamos com a sum-easâc proposta
~ela aprovação ..

lP03849-9 RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER * ..

Ao proteção à propriedade privada, como dever do Estado,
é norma Que ha. de constar com clareza no texto Constitucio
nal Os confl ttos devf!r.âo ser solucionados pelo legislador
ordtnárto

ConQuanto 1OUVõl.ve 1 a preocupação do noore Constituinte,
IJ conteudo da presente emenda em linhas gerais, já estA 1n
cluida no ti:.>xto

Razão pela qual, aprovamos parcialmente à emenda
---~--~---------------------------------~-----------------------------------~--

lPD3850-2 RICARDO IZAR PFl
............... PARECER ........ "'.."'..

Conclu'fI'IOs pelo nio acolhimento por conslderarmos a mat~ria

não apropriada para a COn!;titu1ção
-------~-~-------------------------------~-------------------------------------

lP03851~1 RICARDO IZAR PFl
............... PARECER ..

Entendemos que as normas existentes no Projgto Quanto ii\
Questão da desapropriação e da propriedade pr1vada dão um me
lhor tratamento 20 assunto Que a Emenda ofer8ctda pelo l1us
tre Autor

Pela rejeição
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1PO:'J53-7 R.t:AqI)O IZAR PFL
.................. PAP:CEr; ......... "' ......

zcatece parrtall'l'ente no Il'li?rlto

1P030S:':-9 P!f:ARDO IllR P;;L
............ ",. PAR!:C!:" .... *..~ ...... '"

(..~l.l r-r- ~l.Id <':laI1'jade r e-oc "'ll'l Vl"+a a Sl<l r-es- âo ao )1'

+lgc-

lPOJ8S4-5 ri,TCARDO I';:t,R. ol-L
................ ~Ar<~CEIi' ." ..

A Ell'lenj"" -e-se mat êr-va a ser oc re-c de 1/:11;11~ tec ãc ora
nar- la

~ ,ld r">ie1yã\.L

lP')3~51-1 REAROO IZAR lP01d7':':-7 R(ÇA~üO IlA:::' P:L
"'~ ..*...... ~~ J':iARECEt; .. t ........ "'."

... SU:l'Õ,;+10 e :iportlJ~,J '" oer-t toe-ee ,:, t"i J.C011l1dJ 1'1)."

te-sos do ...uo .... t ttut tvo do fI::IJ.lúr

lPc~871-S RICAR!)Q IZ4;c1 P~L

............ "" .. I:-ARLI:[:R .'1' ..
O projeto ont a cor 'J(I',) :)rlC''ltl;§.O ,:I1v~r51 da c-coco-e

ccnr I da 1'1'1 owoca

1PC387 ,2- 3 ~lC.\RDO IZc\R P;:L
•• ""''' •••• ~AR::;'CCP ..... ."..>:-.""

Na e aoo-ecàc ,j(' no;;,;;" sut ct t eut tvo tdmt~m c-e-e-oeoec su
priM1r d 1'01'1'"2 da alln,n d~ oc irr;;1'!'1 1'J co a~"'1g:j 17 a)
o-cte-» p.:;r ';8" met er ta O.? lS'1 ord,ndri,l
~ela acrcvacac

lPC3378-2 R1CA~O'J IZM: PI"L
............... PAf<::::CER *1 ....... "',.

O Pl"'új'2to <lçol!'e orl€nt]çJ.0 div(,.''':;;:'l da ~,Jg2f'"1d.:l

1P....3l;7-;.-B RICARDO IZAR :;fL
.... * ...... ,.... PARl:;C!:R ........ "'.......

O Projeto rcotne or tenrecêc oi v-r se d.! ht.o~~~1d.:l

lP03876-6 RICA.RDO IZAR PF_
.......... ~••• PARECER .,,"' .

f, Cmenda cc et tve -esccoseon tc a- a Unl10 natos ooccc t-ca
ou oetas aDI'c~t;óU; nas i'lStitu11,.6<'" ~inal'cplr-a:'

~Kl -ctoct ese não oost erue os et ev aoos Dr'000511"OS co A'.·
tor fica !>ubo;t lnc1al'l'ief'lt~ altgr-ada a proposta .:l<:olh'da Dela
maioria dos Con.. t.tJJlnteS que c.Xdm1naram a materia 11a." fil
sez ..:\f1tBr-1orC''' li,] 01~bo'-,),;:ã.) do Pro1cto (1':> '-on'>t1tuição

Assim soros [','I') fi'J8 r.:>J.;>iç§.O

11'03B/4-0 lUCARD!J E~h- PFl.
+-.......~* .... PAr,;r.Cr.R ..... " ......." ..

o auto- da er-e-oe ecoe ) "'.Jpr?;;~J'L Ú'J -e-nc "oar e t-oóoto "
na al'in-'ê1 'o" ac 1t""lfl IfI d:- artlgo 26..\ do Proj,,;,t(' ca O:omis 
são de btatemat .eecãc cor-que vê 31 uma cutcr-raacêo c a-c a
inStitU1ÇJ.O de Ull' -io....C tmr osro ':J t-ecere sete-e o t:'dtr1mô 
rue

";a um cvtoeet s eouvvocc de sua ca-t e cota c -eee-r-tc
-e-ec o l'Jmpregado para cur-aooer- 05 lrrL;),..at cs cue toeroer- soe-e
c c.at r u-ôo to j,l acre- ;:d1'-,~ atr-urcs r-o Projet.... Aur anqe Q

IPI,) O ITR o :TSI o IPlJA Alem oevcee .c-ent e oc t-sceeec
que ...ier am a <or cr-teccs COIT1 0<3='8 r-a coeoeter-c-e -es toua'
o-evr ..ta no at-t ":lO .2&1 Para dttn';:l1l' O obJ"'t i J0 ,;iSdju o cn
!'ltnno ser-t.s art-c.seot ar- Em~nda. d ~,<;" 1"tign 21';1 r-eat r tnq tndo
a l..''''lJ".te~J.1i! r-ovtova t ,1 lmpf'st.-,s oue não cs tr-c-oentee ate-e
O oat r t-ncotc

"""st 1 oar-ru -"J V'1 <1 n'] a r u-ea ~b~ o.:JIJ 1tem I rI ao ar-t 1
cc 204 o Projeto es t á õ",~-I-\Õ!ito

--- -- -------------------- ---- -~ ------------------------ ----- ---

PFL

PCL

lPC3877 - 4 PICA;'(O'} rtA.~

.... " ......... PAR:'CEl:; h .... ., ......

A prOOlJnta r""ereOSl .ser JCatdj.1

lJ':iC3l:l7"l-1 R'CAPOC IZAR
.......... "' ... '" ÇlA~ECi:R: '" •• ~ ..... ,,'"

A c-ccocta ee-ece aorovacão

1(:'~385S-3 PICARDG TZAR pr~

............. ,.•• PAQECER ~.~ .." ...~",.

O o-cf e-c opta ou- .1"''''' o-re-tecêo utve-ua ca c-oocs t e
conr 'da r-a emenda

1Ç>03859-6 PICAR:JO IZAR P:L
.~ ", PARE.CER .

A c-ecos-a -e-ece aprovação
~ -------------- --- ------------- --- ------------------ ~------------------

lP<J386')-O l'\I~AROJ IZA1 or-L
............... ~ARi:CE? ..

A c-ctecãc d c-ocr-teoece o,.1 ....aja CO"'l0 oever oo asr aoc
>! no-ma que ne j,:> co-ist ar- cc-i c aeeza nç texto Ccns r t r ucí o
nal us corr-r t tos deverão ce- sotuc-ooaccs oe tc rect s r acoe
ordin~"io '

Conquanto tcuva.er a c-uocunacãc de oco-e coo-t t-utro e
o cont(,>,jjo da pre"e ...te €l'lel"'da err linha':. 9ürd1!." ja eSta il'
cllJida 'lO 'exto

Razão De'a qual aprOvamos Dilrc;l""lmr>"lt@ á emendil

1P03958-fI C\T':;Ar.'OJ IlAR PI-I..
... "' J:.ARECER ~ .

O texto c-ecoe to não ~F .:oad,-,n..t C::Jt!' '1 cr te-itecão geri] 1
adotada nar-a a mat er ta

sete t'~j",ição

1P03BS7-D RICA'WD lU" rl"l
"' "'. PARECER "' .

notou-se OO~ car à ent er ta cr-j e t c da l;....enoa tr at ameoro
o-ver-se do nl"la c-ones-c

~01Ll -eretcãc

W038S6 1 RIC~R:J1) IZAR P--L
.,. •• ", ",.. PARECEI; "' .

A o-cccvta Il'bre<..(,i eo-ovacac------" ---~------------- ~ --- -------~--- --- -------------~-- --- ---------~-- ---

lPO.:B61-8 R.rA~DU IZAR P.-L
............ "/.R!:CER " *

EM 1'l')$5" subst'tutivl) COl'lsel'\,:trell';>So êlOe'la:; a refer<§n,i;; LI
CO"ltrlbu1cãc' s11"'01(.31 na r"O"'ma dd dI írH~a"9 dO 1tl'm IV '.::l.?
arttgo 17 d.:l P"'oj@to Poro se "atar ce preceito il'dl~peflS~

ve 1 a :;Ot:ire"lvência d<'l!> Bf'lt l,jade~ zlndio::a'S em nosso PiHS
A Eml:'llaa, or00ue oi ~.1o"t';IssJ:o da ",1 'inpa na '..!~ 1ntegra1lr::ltl'j"'l
~~'la "ejeição

1P03El6:'-6 RICAR:lO r lAR HL
......... "' PAREt:E.~ .* ..

O projeto opta por tlm" orlf;:l't1ção diversa -:la prooo<:;ta
cont i da na t::>mends

1P03663~4 I<:ICAroo IZA~ PFL
............... "- PARECER .

e procede"lt!;! a supressâo do l.J1S:PO<;iti,'C \."la ~<d:: q~Çi 5'"
trata de m8tl""'i., de l~qis aeão ordiná"'~a, €'.5p~ci,J'ment(' O:.
se,Js Pdrclgratos I:-rOCl.Irilmo", n:o er'ltanto 1ncorpor-ar a reSOOr'1
satdlidaG~ s'..tsldidria do errpr€gacúl' IlJ i"lCiSQ XTt.. d.) ~roj'<.

'0

lP03864 w2 IdI';"AR)U IZAr<
............ PAI<FCEQ. "',. ..." .. "' ....

A :;ugcst"lI.... fer.;> a Inte're"", do orojet'.J ;:,m "irtud€' d("o
C.:l"·e que l,..p11(:<I

Rple;çác

1P03865- 1 PICARJ0 L"':AG: PF'L....... *."'..."- PAR2Cf" ....... "'''' .. " ~

A :;IJge;;tã:.:, n50 p(,1~ fi"r acolrl1da tenljD em vista a :Jpt;clO
dO Relatcr ~or 1TI.7ll"'tcr nC tl;\~t,"l do Substitutivo um "l\"im.'" do:
eso<:cHic~ção ':Ias ba~8s dti! lncidê'1c:ia de r.of'tribuiçnes D.Jr.,j o
l-unClO '-/.Jch.ma1 de S:JgUl'idad... s>ocl",' No quo? r~~~elt.a e~p~ci

alm~ot€ a col"tt,.ribu1çdO oeomp".asAr'tal '-J e"tl?'ncth:\?f\~O du Relator
e no sent1do ali" exp lt.ltar a jiver,,'fic~çào da base ap 'l1odo
a rompe" ':om o c,rCt..lc \' c'o':oo gC'~aljo pel,) '1nc1j~f'('la €'t..,lu
slva SC,br'''-' d folha de salarlol' Q!.ld'ltO:tl lllan<Jt",nc,!!r..> do fatl<
ramento [' do lJcrO pardce-nos OD.... to que s(: trata de fato5
geradores d1tcre'ltes que J.,oderiio 5/l>f'" ,-,t111:l:aaos pelo leg1<;
lador d~ acoftdo cc'",! a~ oeCJ 'Ia"idades eco,ôm'co-ftnanCeira.s e
tJDeraCiOnalS de cada cQ"ltr-lbuinte

1P03879-1 RICARDO IZAR
.... "' PAFEtER .f""."'''.*

Aco 1n.,.r o:. <I "lJg..stdO prO~O'3tu

~81,", aC'ro~aç,'í<)

1Çl03ee')-~ RICMmo tz.~" P"L
............. '" PARECER ...... " .......

A p~ot~çào ti ,"rOOr'H!dalj~ or l"adJ. CO'"':'! d'~v"'l"' lj,:, I:sta,jç
/> nor'"la QU'" !lil. ele constdl ('0 ....C,~N'=a no t':lut'J C0I1.!>t't'JC10
n,),l i)~ contli,.o<, .j,;.v.,r30 ~er Z-:d'J,:lora.dO::i O~lO l""\'J,~lador

,)~,jll"1Jr lO
CJ)T'lCI'~a ..,tc. lOU~ j.;.l J O"'E>:c'Jpaçã', d.:.. nCOr'Q Const it'Jlf\te

O çont,,:-U'jo da p~€s€nte el""'"d.i .::!m 11""1r-as 'J,?rai ~ 1á a::;td 1n
c u1da no t.;>xto

Razd.:J p'''101. ';lual apro.;aTI~s P]"C1d1mcllte '1 e~e"Jj.)

1P03BSI-2 rn:A.:::oo IZAR PFL.
• P~Re:Ce:R "' "

'" oropo.30ta merecI:' ;l.orlJ,',1';;;\"' CiOr lpr1-C:'r'ar o o~oj'"'to

1PIJ38B::!-1 "'~CAR(ta TZI\R PT'L
... * ~•• PAI\ECER ,. ~

Acolht;>r""O:; em pal't<l! o;; t~rmo.:; da :::ms.o(lJ,
Pela apro dÇdO t'ilrÇ1al

11'03683-9 R:':CAROO IZAR ;:O;:"L
........... PAR"EÇER .......... " .. ".

O tpxti) oropt::~to n1::l o;e ':':t:ld.'"n'1 com 3. .)ril~J""'d.ç<lO gr::r"11
adotaoa para a r'1"]+"r1:l

Pela rcjeH;à")--- -- - -- -- -------------------------~ ---------------------- ---- ---------------
1P03884-7 R[CARDO !lAR D;:L
... ,."'''' ...... PARECER ·"·.V•• "''''.

A !'lug!;'st10 e ooortun] e PC'''t1nente e fOl .Jcolhida flO~

t~r'l10S do SUDst Itut ' ..o do Relator

1P-03866-9 RICARDO IZAR PF_
,..,. ..... ,.... I>AR:::CE~ ."•• """'."

Conclul"los pela. aprov.:l.;ão parcIal nD!'; t'2r'TlO'i: do Subst1tutiv,"=,

1P03867-7 RICARDO IlA!:; PI-:"
.............. PARECE~ "'~ *

Pr,:,põ@ o nobre COflstituinte ",m s'ntebe QU@ S~ alterE!
a reda-;ãc do 10 do d"t 213 dO or-ojeto (no o",:?~r"JPOS 
to de Que cor~el'po"',de ao art 'HB do Antepro1.--tOJ de modo
a deiKar exp"ll',sso o carater nilo exprç,pl'iatorlo da cobrança'
do 'Imposto progr'2sslvO sobr-e a t'~opriC'dade predial e terri
torial urba'la Quardo se pl etenoa assegurar o C'J'l'iprln',erto da.
função soelal da orap~1edaoe P~opõc iPn1a Que se ~ut;~ti

tua a. pxpressáo "não lJtllizadas" pela 'sub-utlIl:::'J.das' pO's
"lel110r Soe evitariam art"lc10S ~vas\vos a 'pcldêflc\a oa<:luel~

imposto progressivo, e, tampem Qúe se ;)r~firél. I) use dI-' 'lIu 
nlClolo' ao in'ves de "Poder PUblica'

Após detida <I1"'cll1se da ErT,enda, vt;!r1ficou-se .;er ela re 
manescente de e~apa antt'!r'or do p'ocesso CO'lstitu'nte. ob 
s~"vando-se Q..Je o prop"io te/(to do 10 do art :;70 do
atual Projeto já contemp'a oarte das sugestõ"r, f"rmuladas
Todavia o conceito de 'a.reas u~tl<lras $ub-ut111zadas" parece
lT'enm; objetivo que o aL' "não utili;::adas" paril os Ió'feHos
pr.eto;ndldcs

Pela pre;udlcialidaae--- --- ---- --------------------- --- ---~ ----------------------------- -- --- ----
lP03868-5 RICARDO I.~AR PFl
............... PARECE" "'••

O Projeto opta por uma Or1ent<IÇ:1íO elivel"'sa da proposta
cont i d<l na emi<'nda

1P03885-5 R[CA~Da IZAR PI-l
."' "' PARE.CER ..

A suge3tào e ODortur'j,J S' r.ert Inent(" ..... fo1 ..1COlhldd nos
termos CO Substitutivo rj) R-31ator

lPOJBS(:-J RICARDO t lA. ~ PFL
............... PAIi;ECE.R .. ~ ..... ",......

A sugestão é oport1j"la e ocrtl1'1en+e e fO' acolhida ncs
termas do 5ubst' tut 1vo do Rpl atol'

1P03S87-1 JOÃ'J NATAL PMJ3
.................. 1' PAl:lI;;C:::R ,., "' ... "' ....

A IncllJsão Cli! exoN'5sóO pretend1da c@la FTlenlja n")!.J nç ..
p<lrl"ce ooortuna Aflfl'll "'21'. "'~ve"á em Que a ~allcl::!. MilHar
fara PD1~c\;)-~nto rJste"'ls''''o nece~sari:aret1te sem u far1a O
texto do projeto e '1'<:\1e: abnnçl'al'lte Pela rejeiçJo

------------------------------------~------------------------------------------

lPÇ3B88-0 ARTE"lIR WE:.RdEP POS
"' PARCCEp ".,,,.,,,,,,,,,,,,;,

A tese deftnjlda n;1 ElTiC:'l'lja 'ldO traduz o pef1S<I""ellto pre
aominantp na CO'll1SSdO do;! Si3t""..,a+1zacâ...

""ela r'l<'je1ção____________________________________ w _

1:"03889-8 &1:\0 NATAL I'IIDB
.............. J':iARE.CER .1."' .

A emenda p"'eten1e 1I'lcl!..'\r a exo"'üs_â.:l 'com el(clus'vtdad~'

no CAPo.JT do a~tlgo 255 10 p.-oi.?t':J Que conceitua a 'lllssão das
Policias Civis

Ot'1namos pela manute""cão 10 t~xto ':lo orOJo:!+O, qu~ nos pa
rece ma1s adequado P~la "ej""iç..!o

11"03869-3 RICARDO IZAW Pl"L
"' PARECER * .

Independentemente da Lonceituação de oat"lmônlo COl"O fa
to econOl'llco e nece!õsario consid12rar Que a 1rrunidade reCí
P~OCêl tal como está enunciada no a"t 265 item II ';3." e
tr-adlc1on<l1 ~m nosso di"eito tendo seus 11"lltes ~ ab"angê""l
ela definidos na doutrIna li' na junsDruaêncla Não é de"la1s
lembrar também, que o Cod1go T-'1butar10 Nacional 12m vigo"', e
em seu capltu10 lU trata de "1mp.)stos SODre o patriMônio e
a renda"

Pl,;Ila rejeição

1P038f!O-1 JOÃ,O NATA!.. P"'DS
••• "'.......... PARECER .'1 ....,,*","-

A Eme'1da dlôve ser a~rovaoa CO'"ltor"'f) entend1mpl"lto tl'edD
m1nante na Comissão de 5istpmat1zaçâo------------------ ~----- ----._------------ ----------------------------------- --

1P0389'-O JC'Ã,O "lAtAL PM003
................. '" PARECER .

A presente emll'nda COr- conter aspectos que 58 hd"mon1zar-
e,., ::larte, com o entendl'l1ento 1."1 COlll1ssão da Sistemat1:;dçâo
deve ser aprovada oa"c1a'lT'::?,1te

ASS1l'l pelo seu aco1hi"1l""to rareia I
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lP03895-2 JOÃO NATAL PMDB
"' PARECER "' ..

Pelo acolh1mento ce-ctat , nos ternos do suost rtut IvO

lP03B96-1 JOÃO NATAL PMDS
.......... PARECER ..... "'.....

.a, Emenda deve ser apr-ovada conforme er-t enõrmentc o-eco
mtna-rte na coatssãc ce ststemat tzacac

1P03894-4 JOÃO NATAL PNloa
............ PARECER .

O sentido cor tmacc pela proposta esta s,Jf tcteruement e
atendida pelo ctsccetc acer-ca da eat er-ta

lP03903-7 JOÃO NATAL PMDB
........... PARECER .

Concluimas pela aprovação p.arcial conforme redução dada, ao

d1spos1tivo sugel"ido nD SUbstitutivo

IBER~ FERREIRA1P03113-4

1P03918~5 GERSON PI:.RES PDS
• PARECER "'•••

A Emenda trata de matél'la que resolvemos suprimir , em ra
zão de sua compleJddJlde e oos aspectos técnlcos a ela 1neren
te,

Por essa rD.zão. ente'ldemos Que Ceve ser tratada a n"iVel
de norma infraconstitucional

Em face do exposto somos pela rejeição da Emenda

1P03915-1 IBERe FERREIRA PFL
....... ,.,,~,.. PARECER .

Nã.o ccstante 05 etevaoce cr-ccõst rcs do nobre ccnst í tutn
te a mat ér ra ccnatant e da presente eeenoa , ccne t tt a com a
sistemática geral adotada pelo Projeto de ccnst trutcãc

Assim, somas pela SU2. eejetcão----------------- --------------~-------~-------------------~-------------------

lP03914-:2 IBERl: FERREIRA PFI.
........... PARECEU .

Embora tocvãvers os eeoccs tt cs CIo nobre cc-iet t t o t-it e , a
presente emenda ccnr r tta c..om a svstemãt tca geral adotada pelo
Projeto de Constituição

Assim, pela sua r-ef etcãc

mentes exor-ess tvce das cateac-tas envolvidas têm se eant ees
t aoo. -ett eeacament e por uma solução nart-ontosa do problema

~a ver-oace , o que Quer o empregado é ver r tmt t ado aquele
ar-ott r-f o e não, como se or-ooara encaoaoaeente. ter <lo ca-ao
tia tr-r-eatr-t ta de permanece" no eror-ecc contr-a a vontade do
empr..,gador Consciente ce QUo é parte vital e in<llie"á"el dôl
c-ócr-te at tvtcaoe l;,mpresar1àl sabe que não pode ser t r at acc
como uma simples caca um instrumento ou sacctna que, ecos
usada, e jogada fora como 1nserv \ve 1

De sua part"', não tnte-essa eo empregador 'nsn-fr,;1' aeses
soaseço ou tnseacr-anca ao seu eeo-eaaoo. pois esses sac fato
res comprovadas da baixa produtividade A pratica 3. experi
ência, o ccnnec tmento t ecntco. a toeor tttcacãc do empr~gado

com os objetivos maiores da cnc-eee significa", car-a ela um
carr-urôotc tnsuost vtu'tve t Investe o ancr-esar-tc em recursos
rumancs ocscaroc habil1tIH" e aprimorar a ccat tr tceçãc 01'0-
r tsa-cna t oe seus empregados Por tudo isso, e eteeentar- Que
seja vu-tuatee-ue contrario a r-ctat tvf nace oa sua mão-oe
-cor-a , t ator acsotut ament e negativo cer-a os r-esut t stros do elf'
pr eendtment c

Posta a Questão nes tes termos, não na porque se trazer
par-a a r-etacão encr-eaet icra. fundada na ut tater-ar tcrace do
contrato uma ccndtcãc ontoessce r nater-nat tst a e tmnostr tva

Que, ao longo ao tempo, sempre ter causa de tormentosas de
mandas fudtctats

Assim pelo cotejo de centenas oe Emendas que. em todas
as fases da elaboração deste Pf"oJeto rcr-en acr-esenracas , ee
t aeos ceeeecenco f6rmula ccoct t tatcr ta que r-et tat a a tenoen
cta majcr ttar-te dessas propostas aceita por lideranças de
cateccr-tas econôetcas e nr-crcestcnata Que, otctu-naeent e, \lÉ!m

se manifestando por todos as meios de ccmurucecão e a veoa
çãc da cescectoa tect tvaoa ou sem jUl!;.toa causa. em termos a
;erem cer truccs pela teatstacãc orcinária

'P039l6-9 IBER!!. FERREIRA PFL
.......... PARECER .

A nectecão á or-cpr-tecaoe privada, COIllO dever do estaoc,
e norma que há de constar com clareza no texto cc-ist ttuctc
nat Os ccnr t ttos oever-ão Ser sctuc tonaõos pelo legislador
ordinário

ccncuantc rcwevet a o-eccucacãc do nobre Const t t u trtt e ,
o conteucc da presente eeenca em t tnoas gerais, já está tn
ctutna no texto

naaãc ce.a Qual, aprovamos ca-ctatmente a emenda

lPOS9t7-7 GERSON PERES POS
............ PARECER ••• " •••••

Pretende a Emenda alterar a redação do 20 do art 257
O principio d;; ce-scnat taecãc das tmp::Jstos cOll1plemef\ta o

da cll.pacidade econômica do contnbu1nte no qual se acna
tmo~ 'icito QUê os impostos dele deverão ser eX1Q\dOS ae for
ma a não prejudica-lo no exerc1cio pleno de Sf.las ativ1aades

" l1mlt.ação do poljer de tr1butar tnscrita no Hem IV do
3rt 264 reforça Q v.al1dada e 1mpartãncla deSSe!> pr1nc1pios

Em face JO exposto cons1deramos desnecessárias as mod1

.,icaçÕe$ propostas na Emenda, man1festando-nos pela sua re
j~'dr;ão

----------~---------._-----------------~------------------~--------~-------~---

PMDBlP03900-2 JOÃO "'ATAL
............. PARECER ..

Acol hemos a sugestão proposta
Pel;; apr-ovação

lP03904-5 JOÃO NATAL PMDB
........... PARECER .

A supressâo da expres!'>50 oretendida pela emenda fol otlje
to de exaustivas Cleoates desde CJ in'ic10 dos trabalhos da
subcamlss.1io tematfca Afinal a COrltPt!!téncfa d05 bombeiros pa
ra peiictar incendlos não e eJl.clustvl1 Em E1ras\1ia, por exem
plO, o Corpo de Bombeiros possu1 nLJm@rosOs peritos, de n'lvel
superior, 1nclusive COlll curso de aperfeiçoamento no exterior
A Pol1cia Civil não esta ill\ned1da de per1ciar Pela rejetç.ão

1P03901-1 JOÃO "'ATAL PMDB
........... PARECER .

Os objetivos da presente emeooa estão contidas, em par
te, no Projeto de ccnst ttu.cãc j<l elaborado

ass tm, somos pela ecr-ovacãc per-ctat da emenda

lPOSB97-9 JOÃO NATAL PMDB
"' ;0- •• PARECER .

A tese defendfda na E~nda não tradu~ o pênsamento or-e
eomtnante na Comissão os s tsremar taecãc

Pel"l r-ej etcão

TP03B92-B JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER .

Os objetivos da presente emenda estão ccnt toos em par
te. no eroí etc de ccnst ttutçãc já elaborado

Assim somos PI!12. aprovação parcial da emenda
-------- -- -- ._----- ------- ----------- -- ------ -- - --._---- - --------- -» -._--- -----

lP03893-6 JOÃO NATAL DMD6
••••••••• PARECER ••••••• "'.

O que se propõe. com a ceesent e eeeooe não ccr-r-escnoe à
orientação adotada pelo Relator

a car-ecer- é pela rejetcac-----------------------------------------------------------_._-----------------

lP0390:2~9 JOÃO NATAL PMDB
.......... PARECER .

O aCl'escirno de disposit1vo na capitulo da Segurança Pu-
D11ca nos pa~ece descab1do no texto constltucional Trata-se
de norma infra-constituc10nal Pela rejeic<io

lP03S9B-7 JOÃO NATAL PMDB
.......... PARECER ..... 'fI••••

A Emenda estabelece prazo, a oar-t tr- da programação do nova
constituição, para a eear teacãc de eleições aer-ats no Pa\s,

bem coma prazo para as r-esoect 1 las posses
A or-ccoeta. em Que cesaa just t etcat tva de eceeentaecãc das

t toe-ancas ccr tt tcss , esbarras no tnte-eese de se tmplantarem
as reformas e atter-acões determinadas cera nova ccnst ttutcãc
c atual cer-co do Pa's

Somos. portanto, peta r-eretcãc da seenoa

lP03B99-5 JOÃO NATAL PMDB
........... PARECER '"

Em pr1ncfp10, ass ts te razão ao Autor, QtJar.c'O invoca a exts
t ênc t a de ntsocstt tvo .análogo no Direito Positivo ocor-r-e
porém, qua a tendência do Projeta é oetatntsra e l'I'l;>sma r-edu-i
dante A cr-evatece- o esotet tc Que norteou os coost vtutntes ,
tncõe-se a rejeição

Pela rejetção
~_._-----_._----~--~--------~--------~ -~-------~-----------._-------._---- ----.

1Poa907-D IBERe fERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

ACCJlt1emos em p~l"te, 05 termos da Emenda
Pela aprO"açào parc1ttl

1P0390õ-l RICARDO IZAR ~FL
.......... PARECER *.

Visa a alt.:arar a l"edaçâo do art 471 da Projeto de Cons
tituição para estaoelli!t.ar Que -a 11"1 regu13ra o dll'eito do
~nflteuta de 13xt1ngulr. medIante resgate com Inden1t:ação, a
enf1teJse pE'rpétuôl~ Julgamos mais aconselháJêl deixoar ia
Questão da indenh':aç1'!o aos respectivos contratos

tP039DS-3 RICARDO IZAR
............ PARECER ..

ConClu'lllDs pela aprova~ão da !:menda

PFL tPOS9T9~3 GERSON PERES PDS
... "' PARECE:.R .

P;,opoo a Elllenda em exame nova r~daçiD ao 4 do ,al't 251
que trata dos critérios para a ~)'igênc1a da contribuição til'!

melhoria
Tal dispositivo reproduz. em sua essel"c1a • .:11 redação dada

i! mat~ria p~la Emenda Constitucional n 23, de 1983. ql1e de
correu da necessidade de se adotar .apenas o l1mlte total da
dispensa rea11zada como cr1terto para cobrançê da contl"ibui
ção de melhoria porquanto ficou comprovadO que o outro crl
tel"ío - llmite Individual representado pelo acresci mo Ije va
lor aa imóvel Denef1clado - tornava lnv1ávél a aplicação da
contriOuição de melhoria

Em t<lce da eXpOsto, e nJo oostante as razoes indicadas
na justt1tcar;ão da Emenda, acreditamos que o critério por nós
adotado atende aCleq'Jadamente a natureza e acs 11ns dO tr1bu
to

1P0390B-B IBER~ FERREJI\A PFL
............ PARECER •••••••••

A proteção li propr1ed<:lde pl"ivada coma dever do Estado.
é norma Que ha dZl constar r;om clareza na texto Constltucto
nal Os conflitos deverão ser solucionados pelo legislador
orainar10

Conquanto 1oo.Jváve1 a preocupação do nobre Constituinte,
o conhudo da presente emenda em' 1nhoas gerais já está in
clu1da na tt:}(to

Rilzão pela qual, aprovamos parcialmente ;\ emenda

11:103909-6 IBERf:. FERREIRA PFL
.......... PARECER .

Por conter aspectos que se harmonizam COll1 o entenC1imento
da Comissão de sistematlzaçáo, a presente emenda deve ser a
provada parcialmente

AS$lm pejo seu acolhimento parC'<1J----------._----------~----------- ----------------------- - ~ ------------ -------
lfl03910-0 IBE.Rê FERRE!RA f:'rL
.,. PARE.CER .

PaI" conter aspectos Que SI'! harmonizam com o entenCl1mento
da Comissão de s1stematlzar;ão, a presente emeM3 deve ser a
provada parc1a7mente

Assim, pelo seu acolhimento parcial

lPQ3911-8 IBER~ FERREIRA (:lFL
••••••••• PARECER ..

Pelo nfio acolhimento por dlscrtminatórioa------ ------------~--------------------------------------.-------- ~-----------
lP03912-6 IBER~ FERREIRA (:lFL
......... "'. PARECER •••••••••

Preferiu-se, p<!ra a matena objeto da l"!mcmda redação
diversa da proposta

----........-----------~:~~-~~~~~:~~------------------------------------------------
1P03913-4 IBERf! FERREIRA PFL
........... PARECER ..

A establlidade, entendida como a garant1a dI:! perm...nénc1a
no emprego e, portanto, corro cootraPQsir;âo ao l1vre arbitri0
do empregador de despedir o empregado. tornou-se. art1ficio

Sillllente, uma momentosa l! controversa questão. porquanto. seg-

Pela rejeição

11'03920-7 GERSO'll PERE.S PDS
• PARECER .

A Emenda veda aos Estados o podllJr de 1nstituir emprést1~

mos COfTIpulsõrios, de1xa indefinidos os fatos Que S(lrvil"ão de
basl;' ao empréstif1'1O e determina que let fIxe normas para apli
cação dos r!"5pect 1vos recursos

Em casos de calamidade. os Estados ricos devem ter a fa
t.uldad,;; de prestar socorl"Os com recursos existentes em seu
proprio terr1tór\o. sem Onerar as populaçÕf!s dos Estadas mais
pobres; por outro I ..do, as questóes relo1t lvas a aollcaçAo de
recursos são natllralmente matéria regulável na lei que o pró
prio Pl"ojeto ex1ge para a instituição do empréstimo, quanto
oaos fatos geradores dOS emprestimos • deve haver algum con
trole sobre eles a n\\le1 c:onstituc1onal, porque o termo em
jeto (f&to gerador idêntlc:o ao dos impostos) pode n~o ser o
ideal. mas li necessar10 Par u1tlmo. é da essência do Projeto
Que os racur50S obt1dos sejam gastos no loca.l at1ngldo pela
calamiClade

P@la reje1ção

1P03921-5 GER<;ON PERES PD5
........... PARECER "

Esta Eloonda di! nova !'edação ao art 269 do Projeto de
Constituição estabelecendo os criterios para concessão de
i senção ou qua 1QUêr out 1'0 1ncent 1'lO fi sca 1_

A materia, porém, deve ser tratada em leQlslação 1nfra
com;tftoJc1onal

lPOS922-3 GERSON PERES PD5
.."' PARECER .

Embora louv.il.vel o descortino da proponente, nossa convic
ção e de que a matet'1a sob ex.ame receoeu tratamento adequado
no Projeto pela prejUdicioal1dillde

lP03923-1 GERSON P::RES PDS
• •••••••• PARECCR •••••••••

Propõe o l1ustre Constituinte a suprl!!5s:io da parte final
do item I do 11 do art 272 do Projeto. de fOl"llIa a que nla
fiQue expl 'cita a incid~ncla dO ICMS "Quando se tratar de
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1P03923-l GERSON peRES 'OS 1P03935-5 GERSON PERES PD5

lP03947-9 GERSON PERES PDS
...... "' PARECER .;- .

Pelo não acol.,imento, por tratar--se de mater'a a ser re-

-------------~~~~~~-~:: _:~~:!~!~~:~:~_:: ::~~:~~-- -------------- ~-----~----

1P0395l-7 GERSON PEI?ES PDS
........."'.. PARECER .

Acolhemos a sugestão proposta
Pe1a aprovação

--------------------------------------------------------------~----~

lP03945-2 GERSON PERES PDS
............. PARECr::R 'lo .

ecotnencs a sugestão proposta com outra redação
Pela ac-cvacêc--------------------------------------------~- -~--~ -~-_.----------- --- ----- -- - ~

'DS

PD$lP03936-S GERSON PERES
..."'...... " ....... PARECER ........ "'" .... "

A eee-roe -ecet e o texto do projeto
Pr-efuctcvar toace

lP03948-7 GERSON PERES
• PARECER ~ "' "'...

Acolhemos a sugestão proposta.

--- ---------------~~~:_:~~~~:::~-------------------------~---------------------

lP03952-5 GERSON PERES PDS
.......... "' PARECER .

No entendill'en""o do Relator a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinaria, eis que a proposta de exclusividade da folha de
sal;e;r10s para incidência de contribuições sociais destinadas
à Seguridade poc:sui implicações bastante stgnificativas no
financiamento dp programas e entidades ja conso11dados no
campo social ,

Somente mediante tratamento v1a legis1'lçilo i"fraconstitu
cional poderiaM ser fixadas as prov1sões i'1disPIil'lsáve1s ao
desdobramento da matér1a, de modo a Que possam ser atendidos
os dtversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do :!.ssunto, e considClrando-se o
numero de amend:!.s apresentadas no meslllO sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supresstv3, remetendo a matéria
~r~~~%~;~r consideração, ao E!nsejo do processo legislativo

1P('393 7-1 GERSON PEQ.E:.S !'lOS
..... 'lo PARECE~ " ••

Pretende a emer-ca elar oova redação ao ceoct do ar-t 257,
incluindo-se entre os tributos determinadas contribuições 50
c tats e o encr-ést imo compulsório

Não obstante as razões apresentadas a eevc- da Emenda
en-endemos que as contribuições scctata e os ee-c-esr tecs com
pu i sor toz '!Im razão de certas car-act er-vs t tcas c-ce-vas C1e
vem se- mantidos ca-aieta-eote as demais fUg1Jl as t e tbut ár-f as ,
observando-se, quanto ás ccntr-teutcões o o trmcto no ar-t
264 itens T e 111. ee act tcaeco-se aos er-orést tmos o cnsocs
to na et trea a do item lI! desse mesmo art1go

tatsnoc sujeitos as rl;!grao;; cowt toas nesses c.acostt rvcs ,
vee t e t ca-se m.e às cootr-rbctcões soc te ts e os eec-est teos
coecuteór-rce - cuja c-tacãc e casrante r-estr-tnatoa pelo
utscosrc no a-t 262 e seu par-aqr-afo untco - passam a constar
do s ta-ema t r tnutar-to com as neccseár t as limitações, nele se
integrando de for-ma har"lônlCà e equ t t tbr-ada

~--~~-----------~P~~:_~:!:~::~~------------------------ _
lP03938-0 GERSON PêRES PCS
................. PARECER "'..

ê procedente a suc-essão do dispositivo. uma vez Que se
trata de matêr ta de legislação ordinária, escec rarmeot e os
seus nar-aqr-a eos Procuramos no entanto, incorporar a respon
sabilidade subsidiária do empregador no tec tsc XXX do Proje
to

1P03939-B GERSON PéRE5 PDS
......... "' PARECER ..

Em nosso subst t t ut tvc or-eteoceros suprimir a norma da at u-ea
·0·, do Hem IV, da artigo 17, do Projeto, para cr-eseevacac
das mst ttutcõea existentes, C1Jja eficiência não accnsetn; a
alteração do sistema de admj nt s t r-açâc
A enenca sob nova forma, or-ccuçna pela. eanutencêc do d15PO
ctt tvc
~ela rejeição

lP03946-1 GERSON PERES PilS
"'.."' '" PARE:CER ..

A eltpressão e necessaria para preservar as pecu1 ~arIda

des de cada ent 1dade menor
Pelo não acoll1imp"to

tP03940-1 GERSON PERE.S PDS
... "' PARECER ..

A norma relativa ao voto dos aposentados nas etetcões sindi
cais, contida na ai tnea "i", do t t am I-J. do artigo 17. do
projeto, não flgurard em nosso suns t t t ut tvo
A mater ta e o-cor-te dos estatutos dos sindicatos
Como .,j emenda propõe a suor essãc da mencionada ar u-ea. somo",
~ela aprovação

lPC3941-0 G=.R$ON PERES PDS
... "'........ '" PARECER ...... "'...... '"

A Emenda propõe a consagração do pril'lc\pio da untuaoe atndt
car
an- nosso subst t t ut tvo adotamos o prillC'p10 elo pluralismo 21'1
ocr-a mtt tceco
~ela rejeição

1P03949-S GERSON PERES PDS
.............. PARECER ....... "'....

O preceito alvo da Emenda perfi1ha redAção incensuravel,
ja sE!diment~da pela nossa tradiçiio constituciona1, sendo de

sal1entar, adell'ais, que a peculiar condição atribu\da ao Tri
bunal de Contas da União de orgão apenas auxiliar do Legisla
tivo no exerc'ci0 do controle externo, já lhe garante a in
dispensável autonomia

------------------~:~~-~:!~ ~~~~------- -----------------~-------~---------------
lP03950-9 GERSON PE.Rl:.S POS
."' PARECER "'..

A matéria mereceu tratamento apropriado no Substitutivo
Pelo não Bcolhtmento

lP03942-8 GERSON PERES PDS
.."'..... "'.... PAR:CiõR ."'''' ... '''......

scct h'?....os, em parte os termos da a-enoe

---------------- --~:~:- :~:~~::::~-~:~~~~~-- ---~ ~------- ------ ---------- --- --
11'0,3943-6 G:::RSON PERES PDS
"' PARECER ."..",,,,.,,, ..,,,

xcot hemos a sugestão proposta

---~ -~ -~------~ -- -~:~~~~~~~~~~~~--- ------- ---- ---- --- --------------------------
lP03944-4 GERSON p';Rl:;S POS
.."' PARECER "' ..

A arenoe versa mat ér-f a a ser ccjetc de legislação ordi
nária

Pela rejeição------.-------------------------------------------------------------- ----~-
lP03930-4 GERSON PERES POS
................ PARECER .

Propõe o nobr-e Constituinte Que se altere o 50 do
ar-t 272 do Projeto, de modo <!. Que as alíQ,Jotas do impos 
to estadual sobre transmissão ca.usa mortis e doações não se
jam explicitamente progress1vas e, por outro laca, tenham 11
mites estabelecidos em lei com,lementar, obedecido o máximo
de 5Y.

/I Ernenda sob exame, â semelhança de outras proposições
sobre o mesmo d~spositivo, levou o Relator a suprlm1-10 no
texto de seu Substitutivo, deixando-se <l matér'il\ ao crité 
1'10 de cada Legislativo competente

------------------~:~~_:~~~~~~~~-~~~~ ~~~ ---------------------------------------
lP0393 ,-2 GERSON PERE.S PDS
....... "'...... PARECER "'... "''''''' .....

O patrimônto, em nosso pa's, é alvo de tributação ainda
suave - rep~esenta apimas entre três e Quatro por cento da
arreCadação - E!nquanto que na maioria dos paises desenvolvi
do!: é significativa - alcança, em alguns c"sos quinze por
cento Não é de comportar maiores desonerações, portanto

Pel<l rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP03933-9 GERSON PERES PDS
............. PARECER .."' ..

A Emenda objeUva a supressãú da competência residual
(art 261). para proteção dos contribuintes contra a gula go
vernamental

A justificação ,.,ão procede, porque existem princIpies ge
rals espectficos para a proteção do contribuinte. restringin
do a ação governamental Qualquer Que seja o número de impos
tos

A nosso VE!r, a dinâmica socio-econômica exige Que o Esta
do disponM de flex.ibil1dade na estruturaeJio do sistema de im
postos

lP03932-1 CERSON PERES POS
............... PARECER .......... "'.....

A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição Que
o Substituttvo lncorpor<l em S.la essênc1a

----------------------------------._-- -----------------------------------------

oens oea t tnauos a consumo ou at tvc r txo rio estebetectee-to
berr como serviços prestados no exterior quando destinados a
estabelecimento s ttt.aoo no Pals"

Alega-se que 81 não r-ever-ta circulação eccnômtca de I"'er
caoor tas , pore", mero deslocamento ets tcc , e QU~, por outro
lado a prestação de servtccs deveria sujeitar-se a tnc roên
era de outro Imposto distinto do ICMS

tnocst ante reconhecer-se a respeitabilidade da postura
ocet r-tnar-te sustentada pelo Autor, optamos por accr carmar- o
texto origtnário da Sa CO'll1ss50 remat tca. eats ccnsent âneo
com a vontade cor tt tce , major'tariamente manifestada até ago
ra MeSfI\? porque nada costa a que o legislado" ordinário eo
t adea t vent-a a t se-rt ar desse imposto aa ntnoteaes SOb exame

-~---~---------- ~:~:_~:~:~:~~---------------------- ----------- ----------- ---
1P03924-0 G!:RSON peRES POS
................. PARECER ..'lo ..

A e trcsor te do projeto e no seot tcc da uotr tcacão do TCM
com O ISS, tendo como ccí et tvc optirn\:!ar a arrecadação deste
Que estaria sendo sunexcror-eoc celas Muntcípios Esl'ta unif1-
cecão. longe de or-ejuctcar as comcnas , as oaner tcta-á , pois
passarão a par t te toar- de 25% do pr-cõuto da ar-eececscãc do
ICMS em vez dos 20'1. do tCM atua, e da d tmt-nrt a receita do
ISS

Pela rejeição
-----------------------------------------~----------~------~~-------~~-~-------

1PJ3929-l GE:RSON PERES POS
.."'''' PARECER "' ..

A presente emenda, oo- cor-te- aspectos Que se nar-mcruzam
em parte, ccn o sntendtmento da Comissão de Slhtemattzaçào,
deve ser aprovada parcialmente

Assim, pelo seu accrntme-rto ca-cta i

lP03927-4 GERSON PERES POS
....... "'.."' PARECER "' ..

A supressão proposta pode ser aceita
ao...ovação-------- ----- -----------~ -------------------~----------------------------------

lP03925-B GERSOf<l PERES ?CS
............... PARECER ..

Embora tcuvavat o csscc..t tno do proponente, nossa convic
ção e de Que a matér ia sob exame recebeu tratamento adequado
no Projeto Pela pr-ej udf c í a t idade-------------------- ------ -----~----------------------------------------------

1POS9S5-5 GERSON PERES l:lDS
..... "'••• "'.. PARECER '"

A Emenda pretende Evitar Que o Estado !"õurprE!Mda o con-
tribuintE! ·com nova trioutação, ou aumento de tributo, no
correr do exerclc1o·

O Projeto, contudo, já contérr essa garant1a tradicional l

no dire1to constitucional brasileiro, como se .... ll no artigo
264, ltens I e lI, ~b" e ·c"

Fica, assim prejudicada a Emenda

1P03934-7 GERSON PERES PDS
............... PARECER ..

Pela rejeição A possil:ltl1d1!de de instituição, pelos
Estados, de cinco por cento do Imposto de Renda, con~ida no
Projeto, traduz o E!sforço para a descentralização e fortale
cimento dos Estados, condlção essencial p~ra viabilizar o
eQuilibrio federativo

-~-----------------------------------------------------------------------------

lP039:26-6 GERSON ::Jé,RES POS
.... "' PA~ECER "' "'••• '"

O emtnent e ccns t t tutnte Gerson ser-es deseja suprimir do
campo da lei coma I e",e,.,t ar , com r-erer-êncta ao ICFtlS indicar
outras caceccr-tas de contribuintes alem dos produtores in
dustriais e comerciantes, assifl' COIl'O para dispor SObre O~ ca
sos de substituição tr tbutar-ta Alega que, com base em possi
bilidade senetnente vários Estados criaram a controvertida
figura do cont e tbutot e subst t tuto obrigando-o a recolher an
tecipadamente o rCM sobre fato rutur-c e tecer-te em operação
da Qual ele ,,5.0 é parte por absoluta desvinculação com o fa
to gerador

A mate-ta é controvertida Quanto a possibilidade de in
dicar outras cateacr-tas de ccotr-tbutntes , só para suprir al
guma deficiência ccnst ttuctonat • mesmo porque a Constituição
nem deveria explicitar quais são os sujeitos passivos nem os
fatos ceeaoo-es e bases de calculo A r-enutacão da substitui
ção tr tbutur ta não signifIca, necessn-f ament e , que deva con
firmar os enusos Que o autor diz est ar-e'n sendo comet toos , po
dendo a lei complementar até contê-ta ou impedi-la

Mas sendo let comptementa- cr-ectsar-à da aprovação da me
tade mais um dos membros da. Câmara rece-ar e Cio Senado da ce
publica, o Q,Je permite esperar ecoer-acac e justiça

Pela -ej etcãc------------~-------------------~-----~-----.--~- -~----------------------------

lPOS92B-2 GERSON PERES POS
...... ",•• ",..", PARECER ."' ..

Pela proposta, t-aver ta dois t tncs de emaresa nactonat ,
definidas tendo em vtsta duas st tuacões concretas. uma de ca
r-ater- geral e a outra. escectr tca para todos os fins de tji
r-etto e para a cctencãc de tratamento ctee-encteoc. em deter
etrtaccs setores da et tvtoaoe eccnõntca otscc-oaeos pois o
nosso enteno tment o é que a empresa nac to-ia t tenha logo a s.ra
def~n1ção tno tv-oua t t aaoor-a e que o cr star to bés tcc para tan
to consista da titularidade de ceas tteteos oo-rtc t t t aucs no
Pa's cuaotc ao controle oec í só-vc e de capital

Pela r-ejetcãc---------------------------~------------- ---------- ----------------------------
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1P039S5-0 GER$ON PERES PDS
................... PARECER " ....... " .......

Pelo f'ão acotntmentc por 51.'!" oete-va ccr-s toer-aoa tepor tar-r e
da cceoatêncte da umão

-----------------.---------- -------------~------------~---- --------_. ----------

1P03953-3 GtR.::'Ol-.. PEqE$ t'CS
~.~ .. ~~.,,'~ PARECER ~.", ••••••

A E'I1Pl"d.a eotr-a sm t est : na COr!' out r-as anter tcs-eeot e
acrcvacas , oue «ãc l:lJnsagraJarn roêot tco c-cceoe- ce ra -e-ei-
cão .

1P03957~Ô GERSON PERES PDS,.w,."' .... ,...... ,;>ARECER .",.,. ........
O tnct sc IV do a-t 328 do Projeto I'"efere-se a ftequistto!õ

para a eleslgnação de d1r-eto ftl!!s cio Banco Cl;>,.tra1 tendo ell' ViS
to! a caracterlstica aê auto"idade monetária e de banco dos
bi'l-ntos Que aquele Ba'lco deve desempenhar

li lei do $ ~ N oodera no entanto clspo~ sobre reauisi
tos para o exerc\clo de dtreçao de e!'l+\dAdes ftn!ll"cell'as

Pela reje1çiio-----_. ------- --~ -----------~-_.- --------------_.--. ---------- ----~----- --- ---~

lPü39S6-a GERSON PE.RE:5 PD5
.................. PARECE~ ..,..", .......

O eminente uecctacc nar-scn Peres c-coõe seja etreooaoc o
O...or,JlI" de dois te-ces dos senaco-es , para a r-escn.cao l:'revls
ta para estabetece- at vcuct as -er e-eotes ao lCf.lS ( 70 co
ar t 2721 Alega cue o Quorum cr-evtsto é snadequaõo e QU~ no
parágrafo 50 ao mesmo ar t 19o eKige maioria simples ale", do
que oesnatu-e a Federação

O Que oesnatur-a a rede ração ccr-stst e em o Senado e txar ;:1-
r ruuot es para tecestes estacca-s Ou muntc tpa t s violando a
a...tcncmie lma'õente a um S'tat ema teca-at tvo

E precisamente oo-oue a orsccstcãc Interfere na .:Jvtonom'lJ
dos Estados to-na-se necesaar tc Que ao menos a -eeorucão se
ja aerovaoa por ampla e absoluta mato-na cust t e tcece

Pela rejeição--- --- ------- ---~- ----------~----- ~ ------------ ----------------------------- ---

lP03971-1 OOMIf-lGOS JUVeNIL PMDB
.,..,. PARECER "' ..

A m-ese-rte eme"da não se ajusta com o entendimento c-eco
Illina'õte na Comissão de ststema-t eacãc

-------- ------- -~:: ~~--~:~~ -~~~ ~ ::~:~:~:_---- -- --- -----------------------------
1PC3972-0 OOMIII,GOS JLIVE"lIl. P"IDtI
.......... ,. ... PARECER • .,... "'......."

A emenda or-ere-ioe S'Jprlmlr o ar t 360 que twcõe t ter t ecão d
nar-t tctoacãc oes enr toaoes e amoresas estat e-.s na manutenção
r tnarcetr a de 0'<1"05 de c-evtoêec ie ccmcr eeent a- na-a secs
se-vroc-es aot enoe-os ccns tsrente c argumento de que se tra
ta de matér"a ea-s propria oe legislação ord~nar'a ccrs o
easu-rtc j a e cef et c de tratamento escec re tcc em octs decr-etes
ex(!co.Itivos o Que demor'lstra a preocl..paçâo do Poder PU!:J:llCO
com d questão "essal+e-s€ alnaa Que o controle e a tisca11
zaçâo dos ~fundos de pef'são' e competência de uma Secretaria
especifica do M'l"istério oa. Prevldê"cla ~ Ass1stêncla Sacla 1

á Qu.3.1 incurrbe c' ato'llpanhame'õto da ot:lservânc1a das normas le
gals e regulamE>ota"eS pe-tlnentEs---- ---------------------------------------. -_.- .----------- -~ --- --------------

an-oc-se por dar a "'ater'la objete da ~merda t eat aeer-r o
o .ve-sc de. oe la o-ocect c

Pela -eretcãc

lP03.976-=: MAUJ;lIClD CDRR~A ~)r
............... :;AR~CE:I< ....... ,."' •• '"

Ú 'SJb!:tltU·ivO trata aáeé!uaoal'lt'n"'e da l"ai"Qftia ot-J€tc. da e..e.,
da P"",jud1cada

1P03975-4 MAURICIO ~ORR!:.A P[)~
....... " ..",,,, PAqECER " .

A questJo la. e!i"a conven'entemt>rte con~empl.ada no SJost1tutt
vo Pelo Ilao aco'hfmento

1P0 3968· 1 GERSON PERES ~OS
.~.+ .... ~~ .. tlAR::Cf:w +.... ,,"',,"'~ ..

Peete-oe a Etnen03 tnctu'r- a d6f'omil"<1r;à,-, fi"ancelra<;,'
as ln;:"'''""ções oficiaIs de r oneotc reg'O!ldl- de allnea -c '

('Q Hê;n~ugg a~~en~~~dgoa~râ1~;;s~~e~O:~~;~~l~~~nda~ oct a-
mos ae t a sccst vturcêc das "tosr t t utções ottcra e- 110r ggO"E!'
nos dos as t Mos

Pe a -eretcãc• r. •• __ o ~ ~_. • • _

:~~~~~~:z PAREt.ER ~~~~;~ ..~~I:ES 1''''5

Aco't> 1da a St, c-essão prOPO$"'l1. ficando v -ema focal ""1-
c tutoo e-r-e as cc-oer eocvas do s ts-eea nac tcnar ue tcc dê
sauoe para otsctor r-racêo coste-vor

Pelê/. aprovação_____________ ~ _ _ _ _ • ~__ _ _ r ~ • •• _

lP03973-8 MA'J~tCro CORR~A por
~ .... ,. ........ PARECER .... ~ .... ~ ...

A união inoios$.olJVel E.' dos 1:<;+.3.dO$ "'u"lC'oio f' celu1 d

---------~---~~::::- --~:~::~~~., --- ----------------~ ~ -~------------~- ---~
1P03974 6 MAURÍCIG CS::(pêA ~DT
.......... "'•• PARECEFi ..... ,...........

PrEfer1u-se par-a a m,neria ob~eto doi emenda reaação
diversi'! da proposta

Pela rejeição
-------------~---- -- ----------------~ -- ---------------~-- ~ ---~----------

11'00970-3 OOIlIt-oGOS ouvet.n. !:;MD8
........... "'''' .. PAReCER ... *...~,.*'"

A -escoe-eceo €"l eco-c cas eér tes pode ser orejuCIC'Jl eo
o-cor lo t r-aba1-acc-. no sent 'Ido Que r-en-es ent ar- a ur;; custe a
m2'l<: car-a o empregador CO'" co-rseouent es r er texos nos seus
c-oou-os

antenoa...'Os uce oec a ser gar;lr']tldo O or-e-te J1s feria!> COM
~emune"ação tnt es-e 1

pos'P03960-ô Gl:RSQ"l P!:.RES
."' PARECER ~ ..

,P03958~4 Gf:qSON PERES PDS
..... "' PARE.CeR ,..."' ...

~ -- ------ ----_.--~~:::~~~~~-~~~:~~~--~~:-:~~:~~.~:-~~~:~ ~ :~: ~~:----~----- ----- _.
lPC39S9-,2 G!:.RSO/l. PERES ~DS
.... ,.......... PARECER .... "'........

Entendell'iOs que não ná nennul'la incompatlb111dade ",ntre a
perlllanêncla da el'pressào 'e os poterrc1õl.is de energia hidrau
11c." do art 306 e o if'C1S0 It do art 52, conforl'le refere o
autor da emend<:l

C Que se- pretende assegurar como po~se da União e julga
fIIOS essencial faze-lo e a posse sobre os "po1"et"c'a15 de
energia nldrau11cõl' e náo a posse sobre Clua1sr"uer 1"10$ A5S11l'
estejam onde estiverem os pc+encials de el"lergia hldr.3.u1ica
cO'lstHlJem, pelo ~spjrlto do texto proPrtedade ca IJn1áo

---~--. -_.--- ---- -~'::- ~:::-:~~~~_:~~~.~~~:-:~~: :=:~-~~- ~~~~~----~ --- -- --. ---

lP039S4-1 GERSON PERE'; POS
........... PARECER' "' .

A !:mé!naa c-ecoe at ter-a- a -ecacêc cc paragratQ a-rco as
er r tçc 284

A Emenda ac-sseet eoe cetc s.ocr e rcr-s t i t uf nt e conte- as-
pectos que r-ecr-eseotam efetiva ccnr-jbutcão para O aperfe'·
ccaeeotc ao o-otet c ce cooetr n, -cac que es+,'!'IIOS e .eoc-enco

Asslm somos ce-c seu acou-tmsr-t o ca-cta ' o-coortsc par:,
o artigo el!' fOCO a secc-ote -ecacão ~A", oi accotbr t toeoes ce
Colha da lJ"dão serão oenostt aoas no aancc Central M. cos Es
-aocs do D1st"itO "ece-at ~ aos Mur>iclpios bem core ae dOS
órgãos O.J e-t -caoes do poder suo r tcc e elas emcrasas co- ele
cont eot auas prr -r-st ttutcoes etoaocet-as or tctats r~S$" va
oos os casos previstos ee t ei "

eetc eccut-eeotc car-cia r nos termos do Suost t t ut v,o.------------------------_. _._-----------~--------------_.---------- ----------

o d1spOl;1t IVO li. Que se rl;'fe"e a presa'lt" El'1enda e em nos
so entendifl1~oto ma+ér1a d~ natt.reza i'lf-a-constituc1cna'

-- -~------- --~~~!~~!~-_:~~:_~:~~_:~~:::::~-~~- ~~!~~:~- ------- ---~----------~
'P03961·4 GERS')N I'CRE5. PDS
...... ~ ~. PARE.CER " ..

Em~nda rem3nescerrt~ d<l etap<.' al"tH10r do processo Const1
tt.lnte, propôe e mod1f jcaçãc do caput do art 463 do !'rojeto
da Comlssão de 51stell'.ati.'>:açâêl (no preSSUPosto de que tem a
redação do art 468 ao Anteprojeto da meSma Comlssàol

A proposta sob eXô!lme CIlE!gou a ser 1n1elramel"te actJ,h1da
em devido tempo, CO'110 se POCh~ OtlSe"var pelo conf-onto dos
textos allJd{doS ToC!avia nes+,a ~ase ~ em aue urg~ torn<'lr ma
iS conciso o Subst tut1vo - desaparece-a das ·O"lScosições
Transltórias~ aquela nOr'l1a Mas ela es",a comp"'eerd1da ell' dlS
positlvo onde se prevê Que c orçamento f1"Jcal e o de investi
mentos das empresas (>~tatals compatib~l'zô!looS com o p'af\D
plurianual 'Qu~ na-de ooservar c pr h'c\pl0 da r'Ôlgl')nallza
ção/ terão entre suas fU'lçõ~s a: de fec:1ur1r áesigt.a1dades
Inter-reglona1s segu'õCo o crit,;.rl0 populacional

Pela orejudlc1a 11dade
--- p - - - - - ---- - ------ -- - - - ~ - - - ---------- -- - - - - - ----- --~ - --- - - - ------- ---- - - • - --

1PD.3962-2 G~RSON PERES p~;
............ PARECER ..,..... "'....

EmnOr<l recont1~cendc-se a j .Jst i ça da ~upressão proposta e
adotanao-a. expllcltol..-se o lnte~-relac'onamlmto e .... tre saude
e melo-ambiente no art 351 malltef110·se um vInculo mais al'le
no entre ambOS

-_. ------------- --~~ ~~ -~~~~~:~~~-~------ -- -------------------------- -- ---------
1\"'03963- 1 GE:RSON ~ERES POS
.... ,....... PARECER ........ "'•• "

Em Que pese a bem funaamentada • just i f lcaçao~, dlvergimos
do cancefto de Que ""igle""~P seria o géttero do qu.!l a 'sau
de é especle, como delxa entendIdo a Emendd COr>side"'amos
Que, pelo ~nos no campo da proteção do trapalhadar são
dlreitos d~5t l"tcs Que develll ser assPgur~dos. Oa\ porque
acolhendo Emendas sobre <li rnater1,a, prete"demos Inserir IÔS
~as duas formas no 5ubst'tu+ Ivo

1"'03964-9 GERSO"l PEReS POS
... ,. PARECER ."' .

A Emenda cont-lbu1 selT' duvida. para. o aperfeiçoamento do
projeto de Const~tuiçâo Concordal'lOs com a supressão do lt~m

IV e com a mudanca rra red<lção do Hem 111 do art 280

---------------~-~:::_:~~~~~:~~-~~~: ~~:_~-- -----_.----------_.- --------------- ~
J.P03965-7 GERSON PERES PDS
..."',. ,. PIIRECER .

Entende diferentemente a I"ater 1,2 o Relator optando por
manter o Conselno referido

Pela reje1ção----------------------------- ------------- --- ----_._--------- ----~-------- --- -.
'P03966-S GER.SON PER!:5 POS
.......... "',. PARECER ..... "'...... "'..

A pol1tica lnólgenlsta ja é execU"ad.a por orgáo da admi
n1s+ração federal ti FUNAI A cf'\açáo de um COl'selho Delibera
tlvo composto (le representante da.s PODu1ações 1od\genas da
Un1âo e da SoC1edade s@rla Dor aemals embaraçoso

11 Proposta, eo;taDe1ecenljo Que a polít1ca indlgen1sta fi-
cara a cargo do Congre!õ:so Nacional tambem e inaceitavel por
l ncampat )vel Com as at r iouições aesse Órgão

Err nosso emtendimento, r-om os pr'nc1plos est.1bt?JecldQ~ no
Projeto de CQnstltulçáo e e:dstlndo um Órgão e)(ecut~vo, a
pol'tica lndtg~nlst3 se acll~ conVEf11("ntemente atend1Cl:t

Por- tais rl'lz~s o 30 ao art 424 torna-se despicien-
do, sendo conveJ'lierJte sua. supressão

---------------~-~~::~~:::_~~~~~~~-~~~-~~~:~:~:_~~_:~~~~-------~-------------

1P03917-' MAtJRrCIS CQRR::A PDl
.......... PAR:::CER .,,"1,. ........

A l"'),J,h'r'a da t?menaa ja esta CCnvi'!nhtntE'''ler;te d/seip 'n<loa no
SubM ltut 1"O Pela pre' JOiC i.ll10ade

~ -- -~---- ~~-- --- ------ --- ~---_. --~ ---- ------- ---- --- -------~--_. ----_.
1P0978-9 MAU~!CIO CORR,r;,4 P!)T
... "'...... "'"." PAR:ECER ..." ...... ,. ....

A questão ooH'tc da emenda Já es~a dlscipHl"laoa ;:ltjequ<ldllment~
no Substitutivo (:,eld pre.1udiclal1dade

_____~ ~:~~_~:~:~ :~9 ~ ,~ ~ ~ ______ __ ~ ~ ."~ . _
tP03979-7 MAlJRtCIO CORR~A "'OT
....." PAR.ECEA ..

As flnal1daáe~ da Emenda estão el"l oarte contl;lmpladas no

-----~--- -- _:~::!~~:~:~~--~::~-~~~~~~~~~-~~:~~~~ - ~.- -- ~-----------
lP039BO-l MAURíCIO CORR~A 1-'01
............. I'lIlREC:õR ..... " ...... ~

Acolho a El"lenda 00- seclS jlJr1d1cos f'l..nda"'~ntos

---- -~---~~;;;~~:~----~ - - ~ -~A~~tc~~-~~~~~;- ~----------- ~----- ------~õ~----p~ - --

........ "'.... PAREC!:.R .... " .......
Em estudo percuciente II Co~lssão de 5htematízaçáo enten

de.J ser de 00ll' alvitre supr1m1" o d1sposH1vo em exame
Como a. Emend<'l propugnava a Supressão apenas do DarágrafO

un1co o obj~tlloo ao seu autor não fo' tota,m~ntE' e1caitçado_____ ~ _. w:~~~:._ ~~~~~~:_ ~~~ ~_~~:~~~:~~ _~~:~~~ ~ __ ~ _
lP03.9B:2~7 MAURÍCIO ÇQRR!!A PDT
"'.,."' •• ,..... PARECER ..... +......

A E.mend,'l. deve Sêr parcíallJlente aprovada po~ cont",r aspec~

tos que se harl1\OnlzaTl' com o en+eno1mef'to da Comissão de S1s
temat 1zação--~ --~ --- ~------------------------ - ---- ------- ---------~------------ ------- --~-

1»03983-5 MAlJR!CIO C~RRe:A POT
.~ ,. PARECER ..

CO~ o oDjetivo dê apr1morar o texto. a Emenda Ine"ece

--_._--- ----~~~~~~~~~-----~ - - .- --------------------------------
P03984<I MAURicIO CORRêA por

....... .,,. .. " PARECER ...
A aprovação de Eme'lda suPl'ess1va ao dlsoosltlv0 me'lc"lo

nado obstacul1za a pretensão dO nobre Constauinte p\?'a pre
judlc',al1dade

--- ----------------------- --- ----- -~ ---- - ~- _.- --- ----~--------- --------------
1P039B5-1 MAURícIO CORq~A Pb1
............. ,. PARECER .

O entendi!l\ento predOl""rante na Com1ss.!0 de Sistematiza
ção indicol.> o camtnro da sl.Ipressão do disPOs1t1vo em cOlllento
Conseq,Jentemente. todas a<; Emendas a l;'le pert1"entes estâo
prejudicadas

-----~------- ~ -- -- ---p--~------------~-----------~-- -~-~-----

H'0398E-O MAtJRíCIO CORR/:A PDT..* *.,... PARECER ..
A Emenda em Qwestão v1sd suprlm1r o parág~afo 20 do art1

90 283 (10 Projeto de COl"stt tu i <;Jo. Qlle permite ao Banco Cl"'n
tral ao Brasil comprar e v(;I.,def' ao titulo<; de emissão de Te
<;ouro t-laciol"al sob o fundamento de que a matllr,a está cliscj
Dl inad.3. no artigo 328 inciso UI, que trata da lei CIO SiStil
ma Financeiro Naciooal

A Emenda, não obstante ele\l'ados prop6sHos do AutOr, aHe
ra sUbs~ancialmente a oroposta acoloida pela maioria dos Cons
tituintes QU~ eKamlnaram a matdria nas f'ases a'1terlores da
~l<lborar;ão do P"ojeto Constitucional

-------------- ~--~:: ~ ~--:~~:-~:!:~:~~-----~----------- ------- ---
1P03987-B MAURicIO CORRêA por
........... "',. PARECER ~ ..

A Emenda pretendê "~sponsab1 lzar a Unlão por depósitos e
lP03967-3 G~RSON PERES
.............. PARECER .."'.......... ,.'"

'DS
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lPC39S7-B

ao j,~aç6{"" na~ ln!>titlJ'çiS.~, t mar-ce vr-as por eet e cc-tt eoj ooas
O t es ro f'm..nus-te arrig') 185 co »-oretc 1~ coos t t tcvcão.e

rIO actooaoc CQ/T' I') ar t i co .:18 " do m6'smo s-ete-c cae atri ~

b...l d lei ao s tate-e e tr-a-tcet-c Nac1o'ôal o::lSPU" entr-e oüt'as
eat er- ras sec-o a c- tecãc de ftJ".;!' mant te- C?'11 r-ecur-so das
1'1stit'J1çõi?S .flnanr~\ras r..om ,.... rbjetiJ;, oe or oreüer- oi! e",?Ill\.!
mla POPCl ar e uardl't" d"'tJo~'tos lo.> eor tcecõr s d"e dt"t(o>rllllnaJo
va 'ar

A i e-ttctcecãc j,b inst1tu,çã,'::' Ot1Cld1'. oeate trio jJ<,
t t r rca-ss pr'nC'Od1men+e se se UJrsidrrar r-ue a1g'JmilS a
e~ç.rnrdo do B",nLO do Brd<,l1 '; A tê'll ac tco í r t ac p~har:!l)e; ~,)S

qua t s d1stribue'l1 tu-r-os e o tv toenocr & QU~ e,,~dpntelflp'nte ;;I€,

vere responder' - t mtc COI'} " ac too t s t a II'J~o~1ta~j:t - oetes
oor-vçecões ca f ns t t t c tçãc Não n'JS na-eco legHiQ'lo cret enocr
c.ie a u-o êc cc.... recursos e-r-eceoos da toca sccteoece ga.ran
ta co-o exctusiv tceoe os depositas e as act tcacõee real "za
das nas rost ttutcões ftnance 1ras que controla

ASSlf"l não obstante os «te-coes m-ccõs t toe Que l'lsplr.il'1l o
AlJtor !.Q'llOZ r-ate rejeição di'! Emenda

Pe ra -ere çao

'P03988-6 ~AU:<jClO COFtR~~ P!JT
.... v "' •• PARECtR t .

~ Emenda c-ccõe <'Ilt("r,1' C L.dPJt do dr+190 .::!84 oo f.r';.jeto
de cc-s- n crcão ca COIl',,,,"':io 00 S1<;tl'mdtl:;a.ç<lO 0"'''1 coso
aceescent ar-vtne paragrdfo ot socnco ...ocr-e <l ceot-a' -eecáo di!
er-r-ece-iacêc federal er lr<s+ltu1r,ões fi ....ancer-as eeoe-ats

A ....atér ta crscrcr roaoe pelo artigo em fOCO bem. como o a
c-escr-c c-coes-c são de natureza e-it-tent ee-ente ace rnt s t r at v
vo n.âo se jus~iflcanao a sua inclusão no texto Constitucio
nal

A5s 1m. ,face a SUlCre>;sà;. q ...e propomos ~o art 19o 284 en~

t",";j{'mos prtJ]ud'icadi! a Ell'enda CI'I\ f'xa"'c

1P03969~<:l MAU...rCIO CORRrA POT
............. PARECER ..... "'~ ••"'.

A elTle....da ,apresBl'tada rã.; SfI CO<ldJn2 com o ",tua1 prDPC'~1to dp
s1mplificar <1 redaC<Jo elO Projpto 0.-.1.1 .el1M1raçào de e)(o~a5

sões Ou de art 190!:. p ..t:c'~c1nd'iVPIS E prl:!fer1v..,1 adDtdr w'Ila
fef"'a q<J" co"tel'l1a o pr 1f"lC'p o do dl~e;to como o fez o ~ro

jeto (lG (onst1t ....lç.;O sair. ~n+ ...etanto €ste"lder~Sé em aspec
tos q'JIJ c;ua11fic<lm a mat€r1a e qJ~ S~D pertlneNe a 1eg1sla
ção ordiraria
Pela rejeição

'POS990~8 r.'AU~JCIO CORRf:A POT
................ PA~EC::R ..

A EIl'N'!:!<I apresE.mtadd rt:af1~ma ü te)(to do ~rojeto de ...Dns
t1tu1çào ftcando dsstf"l prejudIcada

P~l<l o"ejud1C1d1lij:;ldl? nos termos do su-:>stit'Jttvo

1P03991-6 MAUGICI0 CO~GêA. por
.......... PA~ECt:F ..

A Emõ:nda ap"esentaC:JI r-eafl .... rna o te~to do Pr01eto dE' tDns
t1tu1çJc ficando as::.l", pre1ud1cada -

Pela p~ejudlc1alidfldl<

1\ "'Q'lpnda ").:lrp:;""t~13 a... a-";~' 10' r""1ra co te'{t'~ zrn ,»
r ttu-rooa r or s aos t-vv- crm5IC'2~.:l1"' r"'l€~a'lt'o. l'::1ra:1 acce-e
nia <1 ':;"'~Jra'l~.l e l ;jesr,~_hl~~'nt'_, I'<iCi ü Tl t , :::

C:1:~ oo-r m-o relf'ltadJ no, tprll'Q~ d" ...ctct t ruv-vo
A (m~~n;:,) a-v-ecent eca a) arti9" '303 oar~9~.;If"" se 1"02~

j-Jra C0m ('\ 3·'111 r-r-oocc ttr- -ie :;1m:" lf1Cl" ,JI r-"daçj"l ac Pr<"'j?
tO'] [',,11 o:-I1Tli~,lÇ;"''' de "",,[<rf'5~>5l?'" O'J ':1" (l'<'<:::O-;lt'V;)., o-e sc m
jl\-':i1'J

-ete aorv-acêc n,:,s 1;O;::ft"",)'S do -S'Jt~t1t'~ti ..O
J..:>la apr0v!!.ç"'O pcl .... cic t 1ã Lrne,'ja "':os t e. 'n.> d'-, .:>'JIJ'.>t 1 t u 

t'"o

'r04')04 - j rlEt,D,Jf,ÇA. Ol:. ~'OQAI:; P~'JB

........ " '+"~ PA.ltEr.ER .......~ .........
lI'nd1ficl';':Io'-, Or-""'00stas -e t;.:>ajIJnam >:cm o atua t PI"'I"OC'-

::;H... mFl1"l<)r)" j -ecaccc :I," crt::'j<-t.: cei a Inc U:::3' ce ,jl,,-
0..1 r-vorcsrc-t. \M:lr""c1ndíJ';'<S

N:. «nt anro a toetosa- n ..... it;;>m VI gQS? d"'''i prnrQ3,t.;l';
«xp tcr-ec ir ,,:irr]

ser a acrcvacec P0. r c ' J,l

l~<)~')O:;.-l ,.:Ef,)J~'''''!. m: "'ORAI:- P/,'DB...~ ........ 't. PAR':v:R ~""""""".

A arrp11al;10 ce-, lmuri.j",jo,," tritutar1a~ ccnt~lr1a t eo >

oe-icie c-ecc ...rue cue \-em se mao t ees t ancc ent r e os Ccn5t'tlJ~

1ntps ces re o trnc tc cos tra:;a1hc5 das SLbcQTllssC:a:::. e oas
Cami<:;.,"les r eeat tcas alem ce cc-cr-c-ete- a meta d':!;;~ r~tor

çar-e- as ftr"lan;a: I"Uni,.·p,]lS '" esraouat a
~-~-~-- --- --- -~---~-~ -----~~-~~ -_._-~-~-~~--~~~----~----~-----------~--~-

1PO·D0.3 o ll~~_<}NÇ'" D':: Mnr:,IS 1;1,'08
",. ~", ~ARE('E:R ~ ..

'I PrOD0<;ta pr"'jucic11a c.ad? <;'Jcrp::;sa,) (h:o", diSPo,;,"i"OS a
c;uo\'! ~~ rf'f~~rf'

1P04007 - 8 \";:t,!)QNCA Di: I,"JRAt 5 ;." Da
~ ,,~ j;JAl~::C~r{ +

Ccnc1u\mc~ pol'") nJ."l oI"01hill','oto no>:; t~rrr.o: CO S'jb:::t1t'Jti~

lP0400l3-l \':~YJOt";A [l~ Inp;'T~ <:o1,'D8
"" "' '" ~A .. !::t"ER + '"

A a"g(j'l\~~r1t1;d'"'! dJ "'lI'enia :l;:.lj';3~S;' C'<,rf<:>lt~11"...n~ ... 030 d-~\

'1080 O Q'J'? n:;,;; le.c'_ 2. .:3'JP~ t1'l~TO

Ppld .:ll:'r...,. Jçáv

lP;1400f!-4 \~t'j)I)N:::A p~ /'OPAT:' 1:1108
"' ...... " ...... PAI<- 'E. J .. "' .. ~ .......

Pel,) r,~~"I;;;0

Na:- ha ':l ....~ S~ fala'" C'1I ,~1 Or-S;J.l"l(',] ~<;t1.J'Ja' 1 "iv"" do.
':O"lst ,t .... ';j':.

--~~--~--~---~--_.----~--------~ ~- ~ -- ~ ---- ~ - ~ - ~ -- --~ ~ - ~ -- ---- ~

lPO~01r)-8 ;;:~ )!JNÇ:. De: 1/:!.....!5 PUS
................... PAR;:C::~ "" ..

Pel.., aç'.lhl "' to l:3.r,:la1 "o~ to:rmo., dQ J'Jbjt1t,~t'.::l

1r-04-;11-6 ,E~ :-'ilvÇ .... O: ~'~'r,A 1'5 ::r,';)8
............... " .. PAl<?:';::P ~ ............~", ..

Pe1., al.~'tl'~2rt•• nQ::, t,:;rm')5 do ",Qbjt1~~t'.("'

1Ç-r)401~~4 ;\'::I.I:.:)I,Ç,. DE II0l<AI::' pr,lDS
*•••• "'''' •• PAREC:;R .... ".............

'J 1 trata rea1r"'2'"ite d3 "lat,r1a Infra::Dn~t1+!..<:;C'~11 C
:2 f ,'I roant 1~,.

Pe'd i\orJJ:lçd::l P2",:lal

1~<)4C'S-9 AlHt IO ~lC JE~LtS p~[a
...... "' P!.t1::.CE.~ ..

Segu'rdCi ,} t~ad1ç~o do t'lreit,:- raé:t.;:ln'1! ~ Ff'"_..,<j~ d~'Jl ~-

xamlnada trdtd r.!::l materia lTlfr~C:Jn5~ltIJ.:lç'~dl CJt?"ldlJ ç;:.ts,
ser ob18to dE: ClJldddo:.,~ ccnst:le-'"a-;ão "'lJ"I ",tao) crstur-i0r Ij.;)

prOCeS5" legislativo

l'i)401 '" <~ 1/:,:tll)l)'jÇA DE 1.10R"1 fl"l,)B
>t "'''' .. ''' PAI"E::::ER v .. t

" f"'.)r .. ri] :::e q'Je trat.a Q ,Vt 411) lá '3'Ô! tn<::.m~ta '"-';""\0:;
o;:nte'lla-nt€ ':O"t~TO]aüa no Prúl~to c:e C:>n"t1t~iç1t' ( '-~"lr.:"J I",_~

p"'l,) S'J~f',="3s3, :1-:: r~f,=rijç' JI T1"01') R'2.,u1t<l I:ç,-t F't!".' prr 'TJ<J'
cad.:l -Z! ClTi,o"ca :em "'!Zt'-'J:

1P04020-5 ~t<JTÓ"WJ DE ~'l:~u$ P'r'08
.... "'........* PARECER .... *"1" .."',,..

A emFnda I),"O~Õ€ Ü"'.:l vOlta a id",i~ d3 o~<Jem d'vln.. dO
Doder COI'l a dlfe'rf'l1ça 1'Ô' 1'1", JtriDutr tJ l:l,Xo::r':1ClO 3" 0')./0
E uma. 1.:I0lJtr1l';:1 or1glr'l;;1 ~<l5 D"eferlmo~ eOl'ltil"uar .,enj') n";>
proorlo p.:JJO :I origem ao pod<Fr

Pela rê)e1ção

PMI)BlP040HI~3 M/TOmo DE JE~US
... "' "'. PAR;ECER .

Opta",CiS 1:'";>1' soluç..:o d1fl:'N:'l"te
;;el;30r e j ud 1c l J,l l d ad ;2

11"04010-1 A"1fQNID :JE JESUS P"lD2
.... "'•••• "'. PARECEI< .. " ... "'''' ......

A Et'l'enda f:! 1l'8rlt'.Jr-1a do=' 'vez. (l'J" ctj""t1 J:;j a Ifrit.2:1raç"io ~

socledaCe do 'Ilgnor lnfrato~ Ent("detrlJs 1'1,) <'ITltanto Q'J.:' ra
eXDre~sJo <Ia 1:>1 regulara ()$ C'"!C;O':; dO' 1nternalT'ento" Ja tran,;:
fe r 1u a 1egls1]!;80 o~din..!rta r..;d8res r:;ard dl~l'lor a r-::;o~itó
(lf"l v1",r<l ad'2"l1.11'1s da I'orroa çç. '(.aput" Ij') A.... 41\.1 O::':! QlJ~ \::'
a.. ve-r d.., Estao:: e da Socl~jl':le pr'Jt~g:;!r ç' menor

PCID o-cjU:!lC1,l1 'Idad...

H'('4C 14·1 TH<:'''::DOrC N'EtJD[S P )Da
.... " "'. PAPEr:C;:, +"

A pm,:nd,) .,,,, O!'J·.:l «Lrtm:1ril "1'"t1 t':lr ... ·". ·j~,l:,llt 1I..l:jJ
roJ j.S TI+".10; I ~1;> 111 A :;.;;9uTlj" e 1t'l'!:'J1.!t..l • '~t,1 'n ";'"
Q'...€ ""a S'" S' ....pllt'C0'J Ç'~l,.., 0 ...10 mp,; r)l~ ~\'Il;) t.' rj', D~:Jd""

(: Tltul,;:. lU _i~rl'=5'11ent._ deitcJ ao mar AS -:,r:arti.:L (J'l t;
tt.'''"'l1dl:;: I,.m SPu.; dOI':. CJ!:,ltU'O::-"3 Q t:!a- ~,' LJ 'lç ....."'.,: ';"'I'"a ~ <:>
O da Ve<f€no;orl<l ,~o "'J"ç. Ira. i~'jO f! ina.:o?,ta.tt' r,:;f' óu+rc
1"'-de. ç autor :::la ':!m,.>nd3 1i=. nc <"I)"l"';'- <:" S'.!d j'JJt1fl':..l:J:'
á pa']il1!l 15 'N€I re,j1.l .. o:; 43 (Qu,]r.~'td p tr",:>. art 1q:.-:, jc:
TltulO$ 1 li e lT" do Pro1eto:: <l 1 ,1rtlg'-: ,toc!, ...., P'~"l\,:!~)

de art1gns jps.,es l~t'JIC~ Ild0 'J qlJ!!r~'nta '" +"P,," € )IJJr",n+,l 2
o.ro c qlJ'~ Dd 11 e'lt~nder UII'\Ô! certJ. li9-?1~e;:a n] h_lt'Jr2. <:1:
~r(ljeto O<"li<; 43 (aJa~""nt,) ... tr;'<;1 t' o ..,IJ....~r:- 1) <1rtl';J:O 'J'J,
''111,. '0. o Cal: 'tulo 11 O::l TltlJl .., TIl

Pe1 ,1 ~eJe'ç;!::

lP04021-3 .\'<T0HTO ~:: JE:.>US Pt,l:J8
...... "'..... "' .. PARECEl:l: ".,,"' ............

O item etT1l:"~dadlJ foi :::;lJprl"l'do .fIC3nC) <1 Il',~~~rl) C€'1tral
CO!"D c.;.mpetênc1a de <::;lstelf'i'l l'l<!C1on:1 I 'J"l'CC' de j;,l'Jj'"l. DlrJ
disc1pl1nação l)oster1or rJ:1J elo,·nda d "(>J1Sd:t di", dl~CO

s1tlvo
~ela p"e)ud1c1a1idaje

1PQ4J l b - 7 AlHÓNIC DE JESIJ:; P,'OO
........... ~AR:::(E.R ......." ....... ".

A M.'!lt8ria em C3usa de<:;.jlmç~ [lor u....a ab~rd.~geTl ")nst'tlctQ
pai dlterJ"dt1.1l q'~ú ri! or ..Sfnt€ tar,,:! ,j0~ tratalflCZ tcr+,) '1'1
v1av",l (J apf''"',,~H.a'''I?l1to -:la rpf.'~lda. "m'Õ!rlj,J ..e'\1 r-rejui ..o je
exalTe cnt·co da SOlução con ub:tal1clada no Sutst<tutivo "e
la pr-'udiciaI1j2!de

---~-~-~---~-----------_.~ ._--~-"------------~--------~--- - -~ ~------~---~-~~~-

H'Q4Ql/-5 t-NTljNlO DE J::SIJS r"1,'DO
.. " ....... "'....... P4RECER .... "'''' ......

A E;\ll'f''ld:a no f"'erito esta aterdid1 otJlo rjlspç,sit1~ú

t:onst<lnt", d=' Dl"('\jeto
Pela aQrOvaç5.Cl p3re1al

lP04000"1 MAURtCIO CORREA ODT........... "'*.. PARECER ",,,,,,,,,,,,.,,.,,,
A at.d1ênc:1a O..lblic,1 ....a1a tero de constrang..dol"a A pUbli

cidade é lnseta à oemocraci")
Dela r-eje1ção-~------~--~~-~ ---~------- ------- -- ~-- ~~ -- ~ ~ ~ ~~ --- --~ ~~--- ------------~ -----~~

lP0399Q-1 fMJRtCIC r.ORR~A PDT
•••• >10..... PARECER ......... "' .......

A emenda aprGSEnta:la não ;;e c.:laduna CO"" o atual Dropcslto do?
sifl\oliflcar II redaçâo do Projeto pela e1imfnação ag €xores-
SÕI'!<; ou de <Irtigos prescif'1d~ve1s E. prefer'ivel adotar urra
for "la que ...oilteN1a o prtr'iC ':;110 da direito. como o fez o Pro~

jeto ele COl"'stitulção sem l?l1treta.'1to. estendgr-se e'" aspec
tos Que o.JaHf1c:am I! llIater1d P Que SdO pe-+lnsntes a legiz1a
çác ord1narla
Pela r{;'jeiçào

-----~~~-~--~--~~-~--~----~---~- ~ ~ ~ ~~ ~ ~--- ~-----~------~ --~-~~---~~~---~ ---~---

1P0399a.-3 IJ'Al.IFotClO C:JR~~"" POT
.......... '" PAR[('!:.r~ "

A forlrulaçâo em term"s qe"lér J C" 5 o.:; CdPUt" do artigo a
pr<lnge a rraterla proocsta e torna d1~pensavel maior.,,' €.:.pr,>cl
f1caçoes no te)(t(l eon;,tltuc1ona1

Pela rejeição
~ --- ---~ ~------------~---~-~-~-~---~-------- ~ - --- -- - ~ ~ ~ - ~- ~- - - ~- - ~--~--------~-

1P04001-9 MAU"tCIO CORR~A DDT
........ * PAI\ECEl\ .

Pelo acolhi!"'e to parcial nos termos. do sutstltut· .... o
~~ ------------~---~ --~~ --~-~------------- ~ ~- -~ ~ -" ~ -- ~ -~ -----~----- -~-----------

1P04002'7 MAURíCTO COrtR~~ POT
.... oj>.>t ...... PARE.CE.I< "'.... "'.........

O tip" de oarttcipação des trata hadorel:> na adrnt ....1straçãc das
e.,cresas im:titlJ'do na ,,!Hnt>õl 'q' do \tPIll IV ao artigo 17
do Dl"o"'eto se t lver ae ser adotado e da competêncIa do le~

glslajór Ord1ndr1r.:
P0r 1:050 afa<;tam:>s a l10rma daquela allnea de nosso sub!:.tltu
tlvo
~omo a E"le....de e pela manu+enç.:ío d~le somos por SUd rc1eição

1~03994-1 I/AURtCI') COR,J:'Â j:OT
.. " " .. PAI1:Et.!;R ..

O d':,po<,.it"VQ QU (" dutor preH:~'1de emendar ne3ta fdSl.-' de
proj~t,., to' l:upr .....id.) f' trdll:;;f<::lf Ido pa.ra" TitulO ~1 ~.3::"toJ

10 I
A<;s"'Q'l i! ~'l\onaa f lL<I p~ej ...d\tada
Ç-€!ld p~0judh.1J.liaade

----~--~----~~---~----------- ~~ -- --~- -. ------ ------------~---~--~--~--~-~----

lP0399S-9 1,'Al!l:'í':I:J CORl;eA POT
................ PARE(';:'R " .. "......" ......

A propo!:ta li: rrater-i;J de 1eols1,JIç~c. o'-oj1nárta

- ------- ~------ -~:::~ ~:!: ~ :~: ~--- --- -- ~ ~-~-~ --~-- ~ ~----- ----- ---- ---~ --~ ----
'~u3996·7 MAU:l.tÇO Cj'RREA nDT
...... ,,"' .. "' PAREO:ER ..

A mater1a trat~aa na t1fl\~nCd d!&v,::, ser por regu1allleptaa<l
le-a1slaç.ão o~rj1na~i8 Ol lei cJ!>l:eclflca e fazem par-"e lntp
gr,i.,tc de p18'105 gloJ.,a1s d .. desenvcl\-imer.to c1e"t\f\co ~
t.;cn,:, 0gir..O

~€la ~,;>jo;:\ç5n------ ~.~ ~ ~. ~ ~ ~ - ~ .- - ~ -- ~ --~-- -~~-----~---~--~ --- -------~ ~ - ---~ ~ --~ ~ -- ~ -- ~ ~ ~ ---
11'103997-5 MA.!Ríno CJRR~A POT
............. PARECER ~."' .....~ ......

Pt;ld aprovação Da~c1oi!l f"lOS ter"t05 de" 5ybstltu+ivo-- ~ - ~ --. ~---- ---- --- -~--- -~ -~~ ------~-~----------~ ~ --- ----~--~ -- ~ --- -~- ~ ~ ~ ~ - ~-

'Pú3992~4 /VIAU~ÍCJO COR~t:A POT
.................. PARECER " ..

As restr1çõeo; a mcno;JCll105 s6 podem ser E5tane'ec1das Ijp
<forma adeql1a1a atraV€:' dê 1egis1açóio ord1naria

Em pr-lIl1l?lro l\Jgar Pêla ex1ste,'cia'j dos monopo ler: bstd
tair frr segu....cC' lugar. p<:.rqJe as cO'1cessões para ~re5taçã<J

dtt <;rvlços PUPl iCOS geralmente são fpltas e'" rpg1mo d!: rnono~

po iO E flnalll'E>'lt(. porew:, nd, exploração de ceterm1nadas J
tividadet eco,,6mlCd5 as aimo>n<5er. de r<I{"rçado cr13tll LMd Si"
tU3';,ãO d« l'lo ....Spo11C' nõ"uf'd1

é'ele'l relPlçdo
--------~~--~ ---~ -----~r- ------~~- ------------- ~ ----~ -- ~ -- ~-

1P03993-2 r,'A1.'RIClO CO;R~A POT
"'... " ..... " .. PARI:.C(;P ... .,........ ~

A prOi="'Jsta "natH'a de alanos de (j~s€nvolvlmento do>' C c
, ou de 1~J1SI<l:;ã.) 0~d'n ....rl.a

r;e1a rl:i!e' ..ãc----~~-- -----------~-- ---~ - --" -- _.-~------~---------~ --~-~-----~ --~ -- - -- - -

lPQ4003-5 R+:NAT(I VIAt.~A P"DB
...... "'.*"' PARECEI< ..

11'040:::::-1 ANTÓNtc! DE J::SlJS .JI,CB
...... "' '" PA~mR ..

O dispositivo ºmerdndo fOi 5'Jpr1mldQ ndO cateroo J. 5'~~
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suesrrrcrrvo DO RELATOR - PARECER SOBRE: AS EMENDAS APRESENTADAS SUB5TlTUTIVa DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRE5ENT.lDA.S

r-evtsãc
Pela or-efuctcat toaoe-------- ~-~~ -------~ ------------ ~---------~ ----~------ --- ~ ~ ---------- ~ -~-------

lP04024-8 ANTONIO DE JESUS P~OB
OI.,. PAPECER .

O otsccatr tvo eaenoaoc fol scor-tetoc, não caoenco a sua
anet tse

Pela prej\.Jd'cialidade

1PQ402:3-0 ANTONIO DE JESUS PMOB
................ PAREt.ER ~

O t t en eaenceoc foi supr tratuo não cabeooc a sua revisão
O tema focal é inclUldo no artigo 351

Dela cr-ejuctctat toace

lP04025-6 ANTONIO OE JESUS PMOB
.......... PARfCEq .

O Hem emendado foi .supr tmtdo , não cabendo a sua revisão
O tema focal e tnctutcc no artigo $51

Pela prejudicialidade

PMOBlP04Q43-4 NILSON GIBSI)N
............ I"ARECER ....... *.....

sst ance de acordo com a proposta
Aprovada

lPD4044-2 NILSON GIBSON PMOB
.......... PARECER ."' ....*......

Entende o aa.ercr- Que a redundância torna-se necessàr-ta
quancc t-eta de tema cr-óorto e que assccta-se a exceção

Pela r-ejetcãc

lP0404S-l NILSON GI6S0,," PMD6
.............. PARECER ..

O ccoer- ncr-mat tvc ca .rcst tca do Trabalho não deve constar do
cacttuto Que trata da organização s tnotcat e S1m daquele
Que est rutur-a o Poder Judic1ari0
E o êenttc de acr-anaêncte dos acorocs cctet tvcs de trabalho
deve ser objeto de lei or-ctna- ra
Dal Que aeaat ..'tos a primeira mater ta do presente cecrrute e
r-etetraecs a senunca
Pela aprovação. j a Que a Emenda cr-ccõe a mesma coisa

----~------------~-----------~----------------------~--------------------------

lP0404::!-6 NILSON GIBSON PMQB
OI PARECER .

A sugestão não cõoe ser acolhida tendo em vtsta a opção
dO Relator por manter no texto do Suast t t ut tvo um (ljlnimo de
especificação das cases ce tnctoâncte de contr-toctcões car-a o
Fundo Nacional de seau- tcraoe Social No Que respeita especi
almente à ccnt r-vcutcãc eemr-esar ta t o entendimento do netetcr
é no sentido de expt tc ttar- a ctver-s te tcacac da case. de ncec
a romper com o cu-curo vrctosc gerado oara lncidªncia excru
s tva sobre a faina de sarér tcs Quanto a manut e....çãc do t atu
r anento e do teceo. parece-nos ocv to Que se trata ele fatos
geradores di eer-entes , coe poderão ser vt 111 eacos pelo Jegi s
tecer- de acordo com as cecut-er tcaoes eccnôetcc-r tr-aecet-as e
operacionais de cada contr-tbutnt e

lP04047-7 NILSON GIBSO!'. PMDB
"' PARECER .

A presente emenda. não se ajusta com c ent endteento cr-edo
mInante na comt ssãc de $Istematlzac;',ío

Asslll'. pela sua rej etcsc
~--------------~---------------------------------------------------------------

lP04046-9 NILSON GIBSON PMOB.* PARECER ..
Ao eoutetcacãc pretendida pela Autor é de car-áter- técnico,

eatet-ta que ceve-á ser acr-ecteoa na faSe r tnat ccs trabalhos
da conat ttutnte , aoos esactacas as avatiacões de mer-t to

Pela rejeição

PMOBANTONIO OI; JESUS1P04022-1

lP040:28-l ANTONIO DE JESUS PMOB
............. PARECER * .

Em que pese a bem fundamentada "just tt tcacão'", divergimos
do coocettc de Que "hlgHme" seria o gênero do qual a "sau
oe- e espécie, como cetxa eritenctoo a Emenda Consideramos
Que, ceie menos no campo da proteção do t r-abatuaoor • são
direitos distintos Que devem ser csseau-aocs Da\ porque,
acctneouo Emendas sobre a matér1a cr-etenoeecs tnser tr es
sas duas formas no Sunst t tut tvc

1P04027 -2 ANTONIO DE JESUS PMDB
............. PARECER .

A eeenoa pretende essescree aos construtores etcoet-os ec
Brasl lia. rara erettc de aoosentaocr ta, a contagem em dobro
de todas as ccntr tbctcões cr-evtoenctar tas r-eccrntdes até o
mês de aor 1t de ~960

Pela r-ejetcão eis QoJe a eatér-va de que trata a amenoa
deve ser cojerc de lei or dtnãr ta

lP04026-4 ANTONIO OE JESUS PMDB
•• 01 PARECER "' ..

G artIgo emerteecc I'of suprfmlClo, r tcancc toda matér-la
cr-oa-emát tca para ocas tão eceeeetcr-. a ntve t oe sistema na
ctcna t untco de sauce

Pela prejudlclal idade

lPO.l1029~9 ANTIjNIO DE JESUS PMOB
........ ~. PARECER *•• *•••••

O "CilPLJt" do Art 419. esticcra o "dever do asraco e da
sccteoace- na proteção oc menor Essa. a norma constitucio
nal. oa qual decorrem as outras normas var-tevets de acordo
com as condições t empor-ae t as e ctr-ccnst anctata

O objet .vo da amenca cst e , P01S, dentro destas nor-mas de
car ater- cenf nar to

Pel,!. crefudtctat tcaoe

lPD4030-2 ANTONIO DE: JESlJS PMD6
.......... PARECER .."'.*........

Â eatér ta em causa. cectcneos por Um<1 aooecaaem ccnst t tucto
nat at ter-nat tva , que na presente fase dos trabalhos torna In
viável o aar-ovettaeento da reter ida emenda sen cr-ejutzc do
exame critico da solução ccnsccst anctaoe no Substitutivo Pe
la prejudicial 'Idade

lP:J403l-l ANTONID PERDSA PMOB
........... PARECER ......"'....

Acolhemos solução diferentl2 an, nosso Substitutivo
Pela cr-ejudtctat toace

lP04032-9 &.NTONIO PEROSA PMDa
............ PARECER ••• *.... 01.

A Emenda deve Sl;lr rejeitada por não se efustar ao entenoc
menta cr-eocetnante na Comissão de ststeaat taecãc

------------------------~--------------~----------~----------------------------

1P04033-7 MILTON !..IMA PhlOB
..... " ••••• PARECeR •••••••••

A Emenda deve ser aprovada. conforme ent encteento oeeoomt
nant e na comtssãc de s tstemat lotação

---------------~-------------~--------------~----------------------------------

lP0403.o1-S MILTON LIMA PMOB
............ PARECER ••• .,.......

scece peja r-efe tcêc da eeenoa, vez Que o texto ccost ttu ~

ctona t pretende t ãc-scnente estabelecer o pr1nc'p1o da gra-
t.utoaoe elo processo de nant t t tacãc pari! o ca.samento

Posteriormente, a legislaçio ord1n<'lri.a c'dda~a de diSC1 
pllnar a mater1a

Rejeihda

lP04035-j MIL TON LIMA PAlOS
........... PARECER ••• .,........

A Eme:!nd;;. deve l1er aprovada, conforme e"tendlrrlenta preaom1
nante na Com1ss:io de $1stemat1zação

----------------~------------------------------~---------~-------------~-~-----

lP040:36-1 MILTON LIMA PMDB••• * PARECER ..
A EmPnda deve SíI!r rejeitada pcr náo se ajtJstar ao entendf-

---.---------~~:~-~~~~~:~~~:~-~~-~~~~::~~-~:-~ ~:::~~!~~::~~------------------
lP04037-0 MILTON LIMA PMDB
.... "'••••• PARECER ,,*

A Emenda deve !>er rejeHada por náo se ajtmtar ao entendi
mento prEdomlnante na Comlssão de S1stemat1zll.ção

lP04038-B MILTON LIMA PMDB
............. PARECER * .

São ve:-dadeiro:; os fundamentos da Emenda A gratuldade.
aQuI, é contrad1tória

------------------~~:~-~~~~~~:~~-------------~---------~--------~ --------------
,P04039-6 MILTON LIMA PMOB......*.~ PARE.CER .

Pela rejeiç!o. por não se ajustar à orientação adotada
pela Comlssão d~ Justificação

1P04040-0 NILSON GIBSQN PMOB
.............. PARECER ••• ~ .......

A sugestão é oportuna e pe"t lnente e 1'ot acolh1da nos
termos do Substttutivo dO R~lator

lP04041-B NILSON GIBSON PIIIOB.* PARECER ** ..
No entendimento do Relator. a matérla tratada no dl:!;posi

tivo Que Si! pretende suprimir figuraria melhor em legfslação
ordlnaria, e1s Que a proposta de exclu~iv1dade da folha de
salár10s para. 1nc1déncl.a de contribuiçães soclals destinadas
ã Segurtdade pOSS1.lt 1mpl1cações bastante significativas no
financiamento de programa$ e entidadl!S já consolidado!; no
campo social

SDml'!nte mediante tratamento via legls'aç~o 1nfraconstltu
cional poderiam ser ffxadas as provisões Indispensáveis ao
desdooramento da matéria. de rr.odo a que possam ser atendidos
os dlversos aspectos envolvidos.

Em vista da rf!levincla do assunto. e conslderando-se a
nu<nero de emendas apre'lentadas no mesmo ser-tido. julgamos re
comendável acolher a emenda supr~ss1va, remetendo a matér1a
a ulterlor cons1deraçio. ao ensejo do processo 1eg1slatlvo
ordinár10

lP0404B-5 NILSON GIBSON PMOB......*••• ?ARECER OI .

As r tnar toaoes .Dl?r~"'gu1da5 pela Emenda estão em parte contem
pladas no Suost t t ut tvc Pel;a, aprovação cer-ctat

--~~---------~-----------------------~-~~-------~---~--------~-----------------

iP04049-3 NILSON GIBSON PMOEl
............. PARECER .

O texto do Proje-to apresenta concat tos cuja CleterminaçlIo
não é facO A emenda propõe seja sucr tmtoc

PeJa aprovação
--~-------------~-----------._---------------------~---------------------------

1POli050-7 NILSlJh GIBSON PMDB
" PARECER *..

A mudança na redação do ar t go eliminou a possibilidade
de conflito com outros otsccstt tvcs

Pela r-efetcãc

1P04051-5 NILSON GIBSON PMOB
............ PARECER .

Já aceitamos Emenda aor-esent aoa com o mesmo ccj et tvc
Pela aprovação

-~ ~- --~----------- --~ ~----------------~ ---------- - -~-~- --------------- -~--~----
lP04052-3 NILSON GIBSO!'. PMOB
.... * PARECER '"

E.m que pese os elevados propósitos do autor não pode 
mos aceitar a presente emenda pois contr-ar-t a a orientação'
geral oo projeto e o entendimento da mator-ta dos ccnst ttutn 
t es unidos

Pela rejeição
~---------------~------------ -~-- ------------ -~- --------------- ~ ~----~ ~-------

lP04053-1 NILSON GiBSON PMDB
.~ *•••• PARECER ..

A Emenda deve ser r-efett aca por não se ajustar ao entenot
mente predominante na ccmíssãc de stateaat taacãc

--~--~--------~---------------------------~----~-----------~------------~-----

1P04054-0 NILSON GIBSON PMOB
.""•••••" PARECE~ .. " ...... 1<••

A Emendá deve ser rejeitada por não se a tus t ar- ao entennt -

-----~ ~ ------~~~:~-~~~~~~~ ~~~!~ -~~ -~~~~~~~~-~~-:~:!:~~!~:~:~~-~----------------
lP040S5-8 NILSON GIBSON PII\OB
............ PARECER ..

'" Emenda d~v@ ser aprovada parcialmente. por conter aspec
tos Que se harmonfzam com o entenci'lmento domfna,te na Comis
são de SiSTematização-----~----------~ -~ ------------------------------~ ~--------- ~ -~ ---~-----~-----

lP040S6-6 "lILSON GIBSON PMDB
............. P~RECER ..

As finalidades perseguldas pela. Emenda esUo em pa.rte contem
pladas no Subst1t'Jt1vo Pela aprovação parcial

lP04057-4 NiLSON GIBSON PMOB
•• * PARECER " .

A modificação da estrutura disposH1va do texto do pro
jP.to. proposta CQI'll a emenda. f'lão cor responde a orienteção do
Relator

O parl;lcer é pela reje1ção--------------,----------- --- .~-- ----_.-.-_..-------------_.-------------------
1P0405B~2 NILSON GIBSON PMOB
• PARECER *..

A polHlca adotad2 pela marinha mercante brasileira. ba
seia-se na norma11zaçáo do emprego dI'! navios especlaltzados ~

em sua 1ntegração no tráfego de 10nQO curso com vlstas a
dol$ objetivos. manutençAo da UJM IMrlnha merL.ôlnte forte e
suporte ao nosso esforço ex.POrtador A subst 1tuição da ex
pressão ~arma(lot'es nacionais do Br.asi1-, contlda no texto d.:l
projeto. pela "nalf1os de bandelra e registro do bras11". ge~
rarla a util1zação da "bandelra de conveniência", Que tr3rta
sér10s proolema.s Á econom1a naclonal • dados os aspectos dis
tor$lvos que ela apresenta para O armador braslle1ro
Pela ReJ~fção

~ ---------------~--- ~---------------------------------------------------_.~----
lP04059~1 NILSON GJBSO~ PMbB
............. PARECER .

Proposta substanc1almente já 1nclu~da no texto e:mendaClo
fJela prejudtcialidade

lP0406D~4 OSWALDO ALMEIDA PL
............. PARECER .

O conteúdo da Propos1ção atendida pelo Projeto da Comis~

são de Sistematização. traz. desdobramento Que, segundo a pra
x.e do d1relto bNl.sl1e1ro. Il'lelhor te coadunam com a legis12
ção ordinar1a e complemer-tar

~--------------------------~.------~-------------~----------------------------

1P0406l-2 OSWALDO ALMEIDA PL
*""•••••• PARECER ........*...*

O disoos1tivo do P"ojeto disp5e sobre o ensino em todos
os nlveis

Pela rejelçlo------------------------------------------------------------------------------
lP04062·, CSWALDO ALMEIDA PL
" ,," PARECER **.* ••

O conteudo da Proposiclo, atend\do pelo Projeto da Com1s
são de $15temat ização. tra~ desdobranento que segundo a pra-
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SUBSTITUTIVO 00 Rf:LATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS l,pnESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
xe co dn-et tc or-as ít etr-o -ernor- se coadur-am coe a legisla-
ÇãO cr-otoà-va e complementar---------------------------------- -------- -- ---- ----- -------- -----------------

lP04063-9 OSWALDO ALMUDA PI-
"''''''''''''' ...... PARECER ."' ... "'.... '"

A Pr-OpOS1Çã.O. embor-a disponha sobre lI"atéria ccnst tt actooat ,
contem oesoco-amsntos cue Inelhor- se situam no ân-bl t c da le-
gislação or-cnnar-ta e complementar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------- --~--- ---------

lP04062-1 OSWALDO ALMEIDA PC

SUBSTITIJTIVQ DO RELATOR - PARECER SOBRE. AS EME~DAS APRESENTADAS

lP040B7-6 VILSOt\l SOUZA PMD9
.............. PARECER ....... "'.... '"

re-ioc o substitutivo optado pele pec l amant ar-j s-nu a ar-num
ent acgo do autor de emenda e v .\11 idd

Somo! portando pel,j aprovação
-- --- ------------~~- ----------------------------------------------- ---- -- ------

1P0408B-4 RICARDO FIUZA Pr'L
"''''•• ''' PARECEP '"

A o-oooste de ai ter-açêc de seção 12m caavtutos , co 'r ttuto
IX conforme a SUIl eeeeoa. não atende a oecisãc co Relator

O par-ece" e pela -ejercêc

PflOB

woe

lP04089-2 R.ICARDO FIUZA PFL
"'..... "''''... PARECER ."' ....... "'••

ae aceitamos enenoa suro-ess tva desse cnsoontt tvc
eeta prejudicialidade

11'04092-2 RICARDO ~IUZA PFL
•••• *"'••• PARECER .

Apesar da c-eccucacãc exc-eesa Dela crese-t e emer-oa no
se-it too de preservar nas emo-esas de transportes a eatcr par
ticipação nacional consideramos 'Que o texto ccoer-ta se <1
perfeiço~r cem apenas a inclusão d~ "eeor-esa nactcnat «, que
dE'>ftl'i,:! a concos tcão jur1sdic10nal da mesma

Pela Rejeição------------------------------------------------------------------------------

PFLlP04090-6 RICARDO FIUZA
.."' ,. PARECER "'••••

acotnencs OL'tr3 solução
Pela cr-efuctctattoace

11'04091-4 RICARDO FIUZA PFL
........ "'•• * PAR:::CER ..... *.... <1<

A sst aot t idade entendida como a ca-ent ia de cer-manêncta
no emor(;!go e portanto como corrtr-ancs tcâo ao livre ar-m tr-f o

do elOlor-l2gadar de despedir- o empregado ec-oou-se ar-t vr tctc
«aeente uma momentosa e controver-sa questão, DorC;lJant,.,. seç
mentes expressivos das catesc-tas erwctvtoae têm se eantres
taco. reiteradamente, Dor uma solução nareontosa do problema

!'la verdade o Que oue- o eec-eaacc e ver l.mltado aque te
ar-nt t e to I? nâo , como se c-ocete enganaddmente ter a nnr-an
t ta tr-eest e t ta de cer-manecer 1"0 emprego contr-e a Vontade do
eno-ecaocr- ccoscrente de que e parte vital e ina11et'lavel da
pr-opr-f a at tv ttíade emc-eser-tat , sabe oua não pode ser tr-atado
como uma stectes oeca , U'l1 tnatr-ueentc ou maquina que. aoos
usada e jogada fora como tnsar-vtvs t

De sua parte, não tnt eeossa ao empregador inspirar oeees
sossego ou insegurança ao seu empregado, cots esses são fato
res comprovados da na txa crccvt tvtcace A pr-áttca , a experi
ência. O con'tectmeeto tecntcc. a toant te tcacsc do empregado
CO,Il os objetivos eatc-es da empresa. sigf'lif1c:am para e ta 11m
património tnsunst stutve t rnvea-e o e"lpresario em recur-sos
humanos, buscando nab t t t tal' e aprimorar- a nua li t tcecão pro-
e tss tcr-a t de seus eMpregados PQr tudo Isso. e Çllent,lntar- Que
seja vtr-tuaurente cont-ar-te ~ r-otatividade da sua eãc-oe
-ccr-e t atcr absolutamente negativo oa-a os result<1dos do em
o-eer-cteeoto.

P05ta a coeseãc nestes ter-eos não há ocrcve S~j trazer
para la -etecac eepr-eqat tct a fundada na bt tater-at tdade do
cor-tr-ato u-na condição untoesscar , ceter-ear tst e e i"lpos1tiv<l

que da lor!;o do tercc sempre foi causa de toernentosas ue
mandas juotctats

Assim ce lo cotejo oe centenas de Emendas QL.e om todas
as fases da elaboração deste Projeto -ror am apresentadas es
taeoe cr arccenoo fórmula conct t t ator ta que reflete a t endêr-
cte major1t<lr1a dessas prOCOSta5. aceita por r toe-aocas de
categorias econômicas e o-or tss tcnats que, diutul'na"lelte vêm

se manifestando por todos os meios de coeuntcacêc e a veda
ção da despedida tnot tvaoa Ou sem justa causa. e'n ter-mos a
;erem C1ef1niCOS pela leg~slação ordinâ".ia.

1P04070-1 VILSON SOl1ZA.*"' PARECER ...
Pelo acou-teento oar-cvai , nos ter-mos oc SUbstitutivo

--------------------------------------------------------~------~---------------

11'04071-0 VILSON SOUZA
....... " •• '" PARECER ........ ,..,."' ..

As e tnat tcaoes oer-seautcas pela Emenda estão em parte contem-

---------- ---~~ :~:: -~~-~~~:!~:~!~~~--~:~~_:~~~~~~~~ -~~~:~:~- -------- -----------
lP04072-B VILSON SOUZA ",",DB
..,..",,.,,, ..,,.. I'ARECER ........ "''''''' ..

As e tnat toaoes per-seguidas pela amenos estão em parte contem-

-------------~~:~~:_~~-~~~::~~~: ~~~--~:~:-~~~~~~:~~ -~:~: ~:~ --------------------
lPQ4073-6 VILSON SOUZA PMDB
.... "'''' PARECER "'..

Pretende o auto" supr trm r- a a t tnaa e do Hem 11 do ar-t
27 oue trata de ineQ1bt I Idade

"'a referida at tnea estilo os cr-tnctprce oue r-egem as tne
1l2g'lbl1 toaoes

------------------~:~:_:~!~~~:~------------------------------------------------
lP04()74-4 VILSON SOUZA PMD8
.."'.,,"' ••• '" t'ARECEI "'''' ....,.''' ...

Pelo acolhimento parclal por envolver ceestão do Sistema
de Governo, Que ser-a oer tn-os anos a elaboração do Suost ttu
t IvO

lP04065-S OSWALDO ALME.IDA I=>L
"''''.. '''......... PAPECER ,,"'••*••••

A sug~stão j a connt a no texto do projeto, razão pela qllal
cone toe-anos a teenoe ceejuctcaoa

Pela ceef uctcrat idade

1P04067-1 OSwALDO ALMEIDA PL
............... PARECER ..... "'."' ...

A eee-roa não propõe texto melhor do Que o Projeto

--------------- ---~:~~-~:~:~~~~--- ------- ---- --- ---_. --------------------------
1P0406B-O OSWALDO A!..M~IDA PL
........... , ... PArECER "'''''"'''.'''**.

O Substitutivo optou pelo cr-tncí ctc da ectt caçãc de re-
cursos PUb'iCOl> no ens tno ecor tcc. com as exceções nele pre
vistas

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP04Ce9-8 VILSON SIlUZA Pr/DB
"' " PARECER "' "'* ..

ccr-c tutw-s pelo não acott-teento pois a opção pelo Par-j an-ent a-

-------------:~:~-~~:-~:~~::~~~:_~~~~~:~~:~~-~~- :~~~~::~~-~~~~~: ~:------- -----

l P04064- 7 OSWALDO AL\lEIDA PL
• "'.......... "'.. FARECER "'*""'.4 ....

Suprimido o ctsccs tt tvo. na r-eoacâc substitutiva da rela
tor, a Emenda fica o-efucrcece

------- -------------------------------------------------------------- ------- ---

lP04066-,3 OSWALDO ALMEIDA PL
.""."'."''''''' PARECER ••• "''''''' •••

Pelo não acotn tmentc pur cons toer-ar-eos a eete-te ao-ooe I
nda para Lei cr-dtnér ta

lP04075-2 VILSON SOUZA PMOB
"'."''',,''''',',,.,, PARECER .* .

As finalidades da emenca contem a.spectos que harmonizam
com o e'ltend1mento da Comissão de Sistematização

Ast;1m S01l0S pela apr-ovação porc1al desta emenda
---- ---- --- ----------------- --------------------------------------------------

1P04076-1 VILSON SOUZA PMD!'l
.... "'..... ~. PARECE.R "'''' ..'''.. '''.....

Os parágrafos 1 e 4 fOr-",,,, suprimidos no substitutivo O
par 3 teve sua redação alterad:l

Pela APr-ovação Parcial. nos termos do subs:itut Ivo-------------------------------------------------------------------------------
l P04077-9 VILSON SOUZA PMDB
....."'... "'.. PARE.CER .", •• ",••••

A sugestão do nob~e constituinte está pal"Cialme'lte aten
dida em nosso Substitutivo

Fa .....or-avldl em parte

1~04018-7 VILSO~ SOtJZA PoYD8
"' PARECER •• "' *"',.

Visa ;'I sUj:r1nir o art 471 do Proj~to dlÕ' Const ituição
Mio julgamos aceHave1 ~ proposta, tendo em v1pta o fato da
l;nfit€luse ser um ôlnacr-onismo juridtco

lP04079-5 VILSJN SOJZA PMDB
"'•••••• "'.. PARECER .,....... 40••

CaD!!>,ra justam8nte ã Un1áo determinar ta! corr'tfç~o se e
Quando couber

Pelo não acolhimento

"1.,:'40BO-9 VILSO"l SOUZA PMDB
........... PARECER <1<."," •• **.

A espec1f Icação proposta não se apl ica à matéria e e des
olcH"Ooa _P~lo não acolhim~nto--------- ------------------------- ---- ----- ----- ------ ------ ~---------~- ---- ---

lP04081-7 VILSON SOUZA PMDB
.<1< " •• PARECER •• "' ..

pela r-ejeiçâo, por nã~ se ajustar .â orientação 020 Comis
são de Sistemat1z.ação

lPQ4082-5 V!LSOf.l SOUZA PMOB
•• "'>1."'."''''. PARECER •• "'''' .... '''.

As final1dades perseguidas pela Emenda estão em par-te contem
pladas no Substitutivo P~la <lprovação parcial

--~----------------------------------------------------------------------------

1P040B3-3 VILSON SOUZA PMDB
"''''•• '''••• ''' I'ARECER ."'....... "'.

As finalidades da emenda contem aspectos que harmon1zarn
com o entendimento d.a Comissão de Sistematização

Assim, somos pela apl'ovacão parcial desta ~menda

--------------------------------------~-----------------------------------~----

lP04093-< RICA~DO FIUZA PFl
" •• ~ PARECER •• " .

A E!l!1õJndd apresentada não se coaduna com C; atual propos1to
de S1f'"plificar a redação ao Projeto pela eltminação de ex
pressôes ou de artigos prescindlve1s E: Orefl3rlVel adotar U"la
for-ma Que contE!nna o princlD10 do d1re1to como o fez o Pro
jeto de ConstItuição se'11. entretdnto est~l"Ider-!:.~ QlT' aspec
tos C/L.e Qualificam a matéria e Que são per-tin(;!ntes a legisla
ção ord1nária

Pela rejelçâo
------------------------------------------------ .------------------------------

1P04094-Q ~ICARDO FIUZA PFL
.",.",,,,.,,,,,. PAREr.ER ...,."' .... "'.'"

A altel'ação a.o al't 340 ao I'ro:leto, como formulada na
Emenda não CDrres:;Jonde d deC1São adotada pejo Relator

O parecer e pela r-ejo::'1çuo

lPQ409S-7 RICARDO FIUZA PFL
1<"''''''.'''.''''' PARECER " •• "",,,,....

O dlspositivo e"'endado foi suprimido. não cabendo
lisE"

Pela preJL.dicta1 \d,3,de

1P04096-5 RICARDO FWZA PFL
.... " ....... PARE.CER •• ",.", ... ",,,,

A proposição estabece dE>talhamento dest'leCeSSilriú PO-
denclo se!' tal mater-ia disc1Dl~nad3 pel<t legislação or-dinaria

Pela r-ejlõ1ç,50

1F04097-3 R1CAROO FIUZA PFL
.",.",,,,,,.,,,,,, PAReCEI< ..",,,,,..,,,.,,,,,,

O objetivo do p~eceito e Vedar a pl'ática infeli;-:mente,
COlrum do salario complet1vo n.!!. rerrwn~r-ações variáve1s

Pela rejeição

1P0409B-1 RICARDO FIUZA PFL
,.... "'.... "'''' Po\RECEti *....."'... '"

As finalidades da emenda, contê'" aspectos Que harmot'liz':'\.,l
com I) entendimento da COM1ss530 de Sistematização

------------------~:: ~~:_:~~~:-~::~-~~~~~~~~~-~:~~~~:_~~~!~_:~:~~~-------------
'P04099-0 RICARDO FlUZA PFL
............ PAR~CEF< ."'.""''''.''' •

O trabalhador /'Ião e um mero prestador de serviço pelo
qual recebe um salario Por outro lado or:. lucras e ú cre~

c1mento de uma empresa não são r-esultados apenas da capac~da
de adminlstr-attva do patrão O sucesSO ou fracasso deoendem
de ambos Se, portanto a vida da. empresa esta intlmal"lente
l1gada as du:;.s oartes. é injusto que SO'l1ente o e"'pregOloor
usufrua dos lucros alcançado~ Assim é de 1'und,3,mental lm
portância a l:-ermanênc1a do refer-ido princ~pio no texto con.!:;
tltucio;'lal

1P04084 -1 VILSON SOUZIl PMDB
"'..... "''''•• PAR~C~R .'1-."'...."''''

As f1n<ll'dades da emenda, contbm aspectos Que harmonizam
COI" o entend1mento da Com1ssão de Sistematização

Assim, somos pela aprovaçáo parcla' desta eme:nd,1
----------------------------------------------------------------------------~--

1P04085-0 VI LSON SOUZA PMD8
............ "' PA~ECER .

A matéria está adequada e suficientemente contemplada no
titUlO da Ordem Econômica e Financeira

lPú41DO-7 RICARDO FIUZA PFL,..*•••• *. PARECEI" ..
Somos d" opinIão Que, no texto constitucional. deva ape

nas constar qL.e o salario do traoalho noturno sara &uperior
ao diurno Quanto ao aspl::cto de Quanto será a percentagem.
não cabe á constituição fixa~la, pois trata-!ie' de IM.téria
;oncernente to legislação ordlnária

1P04086-8 VILSON SOUZA PMDB
"' PARECER •• "' .

Tendo o substitutivo optado pelo parlam~mtarismo, a argum
Im ,ação dO autor de emenda é vál1da

Somos, portando, pela aprovação4 ~ ~ ~~ _

lP0410 1-5 RICARDO FIUZA PFL
"'....." •• '" PARECEI" "'........ "'•••

Acolhida a supressão proposta, ficando a saude ocupac1o_
nal entre as competências do sistema nacional un1ca de saude.
para dlsc1plinaçiío oportunam~nte

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P04102-3 RICARDO FIUZA
..... "' '" PARECEI" "''''

PFL
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HQ4"8-1) t:t.l"::AGO:l ~JLll.A Ph
,.",. PAR:::C!:P .

t::lelo acc t .. twer-t o pare ar nus t erecs d,1 sut st t t utrvo
---------~- -----~------ -~~---------~~--"--~---~----~-~-~"--------~-~ --

1P04125-,2 RiCAR)O FIUZA PFL
................ PARt;CER .,. ..

A emenda es'"á tec.l"ICa'Tli~'I)te 'IllPerfeita Porque a sua jus· 1-
;:;ativa não se rêfêre.ao d'lspO!"õit'vC' Que se or~to;;nde altp-

lD0412HJ RiCARDO I'Il'ZA ~FL
" *. :;'ARECf:.R ..

ecateca no seu eer tt.c '10 D"i'1c'lp 1a que estaOÇlolece a eco
plem..o-ar tuace ocs si""'"eml'!:> PUD'iCr:- oe rvecc e estatal

Pela ap-cvecêc ce-cra r
--------~ ---~ --------- ---~--- -------- -- - ---------~----~ ~ ---- -----------

1 Q",e ssr aoeteceo
Q,ut':' oarüJra-

1P~14117-' :HCA~DJ ~II_IZA

..... "'.... ,. ... CARo=.CI"R .. ~ ... " ••••
"c- mar"'tido (la ~rojl'!tt- ~ a~'

princ,oic!; g!"r<! "a ~'?N1" 'S':Ic: :;<J.::J~'m

'o>

'P04123-l) RICARDO ""lUZA PF[
.......... " ... PAReceR ........ "~ .....

"-;ão nos oa-ece eo-oo-vaoc t oc rutr- "0 texto const'tucional
qcl3'Quer rEdação que compreenda medida$ Que ,assegurem t"ata
me'lto adeQuado as oeaue'1:::ls e mIcro empreS:::lS desde Que dessa
forma ill1pede-se que a lei O"jlnár1a P05sa I'e"'ç·ir vanaçóes
1p conjoJntura cujos efeitos se faça'" S'l!flt Ir no ãmtlj"" de5sas
l!lrt iaaoeé; f'conôlT'l c<'\o;

Por outro lad<"l Cre">lO'il l>e~ bastlH"ite êstabel€ce~ t:"O'l'O um
prln,;'lplú da ordem econôm'C3 tratall1ento d1'1'e"el'1c1<1:!o para as
empresas n<lcionals de pe:)llenc Dc~te

tela A::rrOJação ParcIal------ ---~ ~. ~---------- --- ~ --~ ---------- - ---- ~ --_.----- -,-- .-~- ------- -

lP04{22-~ R:CMi'O(J «u.z« pft
.. " l">ARECER .

A emenda ec-eseoteoe ~~t ir-e oo texto conat t n.c cona r d1S~

ocs i t tvc COn$ oe-a-cc -etvvar-t e para a soberania a seg.l""""l
ça e o Q~$el"\volv'mento nac tcna ss

Pela re'eição
--------~-~ -----------~--- ~ -~---------~ -~ . -----~-~---~ -~ - -~ ------------- ---

1P04124~4 RiCARDO FIUZA F'FL
....... "' PA~ECER ., ..

A presente eme'1da foi ap~esentada f'I<l reoação elo a~t 3';)7
nãc ocs<.ante sua redaçJC' Sl;'ja Il'a's arnola

Pela aprOvaç';o------------- ~-------~-~- -~-------------------_.------~~-- ---------- ~-----

lP04119 8 RTCMWO FILZA !=-PL
.."*,,•••• ~ PAREC:'R ...... ,,~ .......

:) prl('C1CtO est aue E!CI:lC. no C!ISD(JSft'lvo e ar t 3961 \" oe
fLI'ICa'lilõ'ntal rmoc-t aoc ta f,> c-;c ccos t ar do t exrc cc-st ~t.c'

o-e t O me-caco nu e-r-c ... '_111 lnS"I'Ull1ent;, oe Q'Je a »ecêc ~evi'

d1sPO· cer-a ,"cartha~ o cese-v-i.v-eeoto CIBntlfl o I? cec-o
tcctcc

~ ----~----------~~:~~ -~: ~:~ ~~:----------~-- ~ --- ~ .----------~ ~-~ --
lP04 '20" 1 ~ICMDI1 FIUZA P::L
.......... ,. .... PAl:lEC';R •• ~ ......... ,. •

A Il'dtg~'a deve eé"a'IllI'Of'·e ser tratada oi, r0g<.J'adA l;>m e t
o-ot-iar-va r-azão cete Q'.>a! eo r r-et r r-aua oc c:>rO'"tc

:tela dD~ovaç.]o--------- -" ~-----------~ ~ ---~-----~-~-~--~ -~----~-~ --~ - ~ ~ ~-------~-- --

1t:>04105-8 ~lCARDO "'IUZA pl'"L,
.... ,........... pr..t:t.ECER .." ........ "''!"

A jornada d~ t-aceu-c de 40 nc-us semana\$ CCJ"lO ccost a
oo Projeto de 44 ci. da no-as COfl\O proposto of1om ncllllel'O:!,;JSS' ~
mas Emendas teve ce certo modo um refarer-cla1 coraue
A eator ta das propostas mesmo "1,1 fase zras COmissões femât1
cas , seja pelas suas rustt t rcacões , seja pela torma de ao"f'
se-t acãc dos textos seno-e oeeons- ..cu ser- a mater te eei s
aoequacia a 'eg~~l11çao ord1n2, .. ia

De fato a rcr-r-aoe de t.e aaarbc eleve refli:!t'~ ..Jl'l'A si tue
cão conjuntural Que so ale' ecoe atender cca-ent a nor-as
não convtr ta a. um oete-eniacc ecnsntc da. vida econômica 00
País. mas pelo oeseovotv-ee-uo tecoctoc-co, DOI' motivos de
'Interesse Pub1i<::o ou ate por ccec-cvacas r-azões ue ordem DSI
COSOC1<'1l, ecoem vtr a ser a 501'.lÇ.30 tuea t Ressalte-se 0'.:)1
oportuno, Que ml"'smu no r@gime a-ua t de 48 horas seeena-s , vá
r tas cateccr tes em ceco-t-êoc .e de te t espeC'IflCA ou por for
1;<'1 de ccnqu'Is':.as elll <locarccs Cu ccrwe.....cões col~t , v .1S 'Sa l::\..'lI
orem j cr oacas rech.rz'das

Num quadro teve-se em Q..J~ a necessidade ll"1I=H~I'lcsa de
se expandir ou tncr-emer-t ar os 'llVels de c-ccvcãc. ate corno
medida de salvação ""clona pOde-a o l:staOO, em consonânc 1a
com os anseios do povo. oropugnar por jcrnaaas mals tlxtef"lsas,
desde que compensAtorias a o'vel de relT'u!1eração ES5j'1, allas
e o exemplo que nos da o Japão onde <I 1ntenstf1caçáo do t"a
balho 'on91? de penall2ar o tl"ab;un<ldor e o Illelo eficaz OI:
lhe propiciar melhor padrão de vida

Ass1m, cOf'lsiderando q\.Je Q Congré"SSO Naci';.lna,l <;emDrl;;'
sel"sivel as relnvlntllCaçóes dos t"aoalhadoreS e consciente
óas realidades do Pais, pOdera com malor flexitdlidade dis
ciDl inal'" essa controversa Questào optall'lOs po~ !"anter apenas.
a limHa.;àCl' da duração d13ria dO trabaH'o em B "\Ql"'a$ 1"'0 ma-

A''''

tr-r er-oe....os cce os (1150'; sei ar r.. "s são ce-rmeores a-i 1"0;0-
coe rações CoIH Ivas er,t 1'<:1 eec-esecos e nsr -ões caceocc a
;0$" "j'11::aml!:'ltp a or evs são oc se r ar ro rnH'I "'10 ;Jdl'al

1P04 04-0 r:;.fCAt:lDO sruza pr;
,.."' PA~ECER ..

acctrooa a proposta ce sec-essão do c tsocs t ttvo p.')r ve
r ea-ar ae eate-!a -vc-ce de legis1,açJo ord1nõrl.a

.------~ . ~ ----------- ------~ ----~ -------~ .. ~----~--- ~ -~--- -~ ~ --------~-~ ---

11:>04105-8 RICARDO FIUZA pr:L
.... ~*,. PAREC!:.R ,.. .

O acest,o ao enstno obr'gato~;o e gratu1to C-''I\O direitc-'
poJb1 '\co sub!et Ivo aclonavel contra o estado !"II"'1j1ante mandaco
de injunção conf1gura~se CO'"\CI um instrumt<ln'-o e"tc3:O: r.." qa
rantla de cuml='rlme'lto pe'o Estado dO seu de ....er para c'-'m- I)

ensino pub1 ico

'0'«411:)3-\ t\l::M<OO su Zr.. N'_
..... ~~,..,." PAQ.E(.~R ......,. ..,.,.~".

A esr r.rt .rra de eco-cvcaoe '" moet a .oaoe e g"arjall1en e d' ~

ee-eoc -eoa segundO costumes nauttcs cao-ão e nivel d"" v-oa
ea-aarc do tlesenvolv1'I'!Ô;'nto soctc-eccnce-t co dOS C2I1Sti"S A ",'l'l ~

cr esa es t eanqe t r-a es-e acact aoa as CC"'C!IÇO€S ce seu ca-s de
o"~gel"i e não as nr as tt eveas De cuatc.re- so-ma acata-se J
ccooe-ecêo e o asscr-tc se-e "eg,-' auc em lõ'i

Pela eor-cvacãc oer-cre r

jP04107~4 RICARDO FIUZA PFL
................ PAREC::R ....... " ... ,. ...

A I.lroposta apresentada es~a, el'" seu cOf'teudo, contida. no
suostltutiVI)

lP04108-2 RICARDO FIuZA P~L
....."' fl/>'fl:\:.CrR ..

E'ltendemos que a rêmul')er2çiio err dobro 1"0 penodo de 1'é"las
não deve ser ob1eto do ~e/{"o t.onstituc10nal por se COJ"flgtJ~

r;)1' um s.alar1o l"dlrêto (;0" OJt~Cr lado DaVi? flca~ assEglJ~.J

da pj;llo menos a rel'luneração 1ntegral que e uma gara"t'a
lT'\ntrra a Sf;r dada ac tr'abalt'ldt:lOr

Pela "eje 1çâo
--~----------~-~~------------- -~-- --------~-~ .

11'04126-< Fl'ICI\ROC' i=TlJZA PF,~
.... ,.,. PAR=:C';:R " .

Somos de pa~ecer Que c pr1nC1p'o do êr-Sf"lO publico E' gra~
ttllto se sobreleva as res~r o;6e!> em t~~~Il'05 de grau ou "11J-?1
de ens,no

Pela rejeiçãu--- -- ~ ----- ----~ ----~--- --- --~-- -~ -~ --~------~ ~ -~ - ---- ------~-
lD04127-g R;CAR)O FIUZA Dl'"L
................. PARl::CE.R ....... "'." ....

Pelo não acolh1mentl; 00 trata-sl'" d=> "'at",r1a 1{1Tr3'CO":,~

t 1~l.lcional

11:10<11')9-1 RICARDO FIUZA. Po"L
................ PARECER ..

Coletiva do errel1oõ! modH'fcar o i"c1sCJ .xXVI ao <lrt Igo 13
,;:\ue d;SPõeo Que <l al:l<:lsen~ajo~';1 por temOD de Serv1çO por ida
(le e 00'" ir)"lal iC!ez per....ane>1te. C01T' salá~ 'o lf"ltegra1 no caso
co traOalnadol' rural nas COndlÇQeS de reduç,io prevtsta no
al't 356

Por Cl<~estdo .j(' Tecr<1ca legislat 'Iva ~ulga!l'OS Que tal rnd
t-er\~ d'ê'''a, ser O\sc\pl~raca "a catítu10 da segur\daóe SOCla~

Ante C exposto oo1nancs pela sua DI"ejud1cla1tdade

lP04l'('-4 RICAPDO FIuZA PFL
... ,. PAPSCER ."' ..

Se os jlr~dtos C!..le são aSSo!!;;Iurados e10-l: trabalhadores de
empresas, São Con{ell'p1acas em diSpos't lVO$ COl"\st Ituclonai!.
não entendelflOs porque como Dt'etende o nobt~ cal'1.Zl...eJ"tar QU€
náo SI'" conf,gclrl! tambem nos refer'd05 Q1sposHivos certos
direitos traba1ntstas aos ....aball'ladores dornest lcos ll'I(:ttvo
~orQue, Opl'lamo5 Dela rejeição da presente €ff1e'lda

1PO~'::8«7 RICAqDQ FIUZA PI-
..,. ~"' .. PAR=.CER ..

/o./aa ceaI'! no preseo"e cap',"IJIO ,"~a'ar s0b"~ '1lJ!o'stOf<$ da
oa~tjclpa-;ão dos Estd.jos E' !,IJ"dClp~G:; nos r~ç:urs,..,!, arre.:ada
dOS com taxas e t~ Ibutos 1~c1cente:; botre c <u:rO-lo;>1tam];l",tc;. de
e...ergia

Pe'a rejeição________ ~ _ ~ ~ ~ ~ __ _ __ ~ M ~ ~ _ _ «_

1P)4'::!9"S IUC~fllJC 1', JZt. CFL
"" PA~F''::R ", ..

O a~t '190 427 ,:. Sll't1<, ')i1r'VJrafcs fora'l'l tranosfo)r"'aj,)S e"
t,.n 1CD ~jisoosltlvD ü ~'J31 So::<9..Ji? orj~nt.;l:çáC' jl.ers,a da 5l"QJ1
dê!. no capot da ::."'9D051 ....ao é.1rlg1,.,al

Pela re1e1ção

1"U4130~9 RICARJO Fil.'ZA PF~
............ ,. ... PA'RECER .... ,. ...... ,. .. *

As raz5e!'> el'ioendidas na <.'J,;t 1t tcação da !:.l1'a'lCia ".10 rnufOo
oco"turas, mo~ho por Que ac')l~€mO$ $Ja postulação
Pela aprovacão----- ~ ~- ---- ~---~----- ~-----~------ -------~ -~"------------------------ ------.--

iPD4n1~2 R1CMWO FltlZA PI=/.
...... ,. PAREtl':" .. lO ..

E.n~e celtlos Que ('I pl'oteção 'lõ!gal d at iv'Oi'u:le d? d~I'~geT1ti?

sl>1dical d<?corrta da 1\oerd.3.O'e de a.ssoctaç.§.o profissional ou
9il"\d-lcal E cabe a la1 regulamentá-Ia
Por essa razão ternos a intenção ds exclulr de nosso su!Jst itu~
t1vo ia norl!l<l da allnea f' do Itel'Pl IV, dD artigo 17 do Pro
jeto
Como a fml"'nda I:1ropugna pela manutenção do (1iSposit Ivo, emOora
;Ob outra redaç::io, SOIllOS pela I"êjelçâo

1P04112~ 1 RICARDO F!\JIA ~FL
..... "' ......... PAReCER .. "' ..."' ..... "' ..

Aproveitaremos, da Emenda, a conceituaçáo da llberdaje ao e
xerclc10 do dtretto de greve com regulamentação na lei
Julgamos f"ll'!cessil r10 e,<preSS<lr Que serão tomaClas as pr ov 1dên 
CiM garantidoras da continutdade dOS serviços essenctais
~e'<l aprovação parcial

'P04131~7 RICARDJ FIUZA P;:"L
.............. " .. PARfCER " ..

Cor!' lige1ra~ dif~reTlCaS dE' r~d<lção as prOOOS1ções suge
r~da'5 Dela Ementla fo-am aco'hija!'> '10 Suost'ltutlvo v~sto tra~

tal' a ma1:e~ia da for""a que cors1aer<ll"lOS a m<l1s ó1deauada.
Dela ap~O>Jacão p.1lrCi,al

~~~ -.~---------~-- -~------~------------ ---.--------------- -- --~-~

lO'04132~S RICARDO FIUZA PFL
............. " .. PA~ECER ...

A prese,.,te l!mel'1da náo Ç!eve ser acOlhIda O 30 do art
424 deve ser S1-Jpr i "lt do de vez Que a criaçÃO de Ulr COl'selho
del\beratlVQ e de Otf 4Cil e corrplex3 aplicabtlidaae Por ou
tro laco ja eXIste orgão próprio_da aamiolstl'ação federal e·
xecutant:lo a POl Itlca 1ntllg~l"istll.

A redação Que oferece_"lCJ ncapu· n do a ..t 4.24 não O lr;ova
nell1 O beneficia, devendo pe"manecer o texto o~lgtnal

~ ~ _~ ~~~_:~~~_~~~~:::_:~~: ~~~ ~ ~_:::!:~~:~_ ~~_ ~=~~o:: ~ _
1P04133-3 RICAqDO F'It..ZA PFL
................... PARECE.R .."'.. "'........

Pela aprovação
--- -- - - ~ - - ----------- ---~ - ~ -« ~ - -- ------~------- ~ - ~ - - ~ - ~ - ----- -- --- - ~-

lP04113-9 RTlARDO l"IIJZA l'IFL
..... "'.~ PARECER .. ,. ..

A Proposição em exame apr;mg!l:' ~ pl"inc'p'C1 da vlrC..J1ação
de recursos oarê\ o ensino, tendo sido ap"ovada na "o"m.a do
Substitutivo

Pela ,aprovação parcial_. ~ ~~w • __ ~ ~ ~ ~ ~ __ ~ _

lP04114-7 RICARDO ""lUZA PFL
................ PARECER ,. ...

Adotamos orientação-não d1scr Im1nat 1v"",
_w ~ _~ _~ ~:~~_:~!~:~~~ ~ _~ ~ ~ -__ ~_-- _

lP0411S-5 RICARDO FIUZA Pf"L
............ ,... .. PARECER " ..

O parag"afo e seus lnC1sos foram sUP"\ll1idos AcoltdQa
e.menda

lP041l6~3 RICARDD FIUZA
.............. PARECER ..

Acolh\da a Emenda

P'c

1F'04l34-1 RICARDC FIUZA. PFL
• C)ARECER ..

o assunto ela conceoitua.;ão de empresa nac10nal é polêl'll1CO
,mô!l5 apresentl!rnos um nOllo enfoque P3ra a prob1ematica '10
subst ltut 1vo t-.@ste novo cQncelt.;., a dl;\finiçáD do ilustre au~

tal' corresponder la a Que deflP'ltmos como empresa bras'l~ira de
cap'ltal estrar'lge'lro

________________~_~::~_~:~:I ~~?_~ ~ ~ __ ~ ~_

1P04135-0 HICAROO FIUZA PFL
................. PARECEI" ..

Entende diferentem~nte a materl;a este Relator
Pela rejeiçào---------------------------- - -~----------------- ~ --- ------------------ ~

lP04136-8 RICARDO FIoJZA PFL.
.............. "' .. PARECER .

A Emenda eleve ser rejeitada por rão ajustar-se ao entencl1-

-------------~:~:~-~~~~~~~~~~::_~~-~~~~:~~~-~:_~~~::~~!~~:~~~------~--~--------
lP04t37~6 RICARDO r:IUZA PFL
............... PARECER ""..

As final \d<tdes perseguidas pela E'l'Ienda estão em parte contem-

-~-----------~~~~~~-~~_:~~::~:~:~~~--~:~~-~~~~~~:~~-~~~~:~~-------~--~---------
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11'041:18-4 RICARDO FII..ZA P!."L
........ "''''•• PARECER ..... "'•••••

Pelo não ecotbree-o c por t r a-a-r so co roater t a t or r-e
co-st t tuc tona i

1P04139-~ rUCA'Wa F1l\ZA r>l"L
............. PARECER .

t.<'i redação do cacut ' c10 ",rt 395, suns t t t utrecs as ex-
pr-essões apoiara l:' est urcie-a ' por -oec-cve-a- por SP" rna'~

eor a-roeot e O as-eco ceve-e or'omover O ccsen-orvt-eotc d~ C
E! T Sej.- em cnvver-stcaoes -ecc-etc-res C!J centros oe oes >

QU1SaS
Pela rejeição

---- -- ------ ~- -- --------------------------------- -_._----------------------_.
11"04140-6 RICARJO "IUZA PFL
............... PARECER •••• "'.....

1'.,;>10 não acon-veeo-c. nos ter-r-os da -eoecêc eoct e.se ,u
suos t t t uttvc

1P04141-4 RICAfDO FIUZA PI'l
............... PARECER •• "' ..

"arvez (I çonst t tuvnt e ccvsesse emendar o paragrafc unvco
do ar t 388 o qual foi t r ans eor-nado em ca-ea-arc do artigo
385 na sua v-t en-e Pela -ejeicêc__________________________________________ ~ r _ ~ , _

11'04142-2 RICARJO FIUZf PFL
................ PARECE~ .

sesuteoc a tradição do nr-e-tc nacvor-a t a Emenda aquI
811il.',dnada t r at a de matéria "or r acons t t t uc tcr-a t caner-nc pois
ssr- objeto oe c rroaccsa ccns toer-acãc Em etapa posterior CIO
cr-ocesao lel)'sla+'Ivo

Pela -etetçêo--------------------------------------------------- ---------- -------- - ---- ----
1P04143-1 RICARJO FIUZA PfL
.."' '" PARECER "'.."' ..

A mater-La em causa oec tomcs por uma abordagel'l cons t t tuc tc
na' ar ternat tva QUo'" na c-eseot e fase dos t r aoa tnos torra in
viavel o acr-ovevt ament c da -eeer tca eeence S<;1Il prejui7Q do
exame crítico doi sot uçâc co-isuos t anc teua nu gucsr tr ut tvo P8
la c-ejucrctartoeoe

----- --- -----------------------------------------------------------------------
1P04144-9 RICAR:JO FIUZA !=IH
............... PARECER .

A caracterização c cmc ce tme de r et ençâo do sa tar tc do el"
m-ecaoc. coe Dto ootoso 0.1 culposo do empregador. traduz urra
das r-etvtnotcacões mats sentidas das ent idades s tnutca ts AS
sanções atuatt-cnte existentes são de tal ec-ma Ineficazes que
essa pratica 111c1ta acabou por se to-na- corriqueira <l. oon
to de eoseter- n;i i nar-ea e lT'i rnar-es de -eci aeecõss t r-abau-r s.t as
em teces 05 Quadrantes d~, Pais Impõe-se urra medida energ(!t 1
ca (;l a configurada no e-ejete salvo outra fÓl'!'lula igualmente
ee icae e a Que melhor se nos apresenta

P~l,a rco1eição---- ---- -- ---- ---- ---- -- -- -- --- ----- -------------------------------------------
lPÚ4145-7 RICARDO FIUZA PF...
........... PARECER ..

co-stoer-a-cs ave a ccosr tt atcãc deva ga-ant1r apenas a r-e
mune-ação do tr-ecatr-acor- acidentado ou portador de ooeoca
profio;sio'1al paqa COM recursos da ?r€;vidEnc1a 50ciel1 l? não
súa perfl'an@'lcia no ê'l1pr€'go

Na real idade, o fundamõ!nt!!1 ~ a exist~'lcla de uma p"evi
denc1a social Que garanta ref"uneracão e possibllite ao empre
gador a I'eadaptações que o habi 1ite a manter o mesmo padrão
de v1d1"!, apesal' do infor"un10 ou o reabilite para o traba
lho

Con"em salientar, <linda QI,/e o e'l'orE'gador acidentado'" a
tualmente protegido por dispositivo l!?gal Que gar~nte sua
~ermanencla no e'llprego enQlIanto durar seu a~ast<l"'ento

1P04146-5 RICARDO FIUZA
ol< PARECER .

Conco~dal"las, ole"larnente, CO'll a ~JU5flticdÇão" 1'0 ser'1t Ido
d~ que "em condição I" 19idamento= fixadd!; ~n lll't deve ser Der
m1tldJ a locação de máo de obra pa"a traball10s temporarios;

que nao Si? i'1tel'ligam com a atlvidadl',! nc"mal da errpr'Ô'sa" ~

l" para s<llv2.guardar esta ultilNl hlpotese qUi?, em consonância
com outras Emerdas ~a aD~o"ada5 conSlderam,)s de suma ill',JOr
tií.nc1a manter a refertda prú1!:liçiio oloenas 'os casos de trata
11"0 permanente

11:104147-3 RICARDO FIUZA PFL
... " .. t ...... PARECER ........ ,.......

O ser'v1ço @xt~aordlnãrio pode ser nec~ssaria não
apenas para casos de emergência ou força !'laior mas tambo;o!'l'l
oara U'll acrésclfl'O temporar1a de de'lla'1da Entel"ldemo!:õ porem,
qtle não é caso de SUP"'essão do óispositl.,.o mas sim de a<.~

segurar remune"ação superior a l1ara normal que sera estabe
lpc1da el'ft convençâo coletiva dll acordo com OS inte"'esses d<:.'
cada categor ia

lP04148-' RICA::tDG FIUZA PFL
..... ",,,.,,, ... PAR:'CER "''''... '''..... '''

O conteudo da Proposição atendida pelo projeto da Comis
são de S1stematização, traz desdoOrall\e'1to Que, segurodo a pra
Xl? do direito brasileiro, melhor se coadunam a leg1s.ação úr
(I1nar12. li! complemel"tar

------~----------~:~~-~:!:~~~~--- ~ ---------------------------------------------
1P04149-0 RICARDD FIUZA PFL
.............. PARECER "''' •••• '''''.

A Proposiç;1o em e,l(ame, conqu;,mto constitua valioso subsi
dio para o processo legislativo, merece ser MeQuadamente con
siderada QU<ln::1o se tratar da legislação complemE'ntar e Ordiná
ria Pela rejeiçao------~ ------------- -------------~ ---------- --------------------- - ------- ------

1P0415D-3 RICARDO FIUZA PFL
............ PARECER ....* ........

O dispositivo em~ndado foi suprimido não cabendo aná-
l1se

Pela prejudicialidade

lP04151~1 RICARDO ""lUZA PFL
.....* PARECER ..

O dispOSitivo tNldl,/Z UM materlal filosofico de amola acei
taçâo e Que fornece a base para a definição pol'itlca setorla1
QUQ lhe segue, não devendo portanto, ser suprimido

Pela rejeição

1P04152-0 RICARDO nUlA PFL
............... PAI{EC:R ** ..

o aViso-previa é mater1a procedimental para os casos de
revisão do contrato de trabalho Como tal deve ser discipli
nada, apenas pela legislaçl'io ordlnaria

11"04153-8 RICARDO FIUZA PFL
............ PARECER * ..

Para. uma atividade de ta'll2rha relevância para a economia
e segurança nacionais não se Jl.lst1flca, em hlpotese alguma.,
transferir aos Estados o monopolio sobre ela. Em se tratando
de atlvidade de e.evado custo e elevada tecnalog1.a, não exis
te no momento possibilidade de ser levada adiante por Esta
dos como o atesta a expe"lência ja vivida no Pa's

por essa razâo SOMOS pela rejeição

1P04154-6 RICARDO FIUZA PFL
... * "'. PARECER * ..

As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contem
pladas no Substitutivo Pela õlprovaçáo parcial----- -~--- ----- --------------------------- --- ---------------~----- -------------

lP04155-4 RICARDO FIUZA PFL
............. PARECER ..

No entendimento do Relator, a materia tratada no dtsposi
tivo que se pretende supriMir figUraria melhor em lE'glslação

SUB$TITtJTIVQ De REt.ATQI? - PARfCCR soane AS EMEfJDA:; APRESENTADAS

lPQ415S-4

ordill.:!T"j~ pis que ..t cr-oucst a o- '~/(clu<::ivl"o1lje ce f,-,lhJ ce
;,a13r105 para lnr:ld.;)":<a~"" ",0lltrtouiçÓQZ soc ta i s cest u-acas
..t Seg-F"i'J<1d .. DOSJU1 reoi-cacoes oasteote !pgniticativa., no
f Inan:Hrrento Co? !)-oqrJI"'JS 3 o=:nt roaoc., j a ccnsci roeoos no
'w31fl!JO soeta:

so-e-o e "ledi.1nta tr-at cr-ento vld 1€!1lslação t or r accnat s t u
çl0l'3J ccoer-ree ce- f ,xa1a:. "'''' provl<;f~5 1r'ldI soensevei s ao
oesccareoento da e-are-va de "1'000 a qU<2 [;0,,1.<1f" ser atendido::;
os ctve-sos aspecr cs eovotvtocs

Em vtat e 113 -ote-ánc te 00 assunto e con~icl"'ran(!o-'õf' o
nueero lje eeeooae ec-eceotacas 1"\0 e-e-r-o seot toc j'JlgaTlCs 1'.;:
coeen.evot dC.-.lh."r a l"rnendJ suc-esstva -eee-c-oo a e-ater ' J
a utt e-jo- conetcu-acac 10 eesejc d' prOCe:::50 1~3is13t1H"

or-o tna- to

1P04155-2 RIJ ARDO IlIZA PF(
........... "' PARFCER .

A "fl"P'lda dá oove r-edação -.10 IteM \IV do r'eo.retc
A ee-c-rc jol se encontr-a ce ...roar-e-tte tratada no sunvt t

tc-vvc ell' ereoo-acac
Pela aot-ovacec ceecta.

1P04157-1 EGloIO FI:.RREIRA LI'M PIlDB
.......... "'''' PARECER ..... "'........

A cues tão do sistema oc governo, em face das otscusrões
cee a tnca se pr OC6 5 S.UI'l ~f'r.l d.::-flnida acos a etacor-ecac da
sucet tt rt rvo

ee a rej'J(\iC;i,]lldade

1P04158-9 EG!DIO FER~EIRA LIMA P'llD9
.ol< '" PARECER .

A o-esero e emenca ccne i tt e com a ststo-nat tca geral aecte
da na-a a eteocr-acão do e-crere de Constituição:'

A.sslm somos pela s ...a -ef etcãc

lPD4159'-7 fGlDIO FI.:RRi:lttA LIMA PIlDB
............ PARECER " ..

As r rr-artoaoes da eeeoca. ccnte-n ascectos Que naeeonf aam
C01l o eoter-ctr-eo-c da ccetasac oe s tstemat t aeçac

b,ssill', SOntO'; Dela ecrcvecãc parcial oest a emenda

1P04160-' EG10IO FERRE.IRA LIMA PMOIJ
.......... ". PARECER .

As final idades perseguidas pela Emenda estão 1;'11' ca-te corvten
atadas no subst t-ut tvo Pela ec-cvecãc oa-cter

lPQ4161-g EGJDIQ FERREIRA LIMA PMDB
... " PA~ECER ", ..

A presente er-enoa conr t tta com a s ts temat tca geral adota
da oa-a a etecc-ecãc do Projeto de consr í turcãc

Assim. 501'1'05 pela sua rejeição

1PQ4162-7 EG1DIO fEI\REIRA LIMA PMDB
• *••• PARECER ' .

A emenda não tr-ova no cont euco TiI;''Il na forrr,j
O dispositivo invocado t ar-t ~341 ao-eso-o e -e.racãc cla

ra concis.:! p prec'sa
P,;>18 prejuj Icia11cade

1P04t63-5 éG:OIO FER~EIRA LIMA I'f,lDa
..... ,,* * PARECER ..

Niío altera a emenda nem ;]0 conte>udo nem a forma do dis 
POl;1t i vo invocado

Pela DI'ejud real1dade

lP04'b4-J EG:DIO FERREIRA LIMA PMDB
•• " +* •• PA:tECER .

li él1'8Tlda deve ser rejeitada por n3.o ajustar-srt ao entenji
I"l,anto predominantp na C.O",i55';;0 de 51,>tl:!m3.tizacâo

lP0416S-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PIlDB
........ " PAR:::CER •• ~ .

A questão do sistema de governo, 10m fac/? das discussões
Que aln~a se processam, !'!era definida a005 <1 ~laooraç3.o do
substltutivo

?ela rejudic,,!!11da::1s

IPQ4'66-0 EGIDIO FERREIRA UMA Pf,lDB
...... "' PARECER ~ .

A questão do sistema de governo, @m facE! das dtscussões
que ainda se proco?s<;am 1:;e"'o3 definfda ap!;.'>; a el<llbol'ação do
Lubstltutivo

Dela rejudlcial1dade

11'04167-8 EGíoIO "'ERREIRA LI"A PrlDS
............. '" PARE.CER •• ,........ ~

Pretendê o <:lutor suorim~r o ter'IjQ ~Vlce-Presidente" da
allnea e do item li do art 27

"'o projeto rão cons.til a referlda expressão
Pe' a aprovação pare 1a 1

lP04l6B-6 EGíOIO i=ERREIRA LIMA PMOB
.............. PARECER •• ~ ."'."' ....

Pela aprovao;ão parcial, t~ndo e"l vista a Solução adotada
no Substitutivo

lP041ó9-4 EGíDIO "'ERR~IRA LIMA PMDS
............... PARECER ~ .

A Questao fol conven1ente"lente tratada no SUDst1tut1vo
Pelo acoltJlmento parcial

1P04170-8 EGíOIO FERREIRA LIIM p,",oa
."'••• "''''*. PARECER .

As fipalidades pers~guidas pela Emenda estão em parte contem
pladas no S>JbstHutivo Pe1a aprovaçã.o parcial

1P04171-6 EGíDiO fERREIRA LIMA PMOB
....... " PARECER ..

A presente ef'l~nda, confl1ta com a stste'llat~ca geral adota
da para a e1abor~cão do Projeto de Constituição

Assim, somos ~ela sua reje1çâo

lP04172-4 EGtDIO fERREIRA LIMA PMDE!
.*"'.."' ....... PARECER .*..."' ...... '"

O precetto alvo da Emenda.. por vef'sar matérIa mais apf'O
priada a outra Seção, fol esco1mado do texto

Pela prejudicaI idade

lP04173-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PM!JB
•••• ol< PARECER ..

A presente em~nda, não se ajusta com O entendi'nl1'ntIJ predo
minante na Comls!õão d~ Sistematização

Assim, pela SUl rejeição
-~------- -------------------~------- -- ----- ----------------------- -------------

1P04174-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB.* PARECER "'••
A EMenda dºve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi

mento predominante na Comissão de 5istel"atizaçâo
----------------------------- --------------------------------------------------

1P04175-9 EGíDIO FERR~IRA LIMA PMDB.....*"' ••• PARECER ...... "'......
A E'1lenda deve ser rejeitada por não ajustar-s,:> ao Elntel'ldi

mento predominante na Comissão de Sistematização

lPQ4176-7 EGíDIO FERREIRA LIMA l'MOS
"' PARECER * * *.

A Emenda deve ser rejeitada Dor nJo ajustar-se ao entend1
mento predominante na Comissão de S~stematizacáo

lP04177-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.............* PARECER ..

A E;;menda. deve se,' aprovada, confoT"me E''lt~ndimento predomi-
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-------------~~~:~-~~-~~~~~~~-~:-~~:~:~~: ~:~~~~-------------------------------
lP04178-3 EGIDID ~ERREIRA LIMA PMDB
11'•••••••• PARECER •••••••••

A Emend.a deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entend t-

-------------~~:~-~~~~~~~~~~:~-~:_~~~~~:~~-~:-:~::~~~: ~ ::~:~----- -- -----------
lPQ4179-1 EGtDIO FERREIRA LIMA PMOB
.......... PARECER .

A aeenoa deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entenct-

-------------~~:~-~::~~~!~:~:~-~~-:~~~~~~~-~~_:~:::~~:~~::~?------------------
lP041BO-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
........... PARECER .

A Emenda. deve ser rejeitada por não ajcstae-se ao enreno i 
mento cr-eooatnant e na Comissão de Slstemat f zaçâc

------~ ~ -~;~~~ã~ =â ~ ~-------~Giõíõ-;~;~~í~~-~rM~--------------------;;~~--------
•••••• "'•• PARECER ..

A presente emenda. não se ajusta com O ent~ndimento pr~do

mtnante na ccmtseão de sistemat taacão

----------------~ ~~ ~~: -~:~ ~-~~~- ~~~:~~~~------- --------------------------------
1P04182-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.......... PARECER .1010 ••••••

A amenoa deve ser r-ef et taca por não ajustar-se ao entenut-

-------------~~:~-~~:~~~~~~:~-~:_~~~~~~~-~:_~~~:~~~:!:~~~~------------------
lP04183-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

OI" fato. foi dito na mensagem r-erer toa que o texto da
Constituição se acr-tr-ta com o rol de ctr-ettos tndtvtcuats
Mas, o plano. em realidade. é o Que se encontra no Projeto

Pela rejeição

---------~~~~~ã~:ã-~-------~~í~iõ-FERR~ iR~-~í~--------------------;;~~--------
.......... PARECER ••••••• "''''

Pelo não accrnteeoto, por tnadequação
---------~;~;~ã~:6---------E~1~iõ-;~R;~íR;-~i~---~----------------;;~~------~-

.......... PARECER •••••••••
As finalidades Cla emenda. contém aspectos Que harmonizam

com o entendimento da Comissão de s tstenat tzação

------------------~~~~~.:_~~:-~::~-~~~~~~~~~~~~~:~~:_~:::~_:~:~~~-------------
lP0418!5-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
•••• 10•••• PARECER •••••••••

A!; finalidades ela emenda, contêm aspectos que harmonizam
com o entendteentc da coertssãc de sts temat teacãc

-----~-~----------~~ ~!~:-:~:_~~~~-~~:~~~=~~-~:~: ~: ~ -~:::~_:~:~~:-------------
lP04187-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
•• 10•••••• PARECER •••••••••

As r tnat trraces ce emenda, contém aspectos que harmonizam
com o entendimento da Comlssão de s tateeat taacac

------------------~~~~~:_:~~-~!~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~-~:~:~-~~:~~~-------------
lP04188-1 EGíoIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER .

AI; r tnat toaces da emenda, contém aspectos que nar-nont aam
com o entendimento da Comissão de s tsteeat taacãc

----------------~-~~:~~.:_~?~~-~:~:_:~~~~~~~~-~:::~:~-~~:~~-~~~~:_----------~-
lP04189-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER •••••••••

As t tnat toaoes cer-seautcas pela Emenda estão em parte contem-

-------~-----~~~~~~-~~_:~~::~:~:~~~~-~~~:_~~~~:~~~~-~~~:~~~-----~--------------
lP04190-:! EGíDIO FERREIRA LIMA
••••••••• PARECER •••••••••
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lPD4177-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB

PMOB

~~~:~::~: ~~~-~~-~::~~~~ ~-=--~~~:::~-:~~~~ ~~~-:~:~~~:-~~~:::~:~~~:-~--~ ---------
lP04203-B EGíDIO FERRE.IRA LIMA PMDB
•••• 10 PARECER .

A Emenda aborda aescnto atnce e tscot tvo a nrve t do Proje
to. devenoo o Sunst t tut tvc firmar pos tcãc definida sobre o
tema

- -~-------------~:~ ~~:._~:~~-:~~ -~~:~~~~:~~~ ~~~~:_----------------------------~-
lP04204-6 EGíDIO FEqREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

A presente emenda, não se ajusta com o entendimento ceeoc
m1nante na comtssãc ele Sistematização

-----~ ~---------~~~ ~~:._~::~ -~~~-~:!~ :~~~---------------------------------------
tP04205-4 EGíoIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi-

-------------~~~:':_~~:~~~~~~:~-~:_~~~~~~~~-~~_:~~:::~:~:~~~~------------------
1P04206-2 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER ..

Improcedente
A redação proposta não inova o ccnteuoc nem aprlmora

------------_:~:~ ~~~ -~~~~~:~:~~::-~~~-~~:~-~:-~~~ :. ~: ~:~:~~ --------------------
1P04207-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda objetiva supr tmt r- o artigo 433 Acolhemos a
proposta

Somos ce 1a aprovação
-----------------------------------------------~-------------~-----------------

lP0420B-9 EGíoIO FERREIRA UMA PMOB
........... PARECER •••••••••

'" Emenda percute cuestãc Que deve ser examinada a luz do
Suoat ttut 1\10 Pe la aerovacãc----------- ~------------------------------~---------------------------------~ ~-

lP04209~7 EGíDIO FERREIRA UMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda ceve ser rejeitada par não se ajustar ao enrenct-

-------------~~~~-~~:~~~~~~~~-~~-~~~:~~~-~:-:~~~~~::~~~=~~------------------
lP04210-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

-----------------~~ ~~-~:~~~~~:~:~-~~~: ~~ ~:.-~~~-!~~~~-~~-~~~::~:~!~~~------~-~-
lP042l1-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER .

A amenoa percute questão Que deve ser- examinada à luz do

--------~---~~~~::~:~:~~~--~:~~-~~~~~~=~~------~-------------------------------
lP04212-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi-

-------------~~:~-~~~~~~~~~~:~-~~-~~~~ ~: ~~-~:-~:::~~:~:~~~~------------------
lP04213-S EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
• •••••••• PARfCfR .

Procedente e pertinente
A redação sugerida traduz melhor a ideia de orer-ecer r-se

acesso jud1cial aauetes daspr-ovtcos economicamente
A expr-aasão -f ur to tcamente necess t t accs ". d~ fato pode

levar a amb1gu 1caces
P.,,10 acctntmentc

lP04214-3 JOSÉ JORGE PFL
............. PARECER .

Considerando que a emenda procura restaurar todo o
texto apresentado atnoa na fase das succomtssões da ccnst t
tutnt e , e que. nafur-atmente , foi aoe-eetcoacc desde en 
t ão não ccoaecs acr-ovã-ta por completo Entretanto vários
de seus ctsoosit tvos permanecem vat tuos e são acr-cvef ta
dos no Subs t tut tvo Assim somos pela aprovação parcial da
emenda

A finalidade perseguida pela Emenda, esta, em parte,
conforme o entendlmento da coatssãc de s tstemat raacão

------------------~~~ ~~:-:~~-~~~:-~~~~~~:~~-~:::~~ ~ -~~-~~~~~---------~------
lP04191-l EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

As t tnat tcaoee perseguidas pe l a Emenda estão em parte contem-

---~--------_:'~ ~~~:-~~~~~~:!~:~:~~~--~~~~-~~~~~~:~?-~~:~~!_-------------------
1P04192-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER 10.

A pl"esente emenda, nAo se ajusta com o entendlmento predo
minant." na Comissão de Slstematização

______~~_~ ~:~~~:_~:~~_~~:_~:~~~~~~ ~ M __

1P0419:3-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••• 10••••• l'ARECER•••••••••

A Emenda. deve ser rejeitada por nlo ajustar-se ao entendi
mento oredom1nante na Cornissio de Sistematização

--------------------------~----------------------------------~-----------------

1P04194-5 EGíOID FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Elftenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi-

-------------~~!~-~~~~~~~~~::_~~-~~~~~~~-~:-:~:~~~:~:~=~~-----------------
lP04195-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
1010••••••• PARECER .

A ElMnda deve ser aprovada. conforme entendimento predom1
nante na Comissão de Sisternatlzaç:io

---------------~~---------------~--------------~-------------------------------

lP04196-1 EGíoIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A presente I'!menda, não se ajusta com o entend1mento predo
minante na Comissão de Sistematização

--------~-- -----~~~~~:.-~:~~-~~~-~:~:~=~~--------~------------------------------
1P04197-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER .

A Questão do stste!ma de governo, em face das discussões
que ainda se processtl.m. sera def1nida após a elaboração do
substituttvo

----------------~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--------------~----------- -----------------
1P04198-8 EGíDIO fERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A questão do sistema de gcverno, em face das discussões
que ainda se processam, sera defintda após a elaboração do
subst 1tut ivo

----------------~:~~-~:!~~~:~~~~~~~:---~~------------;.-------------------------
1P04199-Õ EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

As questões constltuclonais alnda el1scut1das a n'vel de Pro
jeto exigem defln1ção consensual no Substitut1vo Pela preju
dicialidade

1P04200-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A ~menda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entend1-

-------------~~:~-~~~~~~~~~~:~-~~-~~~~~~~-~:_~~::~~:~::~~~~------------------
lPD4201-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDa
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada par não se ajustar ao entendl-

-------------~~:~-~~:~~~~~~::_~~_:~~::~~-~~-~~~:~~~:~::~=~~------------------
11'04202-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER 1010•••••••

A presente emenda, nlia se ajusta com o entend1mento prfldo
minante na Comissão de Slstemat1zaçao.

---~~-----------~::~~:-~:~~-~~~-~~~~::~~-------~-------------~-----------------

lP042l5-l JOSÉ JORGE PFL
••••••••• PARECER ••• 10•••••

A Emenda realiza senstvet aor-tnceanento do texto e, por
lSS0 será ccns toer-aca cuanoc da. formulação do Suost t tut tvc

Pela aprovação oer-cte r
----~----------------------------------------------------------------------~---

lP042l6-0 TADEU FRANÇA PMDB
lo"' ••"'lo.... PARECER ."' ...... "'...

A Proposição em exame conquanto constitua valloso suos\
d10 para o processo leglslativo, merece ser adequadamente con
siderada. Quando se tl"atar da legiSlação complementar lO! ord1ná
r1a Pela. l"eje1çiIo------- ~-----~--~~~ ------~---- ~- ------------ -- -------~------ --------- ------~---

lP04217-8 TADEU FRANÇA PMOB
••••••"h PARECER •••••• "'••

O entendimento pl"edominante, Que tambem perfllhamos, é
de que não é conveniente estabelecer, em sede constltuc10nal,
percentuais m\nimos da receita tributária a sel"em obrigato
riamente ap11cados em EdlJcação

Pela rejeição

lP04218-6 TADEU FRANÇA PM06
......... 10 PARECER •••••••••

A contrlbuição da Emenda em tela foi acolhlda em sua es
sénc1a

------------------~~~~-~~~~~~=~~-~~~~~~~-----------------------------~---------
lP04219-4 TADEU FRANÇA PMD6
••••••••• PARECER •••••••••

Ha dtterenças substanciais entre o paragrafo 3 do art
303, que a elllf!nda obj~ttva supr1mir, e o i!rt 398, parágrafo
2 qUE! contemplarla o Que aquele texto regulamenta. segundo o
nobre constHulnte, de forma repet1t1va

Embora acreditemos ser oportuno reduzir no texto as enti
dades menclonadas bem assim restringIr o alcance Quanto ao
t1po de favor extensivo ao setor privado. a emenda não deve
ser aprovada

Pela Rejeição-------------------------------------------~-- -----------------------------~---
1P04220-8 TADEU FRANÇA PMOB
••••••••• PARECER ••• 10•••• 10

SeguindO a tradição do Dfrefto nacional. a EfMnda aqui
examlnada trata de matel'ia infr;",-constituc10nal. cabendo,
pofs. ser Objeto de cufdi!.dosa consideração em etô'lpa posterior
do processo legislativo---------------- ---------------------------------------------------------------

lP04221-6 TADEU FRANÇA PM08
•••• 10••• 10 PARECER .

O texto do Suostitutivo está mals coerente com a realida
de bras1lE'lra pols em um palS com carêncIas educacfonafs basl
caso não se pode ex1g1r Que a Un1io assegure a manutenção do
ens1nQ pub11co de pos-graduação

Pela rejeição
----~--------------------------------------~-------~------~--------------------

1P04222-4 MARCIO BRAGA PMDB
••••••••• PARECER .

Trata_se de Emenda Que visa a modificar. tão somente.
redação do art 229 do Projeto

O acresctmo do vi'!rbo antes do palavra -regulamentada-, a
nosso ver. não aperfeiçoa o dispositivo

Pela rejeição da Emenda

lP04223-2 MÁRCIO BRAGA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A ElMnda abOrda. assunto ainda d1scut1vo a n'val do Proje
to. d'-vendo o Substitutivo firmar poslção def1n1da sobre o
tem.

------~ ---------~~~ ~ ~:.-~~~~-~~~-~ ~::!~~~~~~~~~~~:_-------------------------~----
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------------------ ~~ ~~ _:~~~:~~~~----------------- -----._-----------------------

Hem do artigo 264 c t taco teria Dor objetivo ultimo evvtar
Que o Congresso Nacional viesse a. criar norma processual Que
desse a razElnda Publica vantagel"l nas Questões t tscats ao mes
mo t eaco qUE! traria pr-ej u t zo para o cont c tbutnte envolvido
Seria, então uma declaração de car-ctar toaue do ccnn-essc Na
cional 1nc1us1ve na sua atuar formação
_Entendemos assim Que o dispositivo em foco deve se" r-e
t Irado do Projeto. como ~:u'etendl? a Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P04246-1 \iARCIO BRAGA PIIDB
.................. PARECe~ ..

A Emellda c-opõe ressalvas a pr tsãc civil e r-efer-e-se a
at tnea -c- oc Hem XV do Art~go 12 do Projeto

A mater1a mereceu na Suost t tut tvc o cevvoc tratamento

--- ---------------~:~:-~:~~~~~~~-~~~~~~~----------- - --- ------------------------
'P04247-0 \iARCIO BRAGA PM:JB
................. PAREC!;P .

A Emenda não melhora o capitulo da nereosc-va CO "OVO
repetindo-lhe alguns dos defeitos

Pela rejeição___________________________ w , _

lP04248-8 MÁRCIO BRAGA PMD8
............... PARECEI{ ...

------- ----------~:~~-~~~- ~:~ ~~~~:~:~-~~::_::~~~: -~~_:~~:!~:~~ :~~--- ------------
1P04249-6 MÁRCIO BRAGA PMOB
................. PARECER ..

Pelo não ecote tmento por conatoer-ar-mos forma testt tea de
estant I idade o Concurso sunt tcc

11'04255-1 MARCIO BI'{AGA PMDB
........ "'."'. PARECER ~ ......... "'....

A Emenda de...e ser rejeitada por não ajustar-se ao entel'di-

-------------~:~!::-~~~~~~~ ~~~::_~~-~~~~:::~-~:_::~!:~~! ~~:::~--- .--------------
1P04256-9 MARCIO BRAGA PMOõ
........... '" PARECER ~ .

A Emenda aborda assunta ainda discut ivO a nivel do Proje
to, devendo o Substltutlvo firmar posição definida sobre o
tema

--------------- -~:::~:_~::~-:~~-~~~~~~~:~~: ~~:~:_-------- -------_.:_-- --- -------
1P04257-7 MÁRCIO BRAGA PMOB
.............. PARECER .

O art 47 fol incorporado ao art 43

------------------~~~:-~~:!:~ ~:~~~~:~:-----------------------------------------
1P04258-5 NlARCIO BRAGA PMD8
............ PARECER ..

A supressão das imun1dades tributar las trMlcionais el'l
nosso direito contrar1a tendt!ncia crescent'<'!, ent~e os Com;
titutntes. qUe vem se manifestando desde o inic'o dos trabo!
lhos das Subcorrissões e das Comissoes T@'llaticas-------------------------~ ----------------- ----------~- ----- ----------~ -------

PM!J!3MÁRCIO 8RAGAlP04243-7

'P04250-0 MARCIO BRAGA PMDB
............... PARECER ..

A Emenda ele/e ser r-ejet taoa por não ajustar-se ao enteoov-

-------------~:~:~-~~:~~~~~~~::-~:_:~~~~:~~-~:-~ ~~!~~~:~:::~~-------- ----------
lP04251-8 MARCIO BRAGA PMD3
............. PARECEI{ ~ ..

O nobre Constituinte aar-ctc Braga Quer suprim'r da
lei complementar prevista para regular o ICI.l5 a fixação do
local das ooer-ecões r-etat tvas a circulação das mercadorias
deixando a o-eat acac de serviços (art 272 1~ item TVl

Justifica o autor que tnex t s t ee ccvtcas aooee d cer t 
ntcêc do local das cce-acões . que avnda ex ssr em conr i t ros no
tocante a t e tbutaçãc dos serviços

Na ver-oao.a. o Projeto de ccnst ttutcao exagera ao oeta ~

f ttar- tudo QUG! a lei coeotenentar- regu1<lria <I -esoertc do
ICMS Poderia e deveria ser s tnte t t zaoo o 12 rccevta se
o c-cer-re _autor admite que exes tem conteover sf as a -escet rc
da pr-estação ce serviços E! q....e , Quanto as re-caocr-tas a:;
divergências 50 foram superadas eectante ajustes tnt er-s-st a 
duais a crvoêncte aconselha a o-eee-vacãe do It t "" IV a oe ..-

-------------~:~:::~:~--~:-~:!::~::_~~~~~~ ~ ~~~--~-~~~-~~~~! ~:~~:~~-------------
1PQ4252-6 MÁRCIO BRAGA ÇlMDB
................ PAR.ECER "' ..

Propõe a emenda qar-ant i r astab t t idade r-o emprego ao e-n-
pregado das empresas publicas sociedades de econceta mista e

fur-cíaçõas cuor rcas
O fundamen'O para a ex ts t ênc ta das denominadas e"1DreS~5

estatais e a flexibilidade cue a partir dela<; ganha a ação do
Estado POI" isso ao estarem suj e f tas ao direito or-o-te cas
empresas or tvaoes , inclusive avente a pessoal o que se bus

ca e permltir-lnes uma aõratn t s t r-açáo de recursos turnanos di
nâmica. coerente com o argumento bas tco para a sua cr tacac
Impor-lhes t tmi tacões que venham a torna-las assemelhadas ã

administração direta e aut a-cutca não deixa de ser um retro
cesso. prejudicial S02m duvida ao funcionamento das estatais

------------ -----~::~- ~:~: ~~~~------ ---------------- ----------------_.._--------
1P04253-4 MARCIO BRAGA PMOE!
............. PAR!:CEIt " ..

Estamos de acordo com o argumento do autor- de que a ma
teria já se encontra contemplada no capitulo -etat tvc ao sis
tema tributário, razão pela Qual acolhemos a sugestão de su
primir o artigo

-..-------~~~;;~;:; ~ --------~.A~C iõ-BR~G;---------------.------------~;;;--------
• PARECER ..

_A Emenda corrige um erro flagrante Não pode a ccnst t-
tutcãc. nesse caso, atribuir ao D/;!flõ'nsor do Povo federal a
incumbência de velar pelo cumprimento das leis por parte da
~~min1stração estadual e mun1clpal sobrE!tudo em face do art

lP0424A-5 MARCIa BRAGA PMD8
.. PARECER .

Improcedente
Insurge~se o conat t tutnte contra a ocsrcãc estrutural da

Defensoria Publica no r t turo V que trata de Organização dos
Poderes e etst eeas de Gover-no

Não e a posição po t t t t ca ou administ"ativ<:l m.e define as
funções institucionais de um or-sãc

Sua natureza tntr-tns tca e que o define

------------------~::~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1PQ4245-3 MARCIO BRAGA PMDB
.......... "'.... PARECER ......... "'......

O eminente Deputado Márcio Braga Quer incluir no cam
po de tnctcêncte do IC/'!S. de ccncetêncta dos Estados o pe
tróleo e os conccsr tvets t toutcos e gasosos dele derivados
Para tanto excrut esses produtos ca declaração de não tnct
cêncte feita no 11 Hem lI, at tnea -e- do Projeto de
Const ttutcêc

Justifica o autor que a tributação pelos Estados, so-
bre combustíveis e lubrificantes já ocorria com o IVC haven
do experiência acumulada alem do Que o oetr-otec e seus de 
r tvaccs são eeececcr tss como outras quaisquer Realmente se
a Augusta Assembléia Nacional Constituinte houver por bem
terminar com os atuats impostos unrcoe da. União a trante 
r-ênc ta dos bens tevout avets pa-a o ICM e ao ISS e mera con 
seuuêocte
cão A emenca colide com o Projeto da Comissão de Ses temattza-

----- --------------------~ - --- -------------------- -- -------------------- -------

1P04237"2 MARCIO BRAGA PMDB
.............. PARECER ..

Pelo não acolhimento nos termos da r-edação adotada no
substitutivo

lP04236-4 MARCIO BRAGA PMOB
............. PARECER ..

Pelo não acolhimento, n05 termos da r-edação adotada no
suost H ut t '/0.

11'04240-2 MARCIO BRAGA PMOB
............ PARECER ..

Pelo n50 acorn tmentc nos termos da redação adotada ao
suost t tut rvo

1P04239-9 MARCIa BRAGA PMOB
............. PARECER ..

Pelo n50 acotntmento nos termos da redação adotada ao
substitutivo

1P0423B-l MÁRCIO BRAGA PMDB
.............. PARECER '"

Pelo não acolhimento, nos termos da r-aoacão adotada <10
suzist t t ut tvo

1P04241-1 MAI'{CIO BRAGA PMOB
.......... PARECER .

O ar-t 269 do Projeto de Constituição determina Que a con
cessão de insenção ou outro oener tctc fiscal será avaliada ce
lo Legislativo competente de acordo com o disposto em 1E!i cal'!
pteeent ar-

Assim, a presente Emenda estabelecendo o car-atet- de cer-to
ctctcaoe a ave t tnção em questão ctscõe sobre mat ee ta que deve
constar de testetacãc tnrr-accnstt t uctcna t

Pela rejeição

1PQ4243-7 MARCIa BRAGA PMDB
............ PARECER ..

pós i:~é~ed~~~~1mi~rgmi ~~;es0n~gd=;t ~~~
1
~U~~~a~E!d~o~ ~r~~~-

ção de prlvill!!gio processual para a Fazenda Publica. em detri
mento do contribuinte
_O fundamenta da supressão é o de que, para melhor defen 
der os interesses do_Erario Publico conviria a presença de
privilégios em favor da Fazenda Publica. privilég10s esses
que o dispositivo procura eliminar

Com relação a justificativa, achamo~ q\JE! ela realmente
pesa Existe, no contencioso fiscal, o \nteresse individual
do contribuinte contra o interessE! da comunidade representada
pela UnHio, pelos Estados ou pelos Municiplos EnQuanto parE!
ce legitimo presumir a boa-fe da comunidada ao toma.r suas de
cisões dentro do processo fiscal. o mesmo não se pode dizer
em relação ao contribuinte, poiz que a.o lado dos contribuin
tes nonE!stos, 1ea1s. ex1stem também os de má-fe. prontos ~

eternizar as Questões fiscais para tirarem proveito pessoal.
mediante retenção de Quantias que em verdade pertencem ao Te
souro Nacional Estadual ou Municipal Ha necessidade, portan
tO,de cr1açBo de óbice as a,~"'es protelatorias dos maus contri
buintes a fim de que o Tesol,lro possa contar tambem com as
contribuições deles, deixando de press10nar ainda ma.1s os con
tribuintes de boa-fé. para compensar a sonegaçáo dos recalci
trantes Entre tais óbices, com certeza. estão os'priv11é
gi05, desguarnecendo. portanto, a Fazenda Publica na defesa
dos interessE!s da comunidade A emenda esta correta ao pro
pugnar pela manutenção dos privilégios, vale dizer. pela manu
tenção de instrumentos ef1cazl'=!s na dE!fesa dos interesses pu
b1 icos
__Além do exposto existe no dispositivO constitucional E!m
foco uma presunção contra o espirito de justiça do Congresso
Nacional, Que é apresentado como tendente <l. expedir norma pro
cessual que favoreça uma das partes em prejuizo da outra O

1P04231-3 MÁRCIO BRAGA PMOEl
............... PARECER .

O dispositivo em Questão não deverá permanecer no Subs
titutivo Assim consideramos prejudicada a emenda

lP04230-5 MÁRCIO BRAGA PMOS
.................. PARECER ..

A emenda c-a sob exame estabelece a supressão do ar 
tigo 481. do Projeto

Ante o exposto, acolhemos o objetivo proposto
Somos oe 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

11'04235-6 MÁRCIO BRAGA PMOB
............. PARECER ..

Tendo acolhido smenoas sucr-ess tvas dos t t ens V e XI, oer-
de ccj et tvc a proposta em exame Quanto ao ltem VI, cabe-nos
observar que os ct-ettoe enumerados no artigo 13 são extens tv
os aos servidores cuct tccs, da' a referência a "venc tmentos"

lP04234-B MARCIa BRAGA PMOB
............... PARECER .

pe Ic acolhimento parcial, nos ter-nos do sucst t tut tvo

1P04227-S MARCIO BRAGA PMDB
.............. PARECER .

A Emenda objetiva dí ac tpr f nament o Que em outros termos,
jil se contém no texto

Pela prejudicial idade

lP04233-0 MARCIO BRAGA PM06
............ PARECER .

Pelo acolhimento parcial nos termos oc Substitutivo

1P04232-1 MÁRCIO BRAGA PMDB
............ PARECER "' .

Malgrado seu tncontest ave r eer-t to. a sugestão contida na
emenda fica prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo o dispositivo que o r tus t-e autor
pr-oounna at ter-ar

1P04226-7 MÁRCIO BRAGA PMOB
............. PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entenot
mento cr-ecomtnanre na Comissão de s tst eaat reação

~---~--------------------------------------------------------------------------

1P0422S-9 MÁRCIO BRAGA PMOa
.............. PARECER .

Pelo não acolhimento nos termos da recacãc adotada no
substitutivo

1P04224-1 MARCIO BRAGA PM!JB
**..*....... PARECER ..... * ........

A Emenda. deve ser rejettaoa por não ee aj us t ar- ao entet'di.
menta predominante na Comissão de Sistematização--------------------------._----------------------------------------- -------- --

11'04228-3 MARCIO BRAGA PMDB
............... PARECER .

As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contem
pladas no Substitutivo Pela aprovação parcial

----- ---------------------.----------------------------------------------------
lPQ4229-1 MARCIO BRAGA PMOS
.................. PARECE.R ..

A proposta de Emenda dispõe sobre ccnteucc cujos oesoc
br-amentcs jurídicos. segundo a praxe do Direito no Brasil,
melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar-------------------------------------------------------------------------------

1PQ4242-9 MÁRCIO BRAGA PMDB
................ PARECER ..

Improcedente
A redação sugerida e toent tca a do texto do Projeto
Pela cr-ejuotcter toaoe---------------------------------------------------------------------- ~ --- ---- -
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êntr-et antc , a cer troçêc ca função soe ta i oa terra deverá
ser ocjerc de Le9'slação o-ema-ta

Pela -ef e-cãc da Emenda

PMDBlPQ4284-4 PRISCO VIANA
............,,* PARECER ........ ".....

lP04286~' FERNANDO VflASCO PMDB
..,...,...... ~ .. PAReCER .." .......... ,...

A eee-ee não apr-sssnt e conrr-tbutcâc substantiva, quer quanto
a t ec-o ca Quer ccaetc ao ccot euoc A oee tntcão da cct tr tca
aa-vcci e seus objet1vos e meios deve ser ccf etc oe lei ord'
nár1a_____________~: ~ ~_:t.:~~~:~~ ~ ~ _

lPú4Z87-g FERNANDO VELASCO PMn8
........ "' PARECER '"

EI!' Que pese os etevaoos crcoos ttcs do autor não podemos
aceitar a presente emenca OQ1S contraria a orientação geral
do projeto e o entendimento da malorla dos Constituintes con-

--- ------- ---~~::~~~:_-~:::-::~~~:~~---------------------- ---~ -----------------
1P0428S-7 FE.RMNDO VElASCO PMOB
.................. PARECER "'••

As finalidades da emenoa, contem aspectos Que l;a rmcmizi1m
com o entenotmentc da coetssãc de s tstemat raacãc

--- ---------------~:: ~~-_:~~: -~: ~~ -~~~~~~~~~-~~~:~ ~~-~:::~_:~:~~~- ------------
1P042B9-S FERNANDO vELASCO PMDB
................. PARECER "

secceoe a emenda, do ucoto-ce-vtsta da técnica legisla
t tva

WQII'2B2-B ~~tl~lDO PRIE.iO I?FL
................ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada no- n50 ajustar-se a" ent eno i -

------------~~~~~~-~::~~~~~~~::-~~_:~~~~~~~-~~-~~:::~~:~~~:~~------------~-----
lP042B3-ó ARNALDO PRIETO PFL
................. PARECt.R .."' .

A Eme'ida deve ser aprovada conforme entendimento c-eoomt-

---~~~~~:_~~-~~~~~::~~~~_:~~::~~:~:~:~:'--- ---------~----------_. ------

1P042B5~2 F'ERNAIII::lD VelASCO DMD6
................. PARECER ..

A emenda vem -eaeer Ul!'<'! efetiva ccnt r tbu tçâo para o ap"l~

mer-amente do projeto sej a aprovação--- --- ------~------ --------------------------------~ -------------- -------------

11'04293-3 FERNANDO VELASCO PMDB
.............. PARt.CER .

Oe fato a natureza particular Que reveste i'3 lntervefll;.ão
estatal no dom\nio econômico, vinculada a preceHos relatlvos
a segu"ança "acional ou a intQresses coletivos rQ'@v,antes,
por Si só, justifica eventlJais concessões de pr1vilegios
e/ou subvenções a estas ent ldades publicas

Com efeHo, ao Estado compete ti prestação de lJma serte de
se>rv1ças essenciais a populaç~o, é .a producào de um conjunto
de bens estategicos Que demarc3.1'Il a 5lJ~ relevante função 50-
gia~n~c~~~~e~i~~lJ:~atempoem que a distingue e a diferencia

Nessa perspectiVa, 50 nao j,;stificõ;1 a. concessão de oeneft
elos fiscais Que não sejam extenSlveis as empres1l$ prlvadas

----------------~::~-~~~~~~~~~~~~~::::_---------~------------------------------
lP04294-l FERNANDO VEL,!,sca PMOB
................. PARECER .

A emenda coinc1de em parte com O tratamento Que dis-

------------~~~~:~~:_:~_::~--~:~~-~~~~~~:~~~~~~~~~:_-------~---------
1PÜ4295-0 FERNANDD VELASCO PMOS
............. PARECt.R ........ * .......

A emenda pretende suprimir o art 360 que impõe limitação a
part1cip.açáo das entidades e gmpresas estatais na manute>nçAo
financeira de planos de prEvldéncia complementar para seus
servidores Entendemos cons1stente o argumento de que se tra~

ta de materla mais própria de legislação or-dinarja, pois o
assur'lto ja é objeto de tratamento especHlco f!!fI'I (lols decretos
executlvos, o que demonstr:;l a preocupação do Poder Publico
com 1;1 quest~o Ressalte-se ainda, qUE' o controle e a fiscal i
zação dos "fundos de pensão" e comotténcla de uma. Secretaria

:s~~;~ f ~~~u~~eM~n~~;~~~~n~~e~~~vci~ê~~~:r~â~~~~s~:~c~~r~~;
1
~~:

-------------~~~~-~-~:~~:~~~:~~::_~~~:~~:~~:~--,-----------------,----
1P04296-B FERN.a.NDO -'/ELASCO 9MOB
.............. PARECER ... "'..... ,....

C 70 proposto contém matél'1a específica de leÇlis1açào
ordinarla e o Bo pretende fixar o limite maximo de area

da propriedade rural o Que não com.ideramos reqlJtsito 'Ia1100
para o c,;mprimento da função social da têrra__________________:~~v::.:_~~~::~~:~~_~~~~~~~~_~~_:~~~~ ~ _

lP04297-6 FERNANDO VELASCO PMD6
................. PARECER ..

P04290-9 I'I:RNAN:JO VELASCO PMDB
................ PARE:.C!':.R ...... " .........

No '10SS0 entenoteento -eo podemos aor tt- mâo oe CCH'Slde,
r-ar- aspectos de segurança nac tooe t como ccnc tctonacor-as da
tnte-vencãc estatal no uommto econcntco

------------------~: ~~ -~~~:::~~-----------------~ ~~-------------------
lP04291-7 FERNANDO VEU.SCO PMDB
........... PARECER .

ant enoe o Relator diferentemente ti matéria.

-----------------~::~_::~:~~~~~-----------------~-~----------~-----------~-----
lPQ4292-5 FERNANDO VELASCO PMDB
............... PARECER "' ..

A emenda apresentada não se coadun,! com o atual proposito
dI? simpllflcar ti redação da Projeto pela el1mlnação de ex
pressões ou de artigos Ç>"esclnd\vl'!:iS t prefer\vel ac:otar uma
forma Que conten"';!. o prlnc'plo dO direito como o fez o Pro
jeto ele CorstltlJio;ão, sem entretanto, estender-$I? em aspec
tos que quallf1cam a materla e que são pertin..ntQ ã H~g1s1a

çâo ordlnar1a
Pe1a rejeição

------------------------------------------~-----~------------------------------

lPOtl279-B ARNALDO PRIETO PF'l
.. "' PARECER "."' ..

A ai tet-acac da estrutura ovaccsn tvc co testo do r-ecje-c
de acorde. com a emenda -iêc ccr eesccece a or-temecãc do Re-
lato"

-- -- --- -- ~ ~ -~ ----~-~:~~:~~-=-~:~~_:~~ ~ ~:~~ -------- -----~ ------------- ----~ -----
lD04280-1 A~NALDO PRIETO PFL
.............. '" P'!'RECER .. "''''... " .....

As diversas alterações da estr-utu-e ntanos t t tva do texto
dO Projeto, propostas com li emenda, não &1 tendem a cec são

acc-eae pelo Re1ator

-- --- -------~ ---~~-~~::::~-': ~~::~_::!:~ ~~~- ---- -- ---- ~ -~ -----------------~-----
lPOA2B1~O ARNALDO PRIETO PFL
.."'....... "'. PAIl:ECER ."' .... "'.......

A Emenda visa a a ter-ações varias no texto do er-cj eto de:
ccr-etitutcãc

rr-at a-se de ~uge~tões de ordem t ...cotca. de alterações oe
denc."inações e títulos de sistematização enflm Não accnse
menos a acet tecac da emenda, pot s o fato ai ter-a-va enorme
mente a s tat eeat tca oc cr-cfetc----------- ~,- --~----- -----._-,----------------- -----------------------~ -------

1P04276-J ULOURICO PINTO
.............. PARE.CER ..

êntel'lQ~fOOS Que a vistoria prév,"!. deve"ll ser feHa 1;\0
p"ocesso administrat1vo e ao jJlz cabera el'laminar, em prazo
determinaelo, sobre a legalidade da desapropriaç<lo

---- -----~ ~ ------_:~~~: -~~~~ --~:~~-~:~:~~~~-~~-:~:~~~-------------------------

lP04266-6 MARCJO SRAGA PMOB
............... PARE.CER ..

~-- -- -------~- ---~:~~-~:~~ ~~~:~~~~~~~:~::_~~:~~:~~: -~~~~~~::~:~:~~~---- --~----
lP04267-4 ULDURfCO PINTO PMDB
.............. PARECER ..

Emoora mer1tórla a Emenda contém mat er ta esoecte tce de
tectatecãc ord~nar\a

------------------~~:--~~~::-~:~~_:~~-~:~:~~~~---~ ---~-~-~- ------------_. ----
1P04268-2 UI.OURICO i"tNTC PMDB
.................. PARECER ..

A Emenda referente <i at \ne<l -c do item xv do Artlgo 12
propõe várias ressalvas a prisão c ivt t , Inclusive fraude fa
limentar, r-etenção de tributos $ ccnt-f outcões pr-evf danc t a
rias, taxas e eeotueenros

A amplitude a nosso ver e oescactca

--- --------~-- --- -~~~~~~~ -~: ~~ -~~~~~~:~~-~~~: ~~ ~----- -~ -------- ---------------
1P04269-1 UlDURICO PINTO PMDB
................ PARECER ..

A Emenda oferece nova redação a at ínea "e" do item XV do
ar-t tçc 12

O qU/;I estaDelece porem, ja esta lrT'pl1CHo tanto no Pro
jeto como no Substitutivo em etaccr-acão

------ ------------~:~ ~-~~~~~~:~::_~~::~~ ~ ~---- ~ --~--------~-------------~-------
lPD4270-4 UlDURICO PINTO PM09
...... ,,"....... PAReC~R ..... "'...... "'..

O texto ao Projeto de ccns-vtutcãc e tr-aovcscna oc cen
saeento const 1tuc tcna t bras 11e 11"0 e atende quase ao cooseosc
dos constituintes

Assim somos centr-ar-tos a eeenoa

~-------- ~ ~ ------~:~~-~::.:~~~~" ---~ ----------- ---~"-- ---~----------~----- -----
1P04271-:2 lJlDURICC PINTO PMD9
................. PARECER .

O texto do Projeto e s tnctea claro e conct so e e t r ao t
ctona t ce'ttr-c ao pensamento ccnst t tcc ro-tat cr-as t tatro Assirr,
ficamos com ele rejeitando a ameooa

---------~-~ --- --~~:~-~:~:~~:~- ------------------------------------- -----------
lP04272-1 lJLOURICO PINTO PMDS
~ PARECt.R .

Nào hâ no texto do »roretc oe const trutção ouatccer ve
oacâc e/ou r-estrtcãc às formas de cr-ccr-teoaoe eenctcr-eoos oe
ra eeenca Ao cootr-ar-ro. ao assegurar o direito de proprieda
de de forma genérica, garante t ambem suas formas especificas,
rural e urbana. individual ou mata

Por seu turno a concessão dI;!; estí!I\U\o$ aos produi::o"es
"urais constitui aspecto partlcular de uma pollt1ca de c:lese'1
volvlmento "ural não compat-lvel com o texto const1tucional

Ademais o proprio p"ojeto já prevê a concessão de est\
mulos às cooperatIvas e a outras formas de assoclativisll'lo de
uma maneira global

---------~-------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP04273-9 ULOURICO PINTO PMDB
............... PARI;CER ..

Apesar da releváncia 1negáve1 do assunto versado na em~fl-

da el'ltenóerr.cs Que se trata de rr.at~r1a pass\\le' de tr21tamen-

------------_:~-~:~~-~~:~~~~~~~~-~~~~~:~:~~-~~~~~~:~:----._--------------------
1P04:274-7 UI.DURICO PINTO PMDB
....."' PAR~CeR .",,,,, ..,, ._________ ~ ~_~~:::~:~_?~:~9~ _=_~:_::~_~:~? ~ ~~~~ _
11'04275-5 ULDURICQ PINTO PMDB
.............. PARECER .

A emenda não procede, de vez que busca supr1f1'1ir o 51 do
artigo 312 do projeto de constituição o qual preserva as
a"eas pub11CIH,

De'le-se consfdel'<l'" que as dl"eaS puo' icas p-ecisam ser pre
servadas em razão da segura'iça e do interesse da col@twida
de Já que essas areas se destinam a instalação de eQU1oamer'l
tos publicas e a implantação de programas llaO-ltaciomt1s e de

expansão urbana

---------~-------~:~~-~:~~~:~~----------- ---- ----------------------------------

lP04264-0 MARCIO ElRAGA PM013
................. PARECER '\;..

A emend3. nâc 1nchd nenhuma modança no texto o,.jg1nal
Prejudicada, portanto

----------------------------------~._------------------------------------------

1P04277-1 ARNALDO PRIETO
........ "' PAReCeR ..

A emenda propõe nO'la est'l'utura de texto ao Projeto sob
Out"'os ep1grafes e com algumas alterações na articulação dls
post 'vo!

Em .::..ertos casos l"lá C01ncldencla com a posiçi'!o do R~lator

---------,---~~~_:?:_~~:_~~~~~~~-~:~~-~~:~~~~~~-~~::~~~-~~_:~:~~~-------------
lPQ4278-0 ARNA_DQ PRIETO DFL
"..*....."'•• PARI:CER "'....... ,.•••

Em Que pese <l nobre intençâo coM l(]a na Emenda o seu a
tendimento no momento não se faz lmperloso P01$ a denomi
naçâo a s@r corferlda aos T\tlolDS e Capltulos do texto em e
l.aOOl"o1eão deverá em L/tina If'"stiincfa, me'"eC6r m1nucfos<t re
vlsáo red~clona.l antes da sua promulgação

SO'llOS, por esta razão pela rej~lção da Emenda

lP04263-' MÁRCIO ElRAGA PMDB
................. PAREC!:R "'.

Pr-oposta pr-ejuütcaüa cece supressão ocs mscosvt vvos a
Que se re"ere----------------------------------~--------------------------------------------

1P0426T-5 MARCIO BR....GA PM08
............. PARECER .

O tr-at amento dado ao cacs eutc no sccet t tut tvc otsoensoc a
aprovação do dispositivo proposto

---------~~~~;~;=;---------~À~~~~-~~~G;----------------------------;;~~--------
........,... PARE.CE.R .

Pelo acolhimento, nos termos do scost t t ut tvo---------------------------- ------~-- --------------------~ -- -------------------

lP04265-B MARCIa BRAGA PMOB
................ PARECER ..

A proposta fc t aor-ovett aoa emseu mE'rit!) noutros dteco
st t tvos do projeto

Pelo acotnteenrc parcial
~----------------~-------------------~-------~-----------~-----------------~---

SUBSTITUTIVO DO RELHOR - ?ARECER SOBRE AS EMEt-.DAS A::>RESENTADAS
--------~ ~ ~Õ~;5~:;-----~---MARC IÕ-âR~~;---- ------------ _. -~ --------~;~ã--- -.--

.."'."' PARECI:R ..
A o-eeente emenda. conett a cem <I s tat emat tca çlera1 eoot a-

da para a etaocr-acão do cr-cí etc de Constituição_______~:::~ _~~~:_~:~:_:~~_~:~:~~â? . . _
lP04260-7 MARCIO BRAGA PMDB
................ PAREC::R .....,,"'.........

Improcedente
Não SI<! vislumbra a conveniência ou necessidade de supri

mir-se o texto origInai do Projeto
Ademais o texto suaer tco repete "{ps t s "r t ter ts " o con

t ecoe do ar t f 90 1mpugnado
Pela prejl.ld1ca11Cade-----------------------~--------- -~- --------------------------- --- -------- -----



125

SUBSTITUTIVO DO RELATQR - PARECER c;8BRE AS EME"lOAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PAf\EC!::R SOBRE AS EME"lDA:; APR!:.5E·~TAOAS-- --- -- ---~----" -------- -------- -------- --- -------------------------_. ---- ----

1P04316-6 FRANCISCO OOR"lELLES PFL.
.. "' PARECER ..

Acolhemos Olltra emenda aa esse dispositlvo
Pela prejudicialidade

1P04319-1 FRANCISCO OOR'IELLES PFL
"' "' PARECER ..

A emenda coincide em pa"te, com O tratamento C1ue dis
pensamos ilO tema Pela aprovação parcial

----------------~-----------~----------------_._-------~-----------------------

11'04314-0 JOSE: LINS PFL
.................... PARECER * "

,. redação proposta nesta emerda não apr'esenta vantagens
em COll'pa"açdo à do texto do Projeta

Pela reje'lçào

W043'~-S JOSÉ LINS 1>FL
.................... PARECER ........ "''''......

Aoot ancs para o ar-t 12 sctucão aronatmente diversa da
proposta nesta t-enoe

sete prejudicialidade
-------- --- ---------------- -------- ------- ------- --- -- .-------- ------- ---------

PFLSA"JQRA C....VALC~NTIlP04308-5

11='04318-2 JOSE LI"lS ?fl..
.. PA~ECER ..~ .."'.."'''' ..

A Emenda oferece nova redação ao ltem XIV do Artigo 12
do Projeto. para declarar a incidêflcia de tributos sobre os
bens e valores transmitidos por herança

Desp'lciend~ a El'lenda
A tratéria, contudo, m!'!receu O devido tratamento

Substitutlvo en elaboração
Pela apro.... .:.ção parcial

---------------------------_.- . ---------------- --------~-- ---- -----------------

lD04309-3 J05l: UNS PrL
... "'~ ..~ ..... *... ÇlARECER ' .." ....... ~ ...

A coeeet êncte tributaria Que a Lei Mal,:,r atr tbut as d1fl;>
t'en"('$ esferas de ecoar octit tcc constitui um ecoe- de tos t t
tuvr ueter-mtnacc tributo. nas não u'n dever de fazê-lo COIlS~

ouent er-e-rte a norma que a aecnca cr-et ence Incluir no srojetc
de ConstituiçãO seria na a-at tca inócua---------~_ ..----~:~:_ _~~!:~~~: v _

11'04310-7 ~'OSE UNS P!"L
.... 'lo..... ,."' ... PARECER t- .... *.... *....

COM o fito de oetatna- na ts cier-amente a ol.bran9f:'lcid dos
oe-rcotccs para efeito de gozo da imunidade c-evtste no ar-t
265, t t en II ar tr-ea "d " de' Projeto de Constituição a E'l\en
da pretende alterar os ter-e-os "t tvr-os , jornais e ce-tcctcoe ,

". no -erer-too cnsccsn tvo por "livros to-nats , nunr tca
coes tecotcas ctent t t tcas r ev ts tas e outros oe-toctcos "

!::mQue pese aos nobres uroncs t tos do Autor, a referência
a "outros cer-rcctcos- reanter ta a mesma abra,;;iê'1cia qener t ca
Que o texto a t t er-andc A simples eencãc a cer-rectccs alcança

~~s~~~~~~:rÕ~sr~i~~~~~~a ;~~~;~:~cm. ~ e-ev t s t aa sendo, cota
-------------------------------------------------------------------------------

lP04317-4 JOSÉ LINS prL
................. PARECER ..

O tHulo referente ao S1Stema Tributarto devera estipular
a Imunidade tr1butárla para empresas de pequeno porte, o que
se justifica dacto o papel relevantes dessas empresas nó!. eco
nOrr'\ia naciona1

Pela aprovação parcial nos tÇlrlllOS do substitutivo._______________________________________________________ ~ v _

1P04315-B JOSE LINS PFt..
..",..",,,..... ,,, PARECEI( ...... *.... *..

Pretende a Emenda re"irar a norma do 02tragrafo 10 do
artigo 261 segundo a qual o imposto criado pela União COM ba
se na comoetênc 'a residual extingue o estadual idêntico

Alega_se Que des!>€ modo, anula_se totalmente a competên
ela conferida aos E.stados

Ora, o Estado tem desDesas elevadas pal'3 adfTllnistr:'H' o 'Im
posto por ele Instltuldo fical'do assim aoenas com parte da
respectiva arrecadaçrlO por lSS0 l'!les não f1C<lráo prejuClica
cos Quando o ,mposto e extinto e a União lhes repassa meta
de da Receita Que ela obtiver com o 1mposto idéntico por ela
inst ituldo Dim"nui a receita mas tamoem são e1 iminadas as
despesas <ldf'linistrativas

Outro ponto a ponderar, e que só na extinção do imposto
estaaua1 se o cr'ado pela Un1ão for 'dént\co - o que \rá to"
nar a ext inção oem menos frequente

Pela rejeiçflo__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v • ~ _

lP043l3-l JOSÉ LINS PFt..
"'....."'...... "'''' PARECER ...'1 ......*"'...

Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que discl
p~ 1na o tratamento tt'1butari0 a ser d'spensado à mlcro~mpre
sa (art :267)

Pelo exame do assunto chega'llOs a conclusão de Que a ml
croemp"Elsa. e'l1 face de sua lmpo,.tâncla econômico-social deve
ficar 1mune aos 'mposto" da União, dos Estados do Distt'ito
Fede"a1 e dos M'J!'lclploS ressalvados OS prevlstos no art
:270 ltens I 11 e V

~c" outro lado cons1deralldo-se a conveniência de que a
ma.tet'ia sela tratada a nivel nacional, oara Que se lne tmpt'i
ma certa un1for~lidade, entendelTlos Q.Je a microempresa para
fins de usufruir a ITI'un1dade deve ser defiJ"l1da e caracte"1
zada mediante let complementar

lP04320-4 FRANCISCO DORNELlES PFL...............*. PARECER ..
A referida emenca será parc\a1'llente atendida ro SubstltLlt'lvO
figurara artIgo instituindo a Defensoria do Povo cujo titu
lar sera eleito pela Câmara dos Ol"putadcs (não pelo Congresso
Nacional) e lei comple'llentar {se.., prazo d"finidol dispora

-------------~~~~:-~-~~::~~~~:~:~-~~-~:::~~_.~:~~-~~~!~~~~!~ ~~~~~:_-----------
lP0432l-2 FRANCISCO DORNELLES ~FL
......... "'..* PARECER ..... "''O ..*'O...

O Texto do SubstHlJtl\lo e 1'~el gO princ\p~o ai!. part\ç\ -
Dação social na gestão da çOi~1l pub1 ica C0mo se pode
cOJ"lstatar em diversos diSposittvos Asstm sendo, cons i-_
deramos acolhida, quanto ao mel'ito a emp"da em referência

lPQ4312-J JOst LINS PrL
................... PARECER 'lo""' .... "' ......

Visa a EmPflda a supressão do oar-aar-atc 10 do ar-t 272 ce
lO QlJa1 se est aoetece que 0$ Estados e o uts tevto seoe-at po
oeeãc 'Instituir um adicional ao twcostc da renda

N<I dtat e ttnn ção das competências tr-tbuter tes , buscou-se
o ror t atec tment c financeiro dos Estados e MUl11c\pios e a redu
cêc de excessiva centralização de tributos na coeoet êecta de
um dos três mve ts de Governo

Assim a tncvusão do referido dispositivo no Projeto aten
deu a esses oaf et tvce r-eccnnectoaeente aceitos por tocos Que
se preocupam em estaceiecer- u-ia teoer-acêc eouvi ror-aua e nar-eo
nica, na Qual os Estados e Mwnic'lplos tal'lbem efetiva autcnc
",ia financeira car-a bem des tncomutr-rse oe todos 05 enca-oos
de SUd área de .omciênc ta

Ademais cace t emnr ar- Que se trata de um adicional 1 ifl11ta
do a S·{ do valor do imposto devido á União, podendo os Esta
dos que vierem a inst1tu'i-1C' ou-ar- por percentual menor bem
como estabelece" normas que ees t r í nj am sua exigêl'cia em fun
ção de oetermtneoos cr tt er tcs e car-êmet-os

EI1' fase do excostc. e não obstante as razões da fust tcãc
da Emenda, maní rest ar-en-nos cont eartamente a supressão co -en
ci0nado disposit IvO

Pela rl'!je1çâo
-- ------- ---~----- ----------------- --------- -------- ---------- -----------------

1P04302-6 JOSE C~RALOO PMDB
................ PARECER .... *.... *"1' ....

A igualdade plena de todos perante a lei deve, tamoém se
estellde aos trabalhadores sem dlstlnção, sejam eles urbanos
ou ru~ais Por o...tro lado a expressão trat:lalhador é abran
gente de todo aQL.ele que exerce at1vidade remunerada, enQuato
que, "enOT'egado" e o traoalna.do~ CO'll v'ncul0 emprE"gatlci0

Pela rejelçaO--------------- ------------ --- -----------~---- ---------~-----------------------

1P04301-8 JOSÉ GE~ALDO PMDB
"' PARECER "' ..

A suçeet ác não pôde ser eccrnrca tendo em vista a opção
do asteto- por r-anter- no texto do Suns t t tut tvo un mtntmo de
eecectetcscãc das bases de incidência de ccorr tbutcões car-a o
fundo uac to-ta t de seçur-toeoe Social No que -eacet ta especi
almente iI cont r í bufção empresarial O entendimento do Relator
e no sentido de explicitar a otver-stt tcecâc da base, de modo
a r-emoer- cal'/' o c1 ..coto vicioso gerado pela tnc toêncta exc tu
s tva sob-e a fOlha ce sara-tos Quanto a manutenção do t atu
r-eme-ire e da lucro parece-nos obv to que se trata de tatos
aer aco-es c tre-er-t es Que poderão ser utilizados pelo legis
lado" de acordo com as peculiaridades eccoômtco-r tnance tr-as e
coer-ac tcoar s de cada conte tuut-vte

'P04300-0 JOSe GERAl..DC PMDS
.... ~ PARECER * "' ..

Propõe o nobr-e Constituinte que se acrescente", tr-ês
itens ao ur-t :272 do Projeto ~ fim de t tct r tca- como 1m 
postos distintos do ICMS ccoeooo o ultimo ser cunutat tvo. os
incidentes sobre a) produção e to-nec ttsentc de energIa e
létrlca, b I er-ccecão e consureo de conousttvets rteutoes e
çasoscs exceto petróleo, e c) serviços de transporte
comcnvcecãc e turismo, exceto o de transporte ue ca-ças
para o ext er tor

tncbst ante os concer-ave-s a-nune-itcs aduzidos a Jus 
t te tcecac corou-se por mar-ter- nessa mat er-t a , tento quanto
cosstve r a s tatemet tca originaria da sa rcmí ssêo Temáti 
ce cor parecer li mai~ coosentêcee CO!'\'l as cveetr-tees adota 
O..

Pela rejeição---------._-~----- - ~ ----------------- -----------------------------------------

lP04303-4 JOSE GERALDO PMDB
........ "''''* .... PARECER .."'... "'.... "'..

A jornaca de trab<llho de 40 noras serral1ais, como consta do
Projeto de 44 ou 48 horas como proposto em numet'os\ssimas
Fmendas teve, de certo modo um referencial comum A ma1or1a
das P"oDostas, mesmo na fase das Comissões Temat1c<ls sejó!.
pelas SI.>2.S justificações. !;lô!jA pela fOt'lI\a de apresentação do'5
textos, se'llpre demor.strou ser meteria mais adequada a legis
lação ordlnaria
De fato .a jOl'nada de trabalha deve refletir uma situação
CO'lstltucio'1al que s6 a l~l pode atender Quarenta hor<lS não
convirIa a um determlnado momento da vida eCon6mica do Pals
,.,as pelo d~senvolvlmento tecnolog1co por motivos de inte
resse p.Jblico ou ate> por comorOVil.dJ.S I"azões de ordem OSiCDSO
c1al pOdem vir a ser a solução ideal Ressalte-s8, por opor
tuno Que mesmD no regime <ltual de 48 horas semanals, varias
catl"gorias el!' decorrencid de lei específica ou oor força de
conquistas em acordos ou convef'lções coletivas, jôl cumpre'll
Jornadas reduzidas
Num Quadro inverso, em QUê ;a nl!'!cessidade imperiosa de se ~l<.

.,aI"l(1i" ou lncrementar os nível!> de prOdução ate como medIda
de salvação nacional poderá o Estado em conson2ncla com os
,1r>selos do pOVO, p~oDugnar po~ jornadas ma'ls extensas desde
Qwe compe'1sato"-las a níve1 de remuneração E.ste aliás e o
el<.emplo que nos da o Japào, onde a 1l"tens1ficaçào 00 traoa
11"0, longe de penalizar o trabalhador, e o meio eficaz de lhe
prOOlc1ar melhor padrão de vida
Assim conside,-ar;do que o Congresso Nacional sempre sens'vel
as f'givindicó!.çôes dos trabalhadores e consciente dó!.s real fda~
des do Pais podera, com maior fleJdl:lilidad~ disciplinar es
sa. CO'"itrovers;a Questão, opta'TlOs por aprovat' as emendas su~

pressivas do inciso XV do artigo 13, deixando, pois, a mate
~ill para a legislaçâo ordinária

1P0430S-l FRANCISCO BENJAMIM
.................. PARECER ........ " ........

Acatada parcialmente no mérito

lf.'04299-Z JOSE GERÁ-DO PMDB
~ PARf:C::R "'..

A oeresa dos direitos e Interesses, trurtvtcn.ats ou coletivos
da cat eeor te , esta tent rcf te na "tbe-oaoe oe assoei ação pro
etsstone OL. s toctcat
E,) suoer ttutcê ; processua é mater ta da 1~1 o-otnar ta
Essa a razão pela q.ra t excturr-eeos do suas r t tut tvo e oo-ma do!
ai t-iaa "e", do 'tem IV, do ar t 'go 17 do Projeto
A c-oserae é.mend<l pede tal Supre!>sio
~ela acrcvecão

lP0.:1298-4 FcRNArmo vELASCO PM!JEl
..... ,..... "". PAqECER .......... "" ....

E. toatcc se o Munic'lpl0 ecoe criar Distritos que elp
pode e-ra- s.mrrt.s t r r tos o que torna oesnacesea-rc o acr-esc t
mo pr-coos to Pela r-ef etcêo

~------------ -- -.---- ----_.--- --- --~ ------------ ------------------ ---~ ---------

lP04306-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL
.... "'•• *...... PARECER ...... "'........

Acolhemos Emenda supressiva

----. -- -- ._--~- --.~:~~-~~:!~~~~~~ ~! ~:~:- ----------------~. ------------~--------
lP04307-7 <;ANDRA CAVALCANlI PFL
.................. PARECER .."' .

Propoe a emenda em eX<lllle nova redação ao 4 do art 251,
que trata dos critérios para a exlgªncia da contribuição de

f(u:;.lhol'ia
Tal disposltlvo reproduz em sua essênc1a, a redação dada

a materia. pela Emenda Cor-stitucional n 23 de 1983, Que de
correu da necess ldade de se adotar apenas o limlte total da
despesa realizada como criterio para cobrarlça dil contrlbui
ÇdO de melhoria porquanto fiCOU comprovado Que o owtro cri
tari0 - 1 Imite indIvidual repr'.;!sentado pelo acréscimo de va
lor do iMovel beneficiado - tornava lrwlave1 a aplicação da
contribuiÇão de melhoria

EM face do exposto, e não obstante as ra.zões indicadas
na júst1f1c<lção da Emenda, acredita.mos que o ct'itér1o por nos
adotado a.tende adêquadamente a n.!ltureza e aos fil's dO tt'ibu
to

---------~-------~:~~-~~~~~::~--..,.-_._-------.-~-------------------------------
11'04308-5 SANDRA CAVALCAN"'I PI"L
.......... "'...... PARECER .... *........

A ampliação das 1mun\dades tr'\butarias contra~ia ten-
êncla crescente QU~ vem se manifestando entre os Cons Hu

intes, desos o inlcJo dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões TematicB.s alem de comprometer a meta de se refor
çareI!' as finanças municipais e estadL.ats

A ocovcãc e mat er ta de 'Si pr-cces sua t ad;etiva e as!>im
-tâo deve flglJ~dr no texto consr i t ocrc-ta t

Pela rejeiçdQ-------- ---------------- -- ------------------ --- ------- -------------------------

11'04304-2 FRANCISCO BENJAM"" PFL
"' "' PARECER .."' .

O prirc\pio estabelecido no dispositivo lart 396) e de
f(Jnáa'l\ental lmporUncia e deve> constar do teKto constituci
on<ll O mercado Interno f:l um instrumento de Que a Nação deve
,llsoor par<l lnCel1!'vàr o C1esenvolv\mento cientHlco e tecro
loglco

--~ ---------- ~-- -~:~~-~~!:~~~~- -------------------------------------- -~------ --
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1P04324-7 FRANCISCO DORNELLES PFL
............. PARECER ..

Tem razão o autor ua emenda
se I a aprovação_w__ ~ ~~ _

1P04322-1 fRANcrSCO OORl'lELLES
.........** .. PARECER ..

Acolhemos emenda suar-es s tva
Pela c-ejuotctettoaoe

IP04323-f! FRANClSCG DORNELLES
............. PARECER ....*** ......

Acolhemos solução diversa
Pela prejudtctat toaoe

PFC A emenda e de ser rejeitada

lP04343-3 FRANCISCO DORNELLES PFL
............ ". DARECER ".

A Emenda estabelece que são livres a cr-caotaecêc sindical e a
greve. veda a toter-re-êocta do Poder PuoJ tcc na or-qanf zaçâo
s tnutca t pontos esses em que nar-rront ra-ae com os parâmetros
por nos traçados nos pareceres às Emendas 1p16815/5 e
1p14326/8 onde está exct tcrteoc o modo como normat tzaeos es
sas mater-tes em nosso sucst ttut tvc
Mas ela discrepa do conjunto de nDrm<lS do sucsr ttur tvc PI!I al
guns outros pontos
~ssim, somos pela aor-ovecêc parcial

lP04325-5 FRANCISCO DORNELLES PFL.
................. PARECER .

Para o ar t 12 do Projeto encontramos scrucão srcoa t
diversa

Pela cr-efuctctat tceoe__________________ M ~ ~ ~ _

lP043::l6-3 FRANCISCO DORNELLE.S PFL
"' PARECER ..

A Emenda propõe nova redação ti at tnea "a " do item XI do
Artigo 12

A matéria está devidamente tratada no Suost t tut tvc
FIeIa aprovação par-c 1a I----------------------------------------------------------------------~--------

1P04327-1 I'"RANCI5CO DORNEL.L~S PFL.
.............. PARECER .

Para o ponto ccjeto desta ~menda adotamos solução stooar
cf ee-ente

Pela cr-efuotctat idade

lPD4344-1 FRANCISCO DORNELLES PFL
.......... "' PARECER .

A pr-oposta de:! supressão, se acolhida. acarretaria funda
mental cr-ejutac ao eeptr ttc do capitulo Cabe ao texto cena
t t tuctonat registrar os cr tnctptoe qer-a t s , como o estaoete
ctcc no artigo referido, e a legiSlaçao complementar e orc t
nãr-ta cabe escectr rcar estes pr-f nc f p toa

oete rejelção
--------------------------~----------~----------------------------~-----~-----~

lP04345-0 FRANCISCO DORNELLES PFL.
............... PARECER .

Entende diversamente a rsater ta este Relator
Pela r-ejetcão______________________________________________ w ~ ~ _

1P04346-B FRANCISCO DORNELLES PFL
." " PARECER .

O cnsccstr tvc repete norma ctruse na texto
Pela r-ejetçâc

1P0434g-2 JOSÉ LINS PFL
................. PARECER ..

Adotamos solução diversa para todo o texto do ae t '2
Pela prejudicialidade

lP04350-6 BASILIO VILLANI PMDB
........... ,," PARECER ....... ".".

Reformula.mos de uma forma global essa matar-ta
Pela oeejuotcat tcaos

lP04347-6 FRANCISCO DORNELLES PFl
........... PARECER "

Em verdade não se just tr tca a presença no texto consr t ru
ctonat dos dtscoett tvcs que a emenda propõe ej tmí nar-

Pela aprovação

1P04328-0 FRANCISCO DORNELLES PFL
............... PARECER .

À matBr1:a em causa, oec tdtecs por uma abordagem coost tt cctc
na l alternativa, Que na cr-esente fase dos trabalhos torna in
vtavet o acrovett aeentc da r-eter-voa emenda, sem or-ejuvao ee
exame crítico da sctucãc ccnsuost aoc taca no Substitutivo Pe
la or-ejudtctat tcaoe

1P04329-8 FRANCISCO DORNELLES PFL
.............. PARECER .

Pretende, a Emenda. que "nos rótulos. embalagens e matos
promocionais dos produtos tncuate tai teacos oever-ãc constar
cnr taatcr-taeenee , alem do preço final o valor- dos tencstcs
Que sobre eles incidiram"

Evidentemente, à matéria disposta nesta Emenda deve cor-a
tal' de legis1açiio tnfr-aconst t tvctcna l

Pela refetção______________________________________________________________________ w _

lP04330-' FRANCrSCa OORNEllES PFL
........... PARECER ...."" .......

A referida l'!menda ser-a parcialmente ateno tua no sunst t tut tvo
figurará artigo f nst t tutnoo a Defensoria do Povo, cujo titu
lar será eleito pela câmar-a dos Deputados (não pelo Congresso
Naclonal~, e lef complementar (sem prazo deflnfdo~ dispara
sobre o detalhamento da mater-ra Pela m-ejudtctat toaoe

1P04348-4 FRANCISCO DORNEL.LES
............ " PARECER .." ... "" .....

Aceitamos Emenda suoeess tva
Pela prejudicialidade

lPQ4351-4 BASILIO VILLAN!
.............. PARECER ...... "'.......

IIco 1hemos Emenda sco-ess t ve
Pela cr-ejuutctat idade

PPC

PMDB

1P04331-Q FRANCISCO OORNEL.LES PFL
....... " PARECER " ..

A referida. emence será car-ctereerree atendida no sunst t t ut tvo
figurará ar-t tqo tnst tt umcc a uaeenscr ta do Povo cujo titu
lar ser-a eleito pela câmar-a dos Deputados (não pelo Congresso
Nacional). e 1l'!1 concteeentar (sem prazo definldo) ctspcr-a
sobre o detalhamento da eater-ta Pela or-ejucnctat tcaoe

1P0435:2-2 BASILIO VILLANI PMDB
......" ......... PARECER ......" .....

A Emenda propõe a supressão do Hem XIV do artigo ,:2
do Projeto

Trata-se de matéria que a nosso ver não pode oe txar de
merecer a devida. orctecão

Pela rejeição

lP04333-G FRANCISCO DORNELl..ES PFL
....." .." ... PARECER •• " •• " •••

A. EmendO! esta parcialmente arenotca nos ter-mos do Subs
titutivo

lP04339~5 FRANCISCO DORNELLES PFL
............. PARECER .

A matér'a pode ser tratada em n'vel const itucional Mas
adotamos uma outra solução geral para "sse artigo

P.la prejudlcialidade

lP04334-4 FRANCISCO DORNELLES PFl..
......... '" PARECER ..

A »r-ccos tcâc em exsme, conquanto constitua valIoso SUOS1
d10 para o processo legislatlvo, merece ser adequadamente ccn
s toeeaoa quando se tratar da legislação comctement ae e cr-otne
e te Pela r-efetcãc_____ ~_R ~ w ~ _

lPQ4332-a FRAI.CI5CQ OORNELl..E.S PFL
.... " PARECER .

O acctntmentc do suaer toc tecr tcar te a exclusão do Estado
da oossictt tcaoe de prestação direta dos servtccs occt tcos ,

alem da et tatnacão das extaênc tas de prazo determinado e con
cor-r-êncta publica. mecanismos essenc tata ao contecte e eerct
êncta desses ser-vtccs Pela rejeição

lP04357-3 BASILIO VILLANI PMDB
.......... ". PARECER "" .

A Emenda fa:t referência a a1 'nea Ur", mas a materla nela
tratada esta na allnea "q". do Hem IV. do Art 17. do Proje
to

A partlcipação dos trabalhadores na O1dmlnlstração da am
presa e matéri01 de lei ordinárla, pelo Que suprimimos a all
nea mencionada. em nosso Substitutivo

Como a Emenda é pela sua manutenção, com out!"a reC1ação,
~OIllOS por sua rej e 1çolo

lP04353-1 8ASILIO VILLANI PMOB
............. PARECER ."" .." ......

A emenda cotnctce em parte, com o tratamento que o ss
oensanos ao tema Pela aprovação par-cfa l

1P04355-7 BASILIO VILLANI PMD13
............. PARECER *••".......

A ampl tacãc das tmantoaoes tributarias centr-ar-ta ten >

dênc í a crescente Que vem se eantrestenoc, entre os Const t t u
tntes desde o trüctc dos trabalhos das Subcomissões e das
ccetseõea temat tcas , alem de comprometer a meta de se r ercr
cat-em as r tnancas municipais e estaduais

1P04354-9 BASILIO VILLANI PMOB
........"". PARECER "' ..

Propõe-se. at r aves da presente Emenda, que "as contri
buições soe ta ta somente cccer-âo ter fatos geradores e base de
calculo dos rr toutos compreend1dos na competência Trlbutár1a
da pessoa jur'dtca de dtr-e ttc publico Que as ccnst ttuu-"

sane-se que tais contribuições se revestem de car-acter-ts
t tcas muito especiais destinando-se a atender a necessidades
soctats as mals diversas, o que, a nosso ver, íust tt tca o
tratamento pr6plo Que lhes tem sido dispensado pelo nosso
ou-etto ccnst ttuctcnat , acentuando o seu car-áter parafiscal

Em razão desse fato, e não obstante as razões tnvccaoas
para e. r-estr-tcãc visada pela Emenda, consideramos mats ccnct
eentes com a nossa realidade soc tc-econõmtca e COIll o sistema
rr-mut ar-tc estruturado no Projeto a forma e as I rmt tacões
nele estabelecidas para a cr-tecãc das contribuições soctats

lP04356-5 BASILIO VILLANI PMDB
.... ""." PARECER .

a ctsocstt tvc objeta da presente emenda n50 veda o traba
lho t ampor-ar tc , mas a f nt armed tação da mão-de-Obra Impõe.
portanto, como regra. o eatenetec teentc ele vinculo empregat'l
etc direto entl'e pl'estador-es e tomadores de serviços

A ap t tcaçãc dessa norma, como se pode ver. n30 pode alte
rar, oe maneira slgniflcat1va. a oferta ce postos de trabalho
da eccncnta Seria absurdo supor Que a necess toaoe das servi
ços hOje atendidos eedtante locação desapareceria com a cr-er
ctcãc da intermediação Essa necessidade slmplêsmente cassar-a
a ser sat tsrett a meotante eataoatectmentc de relações of r-et as
de emprego entr-e trabalhadores e usuar tos do serviço

Pela rejeição da emenoa

PFLTP04337-9 FRANClSCQ OORNELLES
........... ". PARECER ." ..

A emenda é de ser r-ej ettaua

lP04335-2 FRANCISCO DDRNELLES PFL
............. PARECER .

Pretende o autor toctutr- o cargo de vtce-sr-estoeote den
tre os pr-tvat tvos de or-as ttetros natos

A proposta do sistema nar-tanentar- de acver-no et tmtna a
figUra do vtce-srestoente da República

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP04336-1 FRANCISCO DORNELLES PFL
.............". PARECER .

A Emenda propõe a supressão das at tneas "e". -g", ~h".

"1" e "j", do item XI do Artlgo 12 do Projeto
A proposta. a nosso ver, é válida e merece acatamento,

coa os devidos ajustamentos ao suust t t ut tvc em t r-amtt ação
Pela aprovação carctat-------------------------------------------------------------------------------

1P04338-7 FRANCISCO DORNELLES PFL
......" ••• PARECER ." .

uua f s as normas Que aproveitamos ou não, entre as contidas no
Hem TV, dq art1go 17, do Projeto, esta cet tntcc no parecer à
Emenda lp16815/5
A Emenda presente pretende supr1mir as normas das a11neas e
f,Q.l.l.m.n,Q.p.Q. do menc10nAdo incls0
Com algumas dessas supressões concordamos. conforme exposto
no parecer cttado COfll outras não
~sslm. somos pela aprovação parclal

lP04S40-9 FRANCISCO DORNELLES PFL
............. PAReCER " "'..

Já aceitamos emenda com essa mesma flna11dade
Pe1a apr-ovaçâo

1P0434l-7 FRANCISCO DORNELLES PFL
............... PARECER ..

À materia em causa, decidimos por uma abordagem constituclo
nal alternat1va, Que na presente fase dos tri3balhos torna in
viavel o aproveHamento da referlda emendlt, sem prejulzo do
t!X2me crHico da solução conSLJbstanciaela no SubStitut1vo Pela prejudiCialidade

lPD4342-5 FRANCISCO DDRNELLES
.......... PARECER ••""•••••

1P04358-1 BASILIO V!LLANI PMDS
.. PARECER ..

A referlda emenda será parcialmente atendlda no Substitutlvo
figurará art'90 1nstHu1ndo a Defensoria do Povo, cujo titu
lar sera eleito pe12 C3mara dos Deput2dos (não pelo Congr~sso

Naclonal). e lel complementar (sem prazo defln1do) disporà
sobre o detalhamento di! matérii! Pela prejudlclaHdade-------------------------------------------------------------------------------

1P04359-0 BASILIO VIllANI PMDB
." " PARr:CER .

O emlnênte Constituinte Bast1l0 Vlnanl Quer excluir
os bens m6veis do novo lmposto sobre transmissão causa
mortis e doações. prevlsto para os E5taoos e o 01strUo Fe 
deral (art 272. IJ)

Just1fica o autor Que as ações ao portador ficarão de
fora da tributação e Que a Comissão de Reforma TrlbuUrla ,
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1P04359-0 BASILIO VILLAtH PMDB lP04369-7 !!ASIllO VILLANI PMOB

de 1965, tem excelente justificativa econômica para não tr-t
outar- ações

Na verdade, todo o imposto soe-e rr-ensnnssão por sor-te
seria ouest tceãvet , por ausêncta dos efeitos sociais sign1f 1
cat tvos , diminuta r-ecett e , est tmuto ao consumo e ttmuz tmento
a ocultação de bens Quanto as ooacões em particular, tnc tu r
ccnõatco especialmente quanto aos csns móveis

Segundo a minuta de Projeto da Comissão de s í st eeat t aa
cac. não é acolhida a emenda

lPa4360-3 BASILIO VILLA~I fOMOS
................. PARECER ..

Propõe o nobre ccnst ttuvnte a supressão - no item I do
11 do ar-t 272 - a expressdO final que exor tc tta Incidir

o ICMS -tncrustve quando se tratar de bem destinado a con 
sumo ou ativo fi/to do estabelecimento, bem como sobre se-vt
co prestado no Exterior, quando destinado a esraeetectmen 
to situada no PaIs

rnccstente as oonoer-eve ts razões aduzidas na Just1fi 
car tva octaecs por manter matrer-aco, nesse passo o texto
cr tctnar-tc da 53 Comissão renat tca t ttem I do 10 do ar-t
15 do seu Anteprojeto), por nos parecer mais consent ãnec com
a solução majoritariamente almejada

Pela rejeição
- --- ----------------------------- ----------------------~- ----------------------

1P04361-1 BASILIO VILLANI PMDB
"' PARECER "' '"

Pretende a Emenda 5upn(f\ir a parte f tna 1 dO 60 do
ar t 272 do Projeto, onde se prevê que ~A isenção ou não-an
ctcãncta (do ICMS), salvo õetermtr-açãc em contr-ãr to da le
gls1ação. não tmat tcar-a credito de imposto para ccnoensecãc
daquele devido nas oper-ações ou prestações seguintes"

rncos tante o respeitável ponto de vista esposado pelo
nobre Constituinte em sua Justificativa, preferimos ficar
com O texto oriunda da ccmtssao reeat tca pertinente, por
deixar ao cr-tter-tc oc legislador regular a mataria canso 
ante recomendarem as c tr-cuns t ànc tna escecrt tces da 1ncidên 
cta tributaria envolvida

------------------~:~ ~ -~~~:~:~~----------~--- ----------------------------------
1P04362-0 BASIL.IO VILLANI PMDB
"'... "'......... PARECER .... "'.........

A sugt':>stão não cõoe ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um mtntmo de
eaoectr tcacãc dali bases de toctoêocte de conte tbutções OA!'A o
Fundo Nacional de Seguridade scctat No Que respeita especi
almente a contribuição empresarial, o entendimento do Relator
é no sentldo de exct tctte- a diversificação da base, de modo
a romper com o cu-cure vicioso gerado pela incidência exctu
stva sobre a folha de sa tar-tcs cuanto.a manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos ôbvto Que se trata de fatos
geradores diferentes que poderão ser ut tt taaocs pelo reste
lador de acordo com as peculiar tnaoes ecooômtco-e tnance t r-as e
cce-actcnats de cada conte tbutnte

1P04363-8 BASILIO VILLANI PMOB
................ PARECER .... "'........

A caracterização como crime de retenção do salário do em
pregado, por ato doloso ou culposo do empregador, traduz uma
das r-etvtnctcacõea mais sentidas das entidades s tno tcats As
sanções atualmente existentes são de tal forma ineficazes que
essa prát1c:a t t tcrta acabou pO!' se tornar ccee tcuetce , a oon
to de ensejar milhares e milhares de reclamações tr-atiatnt s t as
em todos os quadr-antas do Pais Impõe-se uma medida ener-cét 1
ca e a configurada no Projeto. salvo outra f6rmula igualmente
eficaz, é a que melhor se nos apresenta

~ ---------------~:~~- ~:!:~::~- ----------~--- --------------------------~--------
1P04364-6 BASILIO VILLANI PMDEI
"' PARECER "'''' ..

Á rsater ta em causa. decidimos por uma aboraagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna tn
vtavet o aoeovett anentc da referida emenda, sem or-ejutzc do
exame critico da solução ccnsvcstancraoa no Substitutivo Pe
la cr-efuctctat tcaoe

-------------~------------~.------------------------------------------~--------
l~~e~~~~:~ PARECER ~e;~;~~ ..~ILL.ANI PMDB

A Emenda apresentada propõe a supressão do ar-t tço 331 que
trata da proibição da transferência de poupança de r-ectões

com renda inferior ã média nacional para outras mais desen
volvidas

Os argumentos apresentados foram cons toer-accs pertinentes
e mereceram a nossa atenção Contudo consideramos oesejávet
a manutenção de algumas restrições as referidas transferên

cias de poupança
Pela aorovacãc paecvat . nos terecs do SubstHut\vo

lP04366-2 BASILIO VILLANI PMO!9
................ PARECER ..

Não há referência li contribuição ao FINSOClAL. no pro
jeto Pela prejuotctat toaoe

-------------~------------------------------------------~----------------------

1P04367-1 BASILIO VILLANJ PMDB
................ PARECER .

A car-t tctpacêc dos tr-acatnaccr-es , junto com os empregadores,
na direção dos órgãos da administração púb t tca e mater ta da
competência do teq f s f adcr- cr-o tnar to
Por isso não aproveitaremos em nosso substitutivo a norma da
ar mea -n-. do Hem IV. do artigo 17, do Projeto
Mas a Emenda propõe a manutenção desse ctsnos tt tvc. embora
com alteração
;omos pela rejeição

lP04368-9 BASILIO VILLANI PMDB
.............. '" PARECER "'..'"

A questão do excesso de lucro diz mais a cct tt tca econõ
mica e, particularmente, tributária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P04369-7 BASILIO VILLANI PMDa
...... "'.."' PARECER "'..

A es tacti toaoe. entenctoa como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-nt tr to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto. seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, r-et ter-acamente , por uma SOlução nar-ecntcsa do problema

Na verdade, o Que quer o empregado é ver limitado acuete
arbHrio e, não, como se pr-cpata enganar:lamente, ter a sar-are
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e lnalienávl'!l da
própria at ividade empresarlal. sabe que não pode ser tratado
como uma slmp1es peça. um instrumento ou maCjuina que. após
usada, é jogada fora como lnserv'vel

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, poiS esses são f Ato
rss comprovados da baixa prodútividade A pr,ãtica. a exper1
éncia, o conhecimento tecnico, a identificação do empregado
com 05 Objetivos ma10res da empresa. significam para ela um
patrimônio insubstitu\vel Investe o empresário pm recursos
humanos. buscando habilltar e aprimorar a qualificação pro
fissional dI'! seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja vtrtualmente contrário à rotat1vidade ela sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos. não há porque se trazer
para a relação empregat\cia, fundada na bilatel'21idade do
contrato, uma condição unipessoal. paternalista e impos1t1Va,

que, ao longo do tempO, sempre foi causa de tormentosa.s de
manda.s judiciats

Asslm, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas es
tamos oferecendo formula conct t tetce la Que reflete a tendên
cia majoritárla dessas propostas. aceita "ar lideranças de
categorias eccnôntcas e m-ct tss tcnats que, dtuturneeeote. vêm

se manifestando por todos os meios ce comunicação é a veda
ção da despedida urot tvada ou sem justa causa, em termos a
~erem oee tntccs pela teatsiecãc crdtnar-ta

lP04370-1 BASILIO VILLANI PMOB
.. '" PARECER ..

Aceitamos emenda sob-e essa meter-ta com corrteurro um
pouco diferente

Pela cr-etuctctat toaoe----------------------------------------~---------- ----------------------------
lP04371-9 ERALDO TINOCO PFL
...."' PARECER ..

Consideramos o texto do Projeto simples, claro e correto
at~f'ldendo ainoa a tril.l:Hçâo constitucional bras1leira Asslm.
somos contrários a Emenda

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP04372-7 ERALDO TINOCO PFL
"' PARECER "' '"

Acolhemos solução diferente
Pela prejudicial idade

------------~-------------~----------------------------------------------------

lP04373-5 El=tALDO TINOCO PFL
........ "' PARECER ..

A Emenda ora oferecida visa à supressão do ar-t 429 do
projeto, o qual autoriza sejam os atos praticados pelo coman
do dos governos autor í t àr tos desde 1964 suscet tvets de apre
ciação pelo Poder auctctar-to

Essa sempre foi uma das grandes aspu-ecõee daqueles que
se viram injustiçados oetce atos em ouestãc. não podendo a
neva. CenstHuiç'lio de'l'll.t\'I'" de atende\" os anseios em Questão, es
pectatmente eesna fase de transição para a consolidação do

r-eqtrne caeocr-ãt tcc

-----------------~:~:_~~~~~:~~-~:_~~~~~~-------------------------- -------------
1P04374-3 E~ALDO TINOCO PFL
.. PARECER .

As finalidades da emenda. contem aspectos que harmonizam
com o entendimento da Comissão de Sistematização

-------- ----------~~~ ~~--:~~~- ~:~~ -~~~~~~::::-~~~:~:~-~:~:~-:~:~~:-------------
lP04375-1 ERALDO TINOCO PFL
............. "'''' PARECER "'..

A not tt tca de controle de minerais estratégicos deve ser
objeto de lei c-ctnar-ta. como o r-eccnnece a crcor-ta emenda
Uma oortt tca eficiente de controle. por outro lado, não exige
de per si que as at tvtoaoes de pesquisa e lavra devam ser fel
tas exclusivamente por- brasileiros ou empresas nacionais

-----------------~~~_::::_:~:~::-~::~:_~:~~-~:!:~::~-~~-:~:~~:_-----------------
lP0437Ei-O ERALDO TINOCO PFL
.. PARECER ..' ..

Pelo n50 acolhimento, nos termos da redação adotada no
substitutivo.

1P04377-B OTTOMAR PINTO PTB
................. PARECER .., .

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~:~:~~~-~~~_::~~:_~~-~~~::~:~:~~::_--~---------
1P04378-6 OfTOMAR PINTO PTB
...."' PARECER .." '"

Pelo naõ acolhimento por considerarmos a matéria mais a
propriada para Lei or-dtnar-ta

1?04379-4 ERALDO TINOCO PFL
............... PARECER .

A cct tt tce adotada pela marinha mercante brasileira. ba
seia-se na normalização do emprego de nav tca especializados e

em sua integrarão no trafego de longo curso, com vtatas a
dois objetivos manutenção de uma. marinha mercante forte e
suporte ao nosso esforço exccr-taocr- A substituição da ex
pressão "armadores nacionais do brasiP. contida no texto do
pr-ofetc, pe1<l. • nav ias de bandeira e registro do tn-as t i ". ge
raria a utilização da "bandeira de conventêncta ". que traria
sérios problemas A economia nacional , dados os aspectos dts-
tor-s tocs Que elõ!l apresenta para o armador cr-as t te tr-c Pela
rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P04380-8 ERALDO TINOCO PFL
...... "' PARECER ..

sete não acolhimento n05 termos da. redação adotada no
substitutivo

lP0438l-6 ERALDO TINOCO PFL
......."'.."'...... PARECER ..... "'..........

Somos oeta apr-ovação parcial desta Emenda. que se harmoniza
em alguns pontos e discrepa em outros. em relação ao conjunto
de normas sobre a greve. por nós adotado. conforme parecer oi
Emenda lp14326/8------------------------------------------------------------------------

1P04382-4 ERALDO TINOCO PF'L
....... "' PARECE.R ..

São verdadeiros os fundamentos da emenda Nem a tortura.
é o crime mais grave contra a vida nem deve ser previsto se
não no Códi go Pena1

------------------~:~~_:~~~~::~~--------------------------------------------
lP04383-2 ERALDO TINOCO PFL
................. PARECER "' ..

Acolhemos outra redação

------------------~:~~-~~~!~~~:~~~~~~~:_---------------.--------------------
1?04384-1 ERALDO TINOCO PFL
................. PARECER .

A emenda e procedente no que respeita ao inciso 1, le
tras "a'", ftd" e "g., ao inciso r r r • letra "d ", ao tnctsc UI,
letra ~j", ao tnctsc XV, letra >Ih"

---------------------------~------------------------------------------------

1P04385-9 ERALDO TI NOe'J PFL
...... "'.......... PARECER "'....... "'.....

Quanto à questão da duração da jornada de trabalho ob
feto da presente preposição, reportamo_nos ao parecer dado á

emenda n lp0517711. onde examinamos amplamente a matéria o
qual conclui pela adoção da jornada de trabalho COm duração
máxima de a horas diárias.

Com r-erer-êncta à modtficação. proposta. da redaç~o da
21 \nea "a~. do inciso VI, art 17 do Projeto, entendemos que
não deve ser acolhida, por contrar1ar 3. orientação pretedida
pelo Relator

De outra par-te. a supressao sugerida das al 'neias "b·.
"c~, ~e~ e "g~ do \tem VI, da aUnea ndu do Hem VU. "a u e
"g" do \tem IX, todos dispositivos do art 17, afigura_se~nos

oportuna. pois elimina do tsxto normas que tem n\tida confi
guracão de preceitos infraconstitucionais Neste sentido,
portanto, a. emenda. deve 5er acolt'lida nos termos 00 subst1tu
~~~~d~o Relator.ra.zão pela qU<ll opinamo,,' por sua prl'ljudicia-

-------------~---~:~~-~~:~~~~~~:~!~~~:_--- -------------------------------------
1P04386-7 OTTOMAR PINTO PT6
................. PARECER .."', ..

O dispositivo emQndado 'foi supl'lmido "lio cdbendo a
analise.

-----------------~~~~-~~:~~~~~~~~~~:~~------------~-----~----------------------



128
SuBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRES:;N"'AD~S SLB$TITUTIVO DO I'iE.LATOR - PARECER SOBRE <\$ E.MENOAS APRe.SE.NTAOAS

1P04:?l:1-5 OTTOMAR P1NTC I='T8
............. PARECER ...

Pelo não acotntmeotc r-os termos. da redação acc-eoa no
substitutivo

lP0438B-3 ERALDD TINOCO P~L
.......... PAR:'CER "' .

Somos oeta apr-cvacãc da emenda no que se refere a
pressão no ar t 12, da ai tnee ~!;I" do item 1, do 11ell' V,
bem como dos seçutnt es temas 001" ela tratada proteção ca
fa.''lillla casa-sente c w t t e -ettarosc dissolução da scc ieoaue
conjugal, 19L1aldade de direitos e qualificações dos etinos
planejamento t amtt í ar- owe-t cs e trabalho adoção e açolh1
eentc de menores e proteção dos idosos-- -----~ ------- ---~~-----------------------------------~ --- --- -------- ----~ ~ ---

1P04389 -1 eRALDO TINOCO
............. PAR~CER ....."'.......

o item v do ar t 12 e oe fato r-ec.mdant e
Pela aprovação

lP04390-5 ERALDO TINOCO Pl"L
............... PAR!tCER ..

A pr-esente emenda ccnei - t e com a sistemática geral eoct a
da para a elaboração do Projeto de ccost ttutcac

Assim, somos pela sua -ej ercãc

lPQ4391-3 ERALDO TINOCO PI'L
............ PARECER .

Pelo acou-teento nos termos do soost t tut tvo

Pela esct-vt c oo texto do Pr-otetc etese- o-eser-vaccs o ev
-enc ~dClul"idO o ato jur totcc perfeito e a coisa julgada
pelo qJC" se-êo 'nant toas as etua'.s concessões de cesau-sa e
lavra

Por essa r acãc SOI'\O$ pe-la reje1çàa da Emendtl

lP04408-1 ERALDO TINOCO PFl
........."'.. PAR~CEf< .."'........ "'..

A Emenda propõe a sucr-es são das <\1toeas 'a" e -c- do
item Xl do A..tigo ,~ co PrOjeto

A proposta, a nosso V&" não encontra senasament c t eo-

Por outro lado a ll"ater1a esta oev tcaee-vt e tratada no
suos t t tut tvc

sei a rejeIção
-------~-------------~-----------_. ----------------------- - ------------- -----

'1'04409-0 ERA._DO TINOCO ç'l:::"
........... PARECER .... ~"' ... ,. ..

Acatada no mer sto
Pela aprovação parcial

------------------------ --------------------- ----~-----------~ - ~ ----- ----------
lP04410-3 ERALDQ TINOCO PFL
........ , .. PARECER ..

A expressão cont-ere oectsortc e de caolta1" tem mere
ctcc a acoJIl1dtl da a-eoae rnaforfa dOS ccos t t r c tntes Preferi
mos acata" este consenso, e manter a expressão oc Projeto
1'\0 sueet t tut -vc

ASsim, SOlT\OS ceta rejeição da enenoa----------------------------.------------- -------------------~-- ------------ ---
1P04392-1 ERALDO TINOCO PFL.
............... PARECER ... ,."' .........

Pelo não eccrntmento nos termos do suos t t t t ut tvo

1P04411-1 JOSE GERALDO PMDB
........... '" PAltECER. ..... "'.......

'" ener-ca propõe a suo-essêc do artigo 472 do Proje-
to

lP04393-0 ERALDO TINOCO PfL
••••••••• PARECER .

A emenda el tmtna um otsocsvt tvc Que ser-ta um retrocesso
jur-totcc .ra o C6dlgo ctvtt , de 1916, põe a salvo os direitos
do nascituro

Pela aprovação---- --- ~-------- ~----------- --------- ---- ----------- ---------------- ----- ----~-
lPQ4394-B ERo\LDO TINOCO fl"l
.......... PARECER .

A matar-ta do ctaccstt tvc sucr-unenoo não convém QJe cons
te de texto de ccnst ttutçãc

se1a aprovação

1P04395-6 ERALDO TINOCO PFL
.......... PARECER "'....... " ...

Não convem a um texto ccnst ttuctcnat defl/"liço@s dessa
ordem

Pela rejeição

1PQ4S96-4 ERALDD TiNOCO pn
............. PARECER ...... " .."'.."

A ar-çumar-t açâo e correta e ncsao car-ecer- revor-ave t a su
pressão

Somos pela ao-ovecãc

1P04412-0 JOS~ GERA<..DO PMt1B
,.. PARECER ..

O rnc tsc deve ser suprimido ncts , a Questão do p-oocrcãc
1"1"111'1'1a de eeo-eaaoce cr-as tt eu-os nas empr-esas deve ser reser
vada para a Le1 u-otnar ta uue , n-aror tcamsnr e , SQ -evetcu e
~'caz para proteger a mâo-oe-ccr a nac tona t

lP044l3-8 JOSE GERALDO PMD9
............ PARECER ..

O sa ta- to-t ann t ta aos oeoencentes dos trabalhadores 1'01
uma conquista elas mais importantes da classe trabalhadora

Na verdade o valor recebida por oeoeeceote e tr-r t sor vo
porem nas fall'\1las oe baixa r-enõ,s o efeito deste oeoer tctc e
salutar ütar-t e ao exposto cctr-anos pela rejeição da emenda------- --------~----- -----------~ ---------- --~-- ~--------------------- - ~--~---

lP04414-6 ....OSÉ GERALfJD PMDB
......... "' PARECEI<; ..,. .

A ame-iõ., não trata de ll"atéria constitucional e o pr cor-tc
t sxto do Projete fal supT"1l1'ido Devera se- aas.r-t o de ,ei oe .
dlnâr1a

Pela -ef evcão

1P04398- 1 ERALDO TINOCO PFL
............. PARECER ...

Pf!'la aprovação. nos eereos ao suns t t tur tvo

lPD4397-2 ERALDOTINOCO l=ifL
........... PARECER .

As finalidades perseguidas pela Emenda estão em car-ta contem
ptaoas no Subst t t ut tvo Pela am-ovacêc parcial

----- - - - --~------~ -- - o - __ ~ - - - _

tP04403-1 ERALDO TINOCO PFL
............ PARECER ..

O Art 350 e a desdobramento natural do mandamento do ar
t igo 13-XX

Pela rejeição
------------------------------------------------------------------------------~

lP0440Q-6 ERALDO TINOCO PFL
... "' PARECER ••• "' ..

O artigo 353 é 1nco"porado, em outros termos, ao CapHulo
Oa Família, supr1mindo-se o 2, do mesmo, que perde o signl-
ficado setor tal de origem

Pela prejudicialidade

1P04416-2 ,JOSE GERA~DO PMDB
........... "' .... PARECER "'....... "'.....

A administração uas ent toaoes que promovem a cr-teotacão o..r a
formação crce tsstcna r cultural e~t:, d1T"'9'1das aos t-ece
I naco-as , e mataria do legislador c-utnar-tc
Por essa razão não aor-cve t r aecs em "O$SO suost t tut tvc a no-ma
aa alll'e1!. 'oQ do 'item IV, do a"t'go 17 dO Proieto
C~mo.a Em~nCIa breconlza a sua manut"''lçao somos' pela reje~
~ao

11"04417-1 JOsé GERALDO PMDE!
.." PARECER .

ACClhida no mérito tendo em vista que os a"t igos 336 e
487 que dispunnam sobre a mataria no Projeto Ija COMissão de
Sistematização foram SlJprlmidl)S no Substitutivo do Rélator
Ver a propos1to o teor do oa"ecer dado a el"'enaa numeT"o
1POO202-8

---------~~~~~~~:9---------~Õ5~-GÊR;~õõ- ---------~- ------------~ ---;;;;------.-
............ PARE.CER ..

Acolh'da a proposta de supressão do diSpositivo por se

-------------~~:::~-~:_~:~:~~~_:~~~:~-~:_::~~:~~~~~-~~~~~::~~------------------
1P04419-7 JOSE GERALDO PMDB
.......... PARECER "' .

Propõe o autor a sup"essão do lnclso XIX do artigo 1'3
que trata da licença remunerada à gestante sob a alegação de
tr-atar-se de mataria de lei ordinárla

A proteção ã gestante, a g1!.rantta das condições mate
riais que 1M permitam leVilr a bom armo :li gr~videz e prestar
.a assistência necessaria nos prImeiros meses de vida da crlan
ca, parecem-nos questões fundamentai!; para a simples T"eprC'du~

ção flsica d1!. nação Como tal, 'lossa 001ni30 e que a mater.a
deVe ser regulada em suas diretr1zes gerais, 'lO texto constl
!UC1DntlJ

lP04423-5 JDSé GERALDO PMD8
............. PARECER .

Ja acolhemos emenda ;a esse dlspos1t1vo

1P0441Ej-4 J(..JSÉ GERAi..OO "MDa
• .... " ..... PARECER ...... "'.......

uo errtsno tmento do aeta-or a matar la tratada no cteocst
t tvo Q!.Je se o-etenoe suprimir figuraria melhor em tectsiecêo
crutnar-ta. eis que a or-cocst a de exclusividade oa teu-e dê
sarar tos para tnc tdénc t a de contribuições soc ta ts cest tnacas
á Segur1dade pcssut tent tcacees bastante sign\1'icativas no
e tnaoctamento ce programas e entidades ja cc-ieor roacos 1'0
caemc social

somente Mediante tr atamentc via leglslaçã.o trvrr acoos t t tu
ctcoat ccoer tee ser r vxaoas as provisões lndi sper- save 1<; ao
desdobramento da eatêr í a de modo a que possam ser atenc-oos
OS otve-sos aspectos e-wotvtcos

Em vi"itll O.) r-etevãncta do assunto e ccns toer anoc-se o
numero de emendas ao-esentaoas no mesmo seot tcc julgamos r-e
coeencave t acctne- a esenoa scc-eestva -enete-cc a eat er te
01 ulterior cons-cer-acãc. ao ensejo do processo rentsi at tvc
or ctoer tc

lP04422-7 JOSÉ GERALDO PMOB
............. PARECER .

O serviço extraorrJinário pOrje ser necessar10 não
apenas para casos de emergencla ou força maior mas tambem
para um acrescimo temporaria de demanda Entenaemos, porém,
qUe não e caso de supressão do dlsposittvo mas sim, de as
segurar remuneração superior à nora normal Que sera estaDe
lecida em convenção coletiva. de acordo com os 1nteresses de
cada categoria
------------------------- -----------------------------------------

1P04420-1 JOSÉ GERALDO PMOB
................ PARECER .

A l1mitação ao texto exclui campanhas assistências alta ~

mente negat1vas a saude do POIIO braslleiro e ã soDerania. na 
c10nal O dispOSitiVO coibe os abusos, não podêndo ser .alte
rado nos termos propostos

-----------------~~ ~~ -~:!:~~~~-- -----------------~--------------------
1P04421-9 JOSÉ GERAL.DO PtlOB
............ PARECER ."' ..

Preferimos adotar as OrOpostas Que apenas firmaam o d1 ~

re1to ao repouso semanal remunenldo e deixam o detalhamento
da sua "ruição para a lei ordinar1a-------- --~ --- --- ~------------------------------------- ---"-~-- ---- ------------

'FL1P04407-3 ERALDOTINOCO
.......... PARECER ••••• " •••

1P04399-9 ERALDO TINOCO PFL
........... PARECER ........ ~ .....

No ent enoteentc co Relator, a mate-ta tratada no d'\5D05 
t tvc Que se pretende suprimir figu"ar1a melhor em legislação
cr-ctnar ta, eis Que a orocosta dê exclusividade da folha de
salários para tnctoêncta de contribuições scctats oeet tnaoas
a secur-toace possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já censor tnaacs no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tner-aconat t t u
c tonat poderiam ser fixadas as er-cvtsões tnctspensavets ao
desdobramento da. matér1,a, de eccc a Que passam ser atendidos
os diversos aspectos eovorvtoos

Em vista da r-eieváncta do assunto, e ccr s toeranuc-ae o
numero ele emendas apresentadas no meseo sem toe, jlJlgarnos re
comendável acolher a emenda sup"esslva, reml;!tendo a materta
a ulteriOr consideração, ao enst:!jo dO procS'sso legtslativo
ordinari0

1P04404-9 ERALDO TINOCO PFL
............... PARECER .

O Substitutivo optou pelo pr1nc\p10 da aplicação de ver
bas publicas no ensino publlco com as exceções nele prev1s
t.,

P~la rejeição
--------------------------------~---------~-----------------------------------~

1P04405-7 ERALDO TINOCO PfL
••••••••• PARECER ..

A mate"'la em causa, dl!'!cidimos por uma abordagem const1tucio
nal altornativa, qUE! na presente fase dos trabalhos torna in
viável o aproveitamento da referida emenda, sem prejulzo do
exame crItico da solução consubstanctada no Substitutivo Pe
la prejudicialidade

lP04402-2 ERALDO TINOCO IJFL
• " ••• "'••• PARECER •• "'••••••

Em que pese a bem fundamentada fljust1flcação", d1ve"gimos
do conceito de que "h1g1ene" seria o gênero do qual a "sau
de" fi! eSPeCle, como de1x,a entencllclo a Emencla Consideramos
que, pelo menos no campo da proteção do traoalhador, são
direitos distintos que devem ser assegurados Daí porque,
acolhendo Emendas sobre a materia pretendemos inser1r es~

sas duas formas no Subst~tutivo

1P04406-5 ERALDO TINOCO PfL
......... "'. PARECER .

Entende o Relator que certa redundância e salutar quando
trata de temas espet:\f1cos e para os quais estabelecem-se ex
ceções

Pela re:le1ç3.:o
-------------------------------------------~--~--------------------------------

lP04401-4 ERALDOTINOCO PFL
........... PARECER '"

Aprovada a supressão proposta ContlJdo, mantem -se o in 
ter-relaclonamento entre saude e meio ambiente entre as com
petências do s1stema nac10nal !Jn1co de saude, a1nda Que de
forma mai s amen<l

Pela :::tprovaçào
----------~----------~------------------------~--------------------~----------~
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lP04423-5 JOSÉ G:;:RALD:J PMDB lP04435-~ "OS( GERALDO PM09

Pela cr-ejuctctsr tcaoe

lP04424-3 "OSÊ m:RA:..OO PMDB
"'."' "'''' PAREC!:R ..

Quanto a c-etc-cão do tr anatno noturno e insalubre aos
eeoc-es "E. '8 aoos na I..>m cceseoec geral aos coost HIJ\l'ltes
Com relação norem ao menor de "4 anos na uma tendência no
sentido de que st.a permissão esteja ccndtctcr-aoa a um tr-ace
tno de aprendiz A solução nos parece vtave t e ccecet tntr-ee
se com a realidade or-as t r ett-a

De fato, não podemos correr e risco de deixar nas ruas
milhões de crianças Que est er tae impedido" de trabalhar 001'
r;ausa _da pro i b1ç5::1 de uma norn-a ecoar i tLC .ona t

1P04425-1 JOSE GERALDO PMDB
..... "'."' ••• PARECER ....... "'.....

entenoeecs que a remuneração em eco-c no par-voõo de ferias
não deve ser objeto do texto constitucional DOI' se co-e teu
r-ar- um satar-tc Indireto POl' outro lado, deve ficar assaçur-e
da, ce o eeocs , a remul"leri'!.ção 'r.tegral cce e urne. góra1'\t\il
mínima a seI' dada ao tr-abauteoor

1P04426-0 JOSE GERALDO PMDB
.... "''''•• '''•• PARECER '"

A ccnst t tutcãc não deve deixar gln albis~ a garantia do
emprego Se a esrabtt toace piem! pelo consenso das entidades
representativas das categorias econômtcas e c-ce tsstcne te é
conveniente aos Interesses a ser-e'n protegidos, não é menos
verdadeiro Que deixa-se <10 livre ar-m tr tc do empregador a
despedida do eeo-ecaec é meutoa t ener-a-va Opt$IDOS, por isso,
no Substitutivo que vamos apresentar pe to acolhimento de E?
menoas que o-opõem a vedação dA despedida aent t r-ér-ta Quanto
ao trabalho noturno, concordamos coe cescaee ftxal'-se na
Constituição, o valor da nora qu'e deve ser, apen<l.~, sccer-rc
ao da eter-na No que se refere a jornada de t eaca tnc a teo
oêocte é a de flxar~se apenas a. duração diária oc trabalho

Pe1a. aprovação par-c 1a1

lPQ4427-B JOSÉ GERALDD PMDB
,., '" PARECE~ •• "' .

O nobre Constituinte Jose Geraldo Quer suprlm1r-
tt ens I e 11 do 70 e o Bo do ar-r 272, cc sr-ctatc de
ccnet ttutcãc e alterar a redação do cvtecc 70 cn soon 
do que em relação ao ICMS, o Congresso Nacional (e não I)

Senado), por eatoria absoluta de seus memoros (e não por
dois terços dos Senadores), estabelecera ar tcuot as uniformes
(e não simplesmente ar touctas t para as. operações tot er-es te 
duais e de esccr racao, facultando que o ccoceeaso uacrcoa ' ,
ainda fixe at [quot as mi n tmas para as operações tnternas ( o
Projeto obriga a etxacêc de altquotas para a ene"gia elé 
tr1ca minerais, pl"tr6leo e comDustlVe1s e lubrifiC<lf'tE!5 de e
deriVados)

Justif'ica o autor QUI;> a emenda objetiva daI' maior uni -
formldade na cobranca <ldm1tlndo no entanto, flexibilidade
na!; opel'ações internas;

Parece que tanto o teltto do Projeto qU<l.'1to o da emenda
colidem com a tradicional prOibiÇão constituciona1 de os E!í
tados estabelecerell' diferença tr1butar1i'l e'll razão da ol'igem
ou do destino das mercaoorias renovada pelo PrOjeto no art
268

Estando prese"'vad's as disposicões no Projeto da Comissão
de Sistematização a emenda não está sendo <Ipl'Dve1tada'

---------,,----------- -~-------- ---~ --------------------- -----------------------

lP04429-4 JOSE GERAl.DO PM:tB
............. ?ARECE.R ..... "'.........

Somos da opinião Que llO texto C0<1st1tuclonal deva ape
nas constar Que o sal.arto do trabalho notUl'no sera supe"iol'
ao diurno Com relação ao aspecto de quanto sera a oercenta
gem nã.o cabe a Const ltulção fixa-la pois trata-se ae mater1<'1
;oncernente a leg1slação ordinár1a

lP04430-B JOSE GERALDO PMDB
...... "'''' .... PARECER ........ "'..."'.

A nO$so ver a prapost<l da presente Emenda restr-1nge a
abra'1gencia da nOl'ma da allnea 'c~ do item IV, do J,rt 17
do PrOJeto porqlJe veda a interferência dO Poder Publ icO ap""
nas na orga'l1zação das entidades s1ndicalS ao passo que, co
mo redigida no Projeto,;. POI" nós aproveitada veda aQuela 11'1
t@rferêncta em QUlI.'quoar aspecto da organização sindica1 em
geral

Como ha concorr~ncla com <l. fórmula que pretendemos a:10
tal' no substitutIvo, na parte de vedação da lnterferênclit do
Poder Publ1co somos pela aprovação parc1al quanto a esse
~onto

lP04431-6 JOSt. GER!\LDO PMDB
."' PARECER ."'''' '''•••

O poder normativo da Justiça do T~aDalho nao deve COf'sta" do
capitulo Que trata da organização síndical e s10n daquele
Que estrutura o PodeI" Juatciâl'io
E o âmbito de abrangência dos acordos coletivos de trabalho
deve ser objeto de lei ordinar1a
Dal que afastamos .li pr1meir-3 materia do presente capítulo e
r-êje1t<lmo5 a segunda
~ela aprovação, 'a que a Emenda propõe a mE!511'a coisa

1P04432-4 JOS~ GERALDO PMOB
........... PARECER "'...... 'lO"' ....

A. Emenda deve ser rejeltada por '1âo ajustar-se ao entendi
memto predominante na Com'S!'iâo de 5istemat' zação--------------------- ------------------------------------------- ------------- --

lP04433-2 JOSE GERALDO PMoa
.............. "'. PAReCER "'..........."'.....

Aprovamo5'i éI Emenda apenas acr-ElsCEntaf'do a hlP6tese de con
venção co 1et t va

----------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~-----------------------------------------
1P04434-1 JOSÉ GERALDO PMDB
.......... PAREC!:R .

Pretende o nobre Constitu1nte ao propor Er1enda medi -
ficat1v", aos 70 e 80 dO art 272 do Projeto, a1em de
alterar pa.ra mataria absoluta o cuorull' de 2/3 eltlgldo deslo
car para o próprio Congr-esso Nacional a competência atr i 
bu'da ao Senado da Republica Quanto a fixação de al\quotas
ap"cavet(; as operacoes, aI' 'ndicadas, sabrt" Que incidira
o ICMS

Inobstante o respeltá"'~l ponto dI!' vtsta e1<plicltado na
Just1f1catlva optamos por nanter no âmbito da competência
do Senado da Republica essa atribuição de leg1slar, no
campo tributàrio, para as unidades da federação, consoantE'
proposto pela Comissã.o Tematica pert1nente, inclusive 110 to 
cante ao ClJorum

Pela reje1ção
---- --------------------- ------------------------------------------------------

1P04435-9 JOsé, GERALDO PMDB
.......... FARECER ..... 'lO .....

Pretende a Emenda altertlr a a11nea "c" do ttem III do ar-
tigo 264, de modo que cobrança de t"lbutos possa ser feita
com base em le1 publ icada até 90 d1as antes

A ror-nut a do e-ereto. ao e;;lq1r OU\? a Lei sete pub t icad.:l
antes do axe-cicto e toaocet-c õ i s tcut t a a autonomta .ros t sta
dos os quais teria!" ce esper-ar ao vezes ate 'J'll ano para POd0
rem CObrar imposto sopra: retos ouo cooe- tam ser t r- rbut acos
desde logo

1\ nesse ver, O cvaccs tt tvo v rsa mi!iS li qa<:"al".ti<J, d'h C-I)n
tr-tbutntes que a autonomta do .. Estados AIE:m ovesc 1'0 C.lSO
do [CM o fato gerador e coonec-oc desde o t ectc const t tuc to
na t e e a cn-coi acãc da mercaoor-va ou serviços oots QUo';! ele
não e definido para cada produto ou so-vtcc A is~nçd.) eata
5 il"'l é especifica 'lias neste caso a oor"'a do Projeto atu se
ria mats "avorave t <lOS rstaocs

----- ------------~:~~ -~:~~::~:_--------- --- ----------------- -------------------
'P04436-7 ...JOSE (ERflLOO P'lDB
.... "' "''''.. P!l,~EC::R _ ..

A erer-oa ver-sa sobre eater-te eãc cons t r tuctcnat O a"i~un

to cevar-a ser cb j eto de le1 o-ot oar r,a
_ Pela "'ejetçd;l

--------- ------- ---. ------------------- ------------------------- ---------------
1PO~437-S JOSE I..>ERALDO P!'\!)l'!.
."'.""'."'*'" PARl;C~R "'•• "'........

wr-etenoe a e-er-oe que sef a s1.lpri'l11do o ltEITl II CIO ar-t tgo
261, Q'JE' veda t r at a-nento t emota-tc ovte-eocvecc car-a ratos
ecooõerccs ecvtvsreet es , POiS o dt accst t t vo Il'lp1tca 1nfle~Ii::l1

r rosoe do sistema r t sce t tmoeotnoo a eet tcecàc da justiça
f i sca1

astancs , e-r oar ta de accr-oc com a eeeooa Embor.a entenda
aue O df apos t t tvc deva oermanecer • I"Ia sua eesêoc ta. car-a evt
tal' pl'l1vilE'gios lOS militares parlamentares e membr-os do Pó
de" Judiclar'o, tencem ao-nt r rccs Q'A~ ele não pode ser- t ãc a
o-a-ice-t e como S~ e-icontt-a

se-a pr-BCiSO adapta_lo e11mil"a'ldo o t e-wo <tnc tustve ",
para r~strlngif" o c<\r1PO de tot tcaçâo do arscos t t tvc

P~1o acotnte-eo-c parcial_________________________ • _ _ __ _ _ _ _ M

1P04438-3 JOSé GERALOO PMOB
........ "''''•• PARECER "' .

Os pr1nclp10s aoo-aoos na eteoc-ecãc ao v-ereto 'ldO auto- rza-e
o eccuu-eoro os Efl'I~l1da com eles ccner tt atves se i a -efetcac

1P04439-1 JC~E GERAl.DO Pr.'D~

• '" PAR:CER ." •••••••
As final idades oe-veçutoas pela Emenda !,Istà') ~ITI par-te ccotv-n-

-------------~~~~~~-~~-~~~:~~:~:~~~- -~: ~~ -~:~~~~:~~-~~:~ ~~~ ----- ---------------
lP04440-5 JO';e. SERALOO PMD6
.... "'.. "' PARI:U~R .

As fina' toeaes da emenda conte- aspectos Que nar-roont aare
com o enteoo nreo to da ccetssêo de Slst.;>"a~l~ação

A.ss1m SOll'O'" cete ac-cvacãc ce-cter dl'ls1",a "!1'end.-l
-------------------- ----~ -- ---- ------~ ----- --------- ----------- _. - -------------

1P04441-) JOSÉ GERALOO r:'/IDB
"' '" PAREÇ1~R ~ .

A presente IÕ'l1Pll:::la não se ajl.J5ta COM o entend<I"'Bnto predo
m1nante na COmiSS3D dé Slst8'T1ati~0l;Jo

ASSi!" pela sua rejeição------- --------------------- --- -- -~------------ ---- ------------------ -- -----
lPQ4442-l JOSE: G;:RALDO PMOB
............ PARECER "'..'"

A opção SoE! dl"IJ levanQo em conta as çaractel',st1ças @specl
ili!; de 8raSllla que e a re;ldªncia oficial do prl"s1d-?nte da
Republica O Da"(~c ..r e POls pela re1eição

1P04443-0 JJ3É GERALDO PUDa
."'''' .... '''...... PA~ECeR ""... " ...........

Optanos por- IOcntu 1.! redação aprov~ca Dela loml'3SdO Q!..l'!

estudou e aprovou O d1sposit 1vc
50'110& pOiS oela reje'ção

11:04444-8 ,JOSE GERALDO !'I..DB
............ PAR':.CEq ."" "'.... *..

O <;IMn0f\tl2 tOI'lS':.1tuil'\te Jos~ G"'1'3\do Ol'"OPÔ>;l se'a su
pr-im1dos os inc1.;lS Ve vI do 12 d" art ;2" .....0 Pr-oh,to Ij""
Constttu'ção Citados incisos il'lCIU~~'I1.Ol le1 • JTlro1efl'f:mtdr Q'..I'"
tr-taria do ICMS competência para €,xcluir 11"ll'ldl:lncid d";l i", 
posto nas exportações para o êlxterlor S8'r,.iç05 t;' outros
produtos ale'" dos industrializados, 03551''1 CO"',o Dd"" ore....er '
casos de l"'anutençeio de c"edlto relattva"lent,.. ,1 r~'l1essJ. pa.ra
outro EstadO e ptlra o exteriol' de ser-vlçoo; o? d~ me"cd'':::>'
I'ias

A nova vef"5ão do ProjQto da Ccmis$âO Ij~ Sls1"em3ti':2.;10
confirma 05 tl"xto5'i contestados

lP0444S-f, JmE GERALDO PUDE
.... "'....... ~ PARECER •• 't."'.'lO."

As f Ina1ldaCles da eMenda, contem aspectos Q'J~ harmcnl.:arn
com O e"tel'~;'l"ento da Co....'ssão de S'l~te!l\3ttz::>'Ç80

Assim somos o;:>la aprovacão oar-cia1 de<;t~ e"'f"ncta______________________________ M ~ ~ ._

1P04446-4 JOSf.: GERALDO pr.DB
.." ...... "'...... PA.RECER "'.~ ....... "''''

A Emenda aborca assunto aln1a disCtJtivo a f1\v<:,1 do Pr"je
to devendo Q SUDstituti\io fir-ma.r posição definida ::obre a
te11a

Assim pela SU<l prPjIJdiC1al1dade________________ ~ ~ M __ ~ •

lP04447~2 JO~':. GERALDO PMOB
...... ,.,••••• PARECER .

Pelo acoll'1imento oarc1a1 nos termos do zubsti tutivl)

, P04448-1 JO~E GERALDO PMDEl
.."'''''''..... ''' PA.RE.CE.R .....,..•• '"

A E'llenda deve ser rl?jettada por neio a.justar-se ao entend1
meflto predominante na Comissão d'3 SisVJm·o!tizaçao

--- ~-- ------------------- --- -------------- --- -----~--------------- --- ----------
1PQ4449-9 JOSE GERALDO PMOB
."'.... "'.."'... PARECER •••• "'.... 'lO'"

As alterações np sistema tributari0, consub!:ttancia,das
no projeto cada a sua extensão e profundidade, r-equ....re -
rão il1..Jmera5 adaptações na legis lação \ nfraconst \tuc1-on21 e
cuja viab111zac<io dificilmente defl'allaaria temeu iT1fer-10l' ao
proposto R€,str1rgl-10 s02"ia a nosso ver, te'TlQl'áriQ Pela re

------------~!~~:~~- -------------------------------------------------------~---
'P04450-2 JOSE GERALDO Pr.'DB
.... "'•••••• PARECER "''''... '''.....

Pelo acolhimento, nos term0S do 50lJstitutivo

lP04451-j JOSE GERALDO PflDS
.......... PARECER "'..

Pelo aco1hi"'ento "'os tf'rm~s ~o SOb"itttuti,..-,

lP04452 -9 JJSÊ GERA.LDO PM!)8
......."'.... "'.... PARECER •• ",...... ",...

Pelo aCDl"'\mento nos +erl1'% ao sobstHut1JQ

lP04453-7 JOSf GERALDO ' PNllB
........... PARECER •• ",.",,,,•••

Propõe a Emenda dar- nova r-t"daçJo ao 1tel'J1 III do ar-t
272, com ° q'..Ie seria SlJCr1mido o item I do 12 do 'TIe:;-o
artigo

Inobstal1te o louvôlvel propósito do tlustre Constl
tuinte autor da p"ooosiç;ão ootou-se por- manter, no caso a
"e1acão sLogerida. pE/la 5a CO'll'\ossâo Tematlca, de onde promaoa
a mater'a ou seja expl icitando-<;e aesde logo Ill) ~ tºx'-o
constltuc10nal os cláSSiCOS cont"ioutntes do IeM e -atribuin
dO-se, o 11"31:; possível <lO 1~gis1ador estadudl competél1o:1a
pal'a dispor quanto a incidénci" aesse novo i"'oo:;,to c;obr-e a
prestaçJ:o""tle se"v1ços

__________________~:~~_:::~:~~~: M __ ~ • ~__ M
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1P04454-S JOst GERAl.DO PMDB
.,. * PARECER .

A mater ta ua 31 tnea "e ", oc inC1SO V. do ar t 19o 17. do Proje
to, e de lei oro tnarta
~or ISSO. aprovamos a proposta de sua supressão

A Emenda acrescenta artigo ao t ttutc 11 do Capitulo I
at e tout ouo o direito a todo cidadão e sua f àmt t t a , de condi
ções d1gnas de vida urbana

A mater ta está devidamente tr-at aua no texto do suost t tu
t tvo em etacor-acêc

seta aprovação car-ctat
- -~ ------~------ ------ --- -------------- -~----------- ----------- --~-------------

1P04455-3 JOS~ GERALDO PMOB
........... PARECER •••••••••

A gratificação natal tua mais conhecida no sere dos t r-aoa tna
dores por 130 salário foi urna grande concute-a ca classe
trabalhadora
A legislação vigente a contempla de maneira ampla e justa
A sua inclusão na const ttutcãc. vtse ma-rter- tal o u-e t to
Caso naj a oes t igalllento antes de dezembro a legislaçio atual
determina o paçameruc crcoo-crona t
Opinamos pela -efetcac

-----------------------------~------------------------------------~~----------

lP04466-9 ISRAEL PINHEIRO FIL'iD PMOB
• ~ PARECER ..

A acmtotst r-eçãc das ent idades Que promovem a orientação ou a
tcr-eecãc cr-cr tss tona t • cultural etc dirigidas acs tr-aoa
tnaccr es , e eater ta do legislador oro tnar tc
Por essa razão não acrcvett ancs em nosso substitutivo a norma
da at tnse "O", do Hem IV do artigo H. do Projeto
Como a ErMnda preconiza a sua manutt'!nç.1io somos pela rêjel
;ão

lP04456-1 Jose GERALDO PMDB
."' PARECER .

Somos pela supressão da norma da rmea "q" do t t em IV, do
artigo 17, do Projeto, pelas razões apontadas no parecer a E
menda 1p04M7/3.
~ela aprovação

1P04467-7 ISRAEL PlNHErRO fiLHO PMDB
• PARECER .

Concordamos com o Autor ela Emenda De fato. os preceito
dos oar-éareros 10 e 20 do artigo 16 são de natur-eza proce
ssual, adjetiva, tmcrõcr-rcs , portanto. para o texto ccnst ttu
c tcnat

lP04457-Q JOSÉ GERALDO PMDB
........... PARECER .

A emenda ora em exame dispõe sobre a suc-essão "da üa
r-ant la de permanência no empl'ego"

Na verdade e eontr-acroouceote manter-se o empregado por
taocr de doença. o-cerss tonat ou O acidentado no mesmo amb~

ente aer-aoor- do tnror-tuntc
O que deve constar e condição de cr-evtoêncte scctat oos

s ttit t t t anco ao empregado manter o mesmo padr-ão de vida. aoe
sal' do 'nfortunio

Ante o exposto, julgamos acrcvaoa
--~-----------------~--------------~---------------------------------~--------

lPQ445B-S JOSé GERALDO PMOEl
•• " PARECER "'."

O regime de 6 horas para o trabalho por turnos tntnter-r-u
atos já esta consolidado no dtr-e t to ccs tr rvc desde os atoe
r-es da CLT

Ao contrário do que sustenta o eminente autor- da Emenela
temos cormec teento de que em outros carses , os turnos tntn
ter-r-cotes são ate par cer-tccc menor-es A medida se insere no
campo da sauoe e segurança do tr-aceibc e, por isso, deve ser
mant tuc o preceito

lPQ4459 R 6 JOSÉ GERAl.DO PMOB
•• "'." " PARECER .. lO .

Concordamos plenamente com a "Jusf1f1c<1çd.o" no sent toc
de que "em ccnctcãc rigidamente fixadas em lei" deve ser per
rnt t tda a locação de mão de obra par-a trabalhos teecc-ar-tce
"Que não se 1nterltgam com a ettvtoace normal da empresa" E

ê para sarvaauar-oar- esta u1ttma ntrot ese que, em consonãncta
com outras Emendas j á aprovadas, consideramos de suma impor
tâncta manter a referida proibição apenas nos casos de t r-aaà
1no permanente

-----------------~------------------------------------------------------------~

lP04460-0 JOSE GERAl.DD PMDB
.......... PARECER .

O inciso mencionado não tr-ata da criação de creches e
pré-escolas Ele assegura um ctretto do trabalhador ceco-
rente da própria essêocte da emprt'!5a De fato ela não é
apenas uma at tvtuaoe econômica Ainda que vtse o rue-c tem
também uma f Ina l toaoe social a ouat não pode se furtar Ade-
rnais o utscos tt tvo orevê uma assistência Que cccer-a ser eee
~u"'da atr-avés de convênios com creches ja extstentes

lPÚ4461-8 JOSÉ GERALDO PMDB
.............. PARECER .

Entendemos que a remuneração em coe-c no per- icoc de fér 'as
não deve ser objeto cc texto ccnat í tuc tonat • por se cerreteu
r-ar- um saj ar to tnuteetc Por outro lado, deve ficar assegura
oa. pelo menos a remuneração integral, que e uma garantia
flllnlma a ser dada ao traoa rnaõor

lP0446~-6 JOSÉ GfRALOQ PMDB
...... 't PARECER ..

A caracterlzação como crime de ret~nção dO salário do em
pregado. por ato doloso ou culposo do emlJf'egador, traduz uma
das reivindicações mais sentidas das entidades sindicais As
sanções atualmente existentes são de tal forma tneficazes que
essa prátlca il1c1ta acabou por s@ tornar corriqueira a pon
to de ensejar milhares e mllhares de reclamações trabalnlstas
em toaos os quadrantes do Pais ImpÕe-se uma medida energétl
ca e a configurada no Projeto salvo outra formul aigualmente
f!ficaz, pe a que melhor se nos apresenta

Pela rejeição

lP044SB-5 JSRAEL PINHEIRO FILHO PMOB
.......... PARECER .

A est aoti tcace , entendida coec a garantia de permanência
no emprego e ocr-tanto. como contraposição ao livre ar-m t r to

do empregador de despedir o empregado tornou-se, ar-t tt tcto
sanente. uma momentosa e contr-over-sa questão, porquanto. seg
mentos expressivos das categorias envctvtuas têm se manteas
t aoo , s-et t er-adament e , por uma solução nar-mcntosa do pr-ont ema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado acuete
a-nt t r to e. não, como se ur-ona ta enceneoement e, ter a car-en
r ta irrestrita de permanecer no emprego contra a vcoeece do
eecr-eceoor- Consciente de que e parte vital e tnei tenave t da
cr-ccr-te atividade empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça um instrumento ou maquina que após
usada, e jogada fora como tnservtvat

De sua parte. não interessa ao empregado!" inspirar desas
sossego ou tnJõegurança ao seu empregado pai!; esses são fato
res ccecr-cvaoos da baixa cr-ccut tv toaoe A or-at tca. a exoe-t
êncí a , o conhecimento récntco. a toent rr tcacêc do eacr-eeaoc
com os objetivos maiores da empresa s tcntr tcam para l'!la um
patrimônio rnsunst t tutve t Investe o empresário em recursos
humanos, ouscanoo nant t ttar e aprimo!"ar a cuar re tcacãc pro
fissional dê seus empregados Por tudo isso. é ej ernent ar- que
seja virtualmente cont r ar to a ectat tvrcaoe dI!; sua mão-de
-obra, fator absolutamente necat tvo para os resultados do em
preendimento

Posta a cuest ãc nestes termos. não na ocr-que se trazer
para a relação emm-enat tcra , fundada na ct rate-at toaoe do
contrato. uma conctcãc uni pessoal paternalista e mcce tt tve

que, ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de
mancas juotctats

Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas QUI'!'. em tocas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos ceer-ecenoo formula ccncr t tatcr-te Que ret tet e a tendên
cia majoritária dessas cr-cocsr as ace t t a por t toer-ancae de
categorias econõmtcas e crortss tcnats Que. ctuturnaeeote, vêm

se mant'test anoc por todos os netos de cocuntcacãc e a veda
ção da despedida tnot tveca Ou sem justa causa, em termos a
~erem deflnidos pela teçts taçãc cr-dtner ta

lPQ4469-:) ISRAEL PINHEIRO FILHO PMOB
.......... PARECeR .

Compequena Variação reoacrcne t e o acr-esctno da ntcótese
de convenção coletiva, accrnemos na essência a Emenda

Pela acr-e....ação parcial
-~-----------------------------------------------------------------------------

lP04410-7 ISRAEL PIl-lHEIRO FILHO PMD8
• •••••••• PAREceR .

Não vemos razão para a supressão oa garllntia do sarar-te
farn'iI1a do texto const t t uc tcna t A acet ar-vse a pr-coos-a pr-a
t tcament e a tctar toaces coe utr-e t tos et encauos no artigo 13
do Projeto, ser-ta tambem posstver dj;l expurgo

A nosso ver, deve a constitutçãc garantir o direito e
~eixar sua regulalMntação a lel ordinar1a

lP04471-5 ISRAEl. PINHEIRO FIl.HO PMOB
............ PARECER •••••••••

Concordamos plenamente, com a "Jusftf1cação" no sentldo
de que -em COndição rigidamente fixadas em leP deve ser per
mitida a locação de mão de obra para trabalhos temperarias
"que não se- lnterl1gam com a atividade normal da empresa- E
é para salvaguardar esta ul t lma htp6tese que em consonância
com outras Emendas ja aprovadas, consid€'ramos de suma tmpor
tànc1a manter a referida prolbição apenas nos casos de traba~
lho permanente

lP04463-4 JOSE GERALDO PMDB
............ PARECER ••••••• "'..

Concordamos com o Autor da Emenda De fato, os precelto
dos paragrafos lo e:2o do artigo 16 são de natureza proce
SSLlal, adjeti ...a. impróprtos, pOrtanto para o tl'!Kto constitu
cional

lP04464-2 JOSÉ GERALDO PMDB
............ PARECER •• "'••••••

A estatlll IdMe, entendida como a garant la !le permanência
nú emprega e. portanto, COfl'lO contraposição ao 1 ivre arOltr10

do empregador dI!! despedir o empregado. to!"nOLl-s~, art1ficio
S3mE'nte, uma mo~ntosa e controve"'sa questão, porquanto seg
Ill@ntos expressivos das categorias envolvidas tÊ'm se mantfes
tado, reiteradamente por uma soluçA0 hllrmon1osa do problema

Na verdade, o que quer o empregada e ver l1m1tado aquele
arbHrio e, não corno 5~ propala enganadamente, ter a g<lran
tta 1rrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consclente de que é parte vital e tnalienavel da
propria atividade empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou m.ãQuina que. ap6s
usada, é jogada fora como 1nserv\vel

De sLla parte nZi.o interessa ao Elmp!"egador inspirar desas
sossego ou ~nsegurança ao seu Empregado pois ess.es são fato
res comprovados da baixa produtividade A praticôl. a exper1~

êncla, o conheclmento tecnico. a 1denttf1caçâo do errpregado
com os objetivos maiores da emprfllsa, sig'lificam para ell! um
pa·r1mônio 1nsubstitu'ivel Investe o empresario em recursos
numanos buscando hab11ttar e apr'morar a qualificação pro-
f lsslonal de seus emoregados Por tudo isso, e elementar Que
seja v1!"tua1mente contrario a rotativtdade da sua mão-de
-Dora fator absolua.mente negat lvo para. os reSultados do em
preendlmento

Posta a Questão nestes termo$ não ha porque se traze"
para a relação empregat\cla. fonClddll na b11ateraltdade do
contrato. uma condH;.ão un1pessoal, paternalista ~ lmpositiva

Que ao longo do tempo semp"'e foi causa de tormentosas de
mandas judlCia1s

AS! ,m, pelo cotejo de centenas dI'" Emendas QI.JE', elll todas
as fa:.es da elaboração deste PrOjeto foram apresentadas, es
tamos ofer@cendo f61'mU10!1 conc'liatória que reflete a tendên
cia majo"'itari<l dessas propostas, aceita por 1ideranças de
categol'ias econõm1cas e oroT1ss10nais ql.Je dluturnamente vém

se manifestando po'" todos os me10s de comunicação é a veda
çào da despeólda imot1vada ou SE>m justa causa. em te~mos a
~erem definidos pelõ! legislaç,'!o ordlnar1a

PMOB

to

1PD4475-B ISRAE.L PINHEIRO FILHO
........... PARECE.:R ..

A emenda p!"opõe à St..pressão do art 19o 472 do Proje-

lPOtl47i-4 ISRAEL PINHEIRO F1LHO PMDB
.......+ PARECER •• "' .

A defesa do!; dlreHos e interesses. ind1viduals 011 colet1vQs
~~s~~b~~~r~~.5~~~tc~~Pl1c1ta na 11berdade de assoe iação pro

E a SUbstitUição processual e matf!ril! da lei ordinaria
Essa a r;azão pela Qual exclu1remns do substitutivo a norma da

lP04472-3 ISRAEL PINHEIRO FILhO PMDB
.......... PARECER .

A igualdade plena de todos perante a lel ceve também. se
e!itende aos trabalhadores sem distinção 5êjam eles urbanos
ou ru!"a1s Por outro lado a expressão trabalhador e abran
gente de todo aquele que exerce ativldade remunerada. enquato
que -enpregado- e o trabalhador com v\nculo empregat~cio

Pela rejeição---------------- --------~------------- ------------------------- --- ----~--------
lP04473-1 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMOB
............ PARECER .

A expressào "garantia de permanência no emprego" tem O
sentido de assegurar o emprego, isto e o empregado nlio pode
ser desped1l;lo porque SE' acidentou no trabalho ou adequirlu

~~~~:'~u~r~:~~~~~t:~o~~r~:a~:~t~~6~aoP~~~g:~ha~~~l~ion~~~:
-------------~~-~~~~~~~-:_~~~-~!~~~~~~:_~~_:~~:::~------------------

lPD4474-0 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMOB
........... PARECER .

A outorga generica do direito e caracter\stica do texto
cons·ituclonal O seu detall1amento cabe à legislação ord1na
ria até porque esta te!"á mais possibilidade de alJaptaçào li
dinâmica da evoluçãg das relações trabalh1stas e das caracte~
rlstlcas do próprio trabalho Desse modo basta que seja as~

:egurado "rQpouso semananal rêmUnl;!rado-

Somos pe1a aprovação

--~-~~---~~~~~;6=~---------~~~~~~-~~~~~~R~-;;~~Õ-------------------;;~ã--~-----

••••••••• PARECER ..
O serviço extraordtroário pode ser necessarl0 não

apenas para casos de emergênCia ou força malDI'. mas tamoem
piJ.!"3 um acrescimo tempodi.r1o de demanda Entendemos, porem,
qlJe não e Cô;lSO de supri'ssão do dispositivo mas slm ele as
segurar r@muneraçl1io superior a hora normal Que será estabe
lecida em convenção coletiva, de acordo com os interesses de
cada categoria----------------------------------------------------------------------

pc.lP0446S-1 ROBERTO I"PEIRE
........... PARE.CER .
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ISRAEL PINHEIRO FLHO PMD8 1P04492-8 ISRAEL Plt-:HEIRO FILHO PMDB

ar tnea "e", do \terr IV, do ar t rqo 17, do Projeto
A presente Emenda pede tal supressão
~ela eo-ovecão

1P04478-2 ISRAEL PINHEIRO l'ILHO ~MOe
................. PARECER ..

Propó~ o autor a. supressão do inciso XIX do artlgo 1'3
que trata da licença remunerada à gestante, Sob fi alegação de
tratar-se: de matEria de lei ol"á1nár1a

A proteção a gestante a garantia oaa condições mate
riais que lhe per-mtt a-n levar a bom termo a gravidez e crest ar
a assistência necessàr ta nos cr t-netecs meses de vida da cr tan
ce parecem-nos cues tões euncament ats car-a a s unotes reprodu
ção t ts rca da nação Como tal, nossa octntãc e que a mater-ra
deve ser regulilda em suas diretrizes gerais. no texto ccnsr t
tuc tona t

1P04479-1 ISRAEL PINHEIRO FJLHO PMD5
.."' "' PAREC!:R "'.."' ..

O que a emenda propõe ser-a acr-cvertaoo. I:lmparte e com outra
redação, no sunst I tut Ivo
A organização, a cont r ttru í çãc e a administração de entidades
s tncrcats est ão compreendidas na excr-essão "e t tvr-a a asso-
ciação profissional ou etnntcai - Que adotaremos
A asscctacãc aos s tnctcatca est ar-a contida na expressão que
consaçr a a i toe-oaoe de fl1iaCdo e ele cest t t tacãc
E il. r eautament acêo cabe a lei. conforme t ambem entendemos
~ela aprovação parcial

lP04480-4 ISRAEL PINHEIR8 FILHO PM05
"'''''''.''' •••• PARECER " ... "'........

Quanto a proiblCão do trabalho noturno e insalubre aos
menores de 18 anos, há um consenso geral dos const t tutntes
Com relação, porém, ao menor de 14 anos, na urra tenõênc ta no
sentido de que sua permissão esteja condtc tonaca a um traba
lho de aprendiz A solução nos parece viável e cceoat tctr í ea
se com a eaat toaoe u-as stetr-a

De fato, n50 podemos correr o r tscc de deixar nas ruas
milhões de crianças Que estariam impedidos de trabalhar por-
causa da prolbição de uma norma Constitucional

1P0448l-2 lSMEL PINHEIRO I'lLHO PMD8
.......... "' PARECER ..

O al"t1go eaendacc foi suprimido e a saúde ocupacional foi
relacionada entre as coeoetênc tas do sistema nacional untco
de seuoe para ctsctct tnacãc oost er tcr Não cabe a anàt tse

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP044B2-1 iSRAEL PINHEIRO FILI-{O PMOB
.."' "' PARECER .."'''' .

À rsater ta em causa decidimos POI" uma abordagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos tr-anatnos torna in
v tave t o aproveitamento oa referida amenos sem pr-ej u í zo do
exame critico da solução ccnsucst aoctaoa no Subst t t ut tvo Pe
la crefuctctat rcaoe

lP04483-9 ISRAEL. PINHEIRO FILHO PM08
.......... "' PARECER " ..

Acolhemos, elTl car-ta. a Emenda no Que se refere a supres
são do 1imite da jornada semanal eo mais, reportamo-nos ao
parecer oferecido à Emenda no 1p10061/5 tal comum A mator-te

P@1a apr-ovação parcial

1PO<l484-7 !SRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
.............. '" PARECER ..

Pelo acolhimento nos termos do scnst í tut tvc

11"04485-5 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMD8
................ PARECER ........ "'..... ~

Os actctcnats salariais pelo t r aoarnc em condições de
tnsatucr-tosoe e oe cer-rcuios roaoe são. multo menos uma com
pensaçã') peccntar-ta para o empregado Que uma forma de Indutlr
o empregaoor a e t 'minar ou restringir esses riscos N:;l ver
cace , o QU~ cene ao astecc e cr-couana- par meotcas que vise."
a esse objetivo e, não orotmr o trabalho naquelas condições
o que significar1<l. criar situações de completo tacasse, quan
do a tnsatuor-tcaoe ou a oer-tcurcstuaoe forem inerentes à pro
~r1a atividade 1abcr-a 1

11"04486-3 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
........... "' PARECER ..

EntendemoS Que os pjsos salar1ais são oerti'lentes às ne
goclaç6es colet lVi!S entl"e empregaaos e patrões, cabeMo a
~ei un1camente, a previsão do salario ll'inimo geral

1P04487-1 ISRAEL PINHEIRO FILHO PM05
"' "' PA~ECER .

A Emenoa propõe <l supressão das a1\neas "c" e ~Q", do Item
11/. do artigo t7, do Projeto
A al\nea ~c" deve permanecer, para garantir o desatrelamento
das entidades ~indicais do Poder Publ1co
A alínea "Q" trata de matéri<1 de lei ordinária
Somos pela aprovação parcial---~- -- --- ----------------------------~~-- ~---------------------------_.---~ -~-

1Pfl44BB-O ISRA~L PINHEIRO FILHD PMDB
............... PARECER ..... "'........

O texto proposto por esta Emenda cri.e. numerosas restrições ao
dll"el to de greve ao tempo em Que atire cam1nno. expreso.:::amen
te, ;ao lock-out
NossO imtendimento. expresso no parecer ã l;.menóa 1p16815/5,
dffflre substancialmente
Somo!; pela rejelção-------------~-------------~---------------------- ~ ----------------------------

1P04.11B9-8 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
............... PARECER ... "'...... "'..

Entendemos Que a remunera.çiio (;>m dobro no PE!rlodo de férias
não deve ser objeto do texto constauc10nal, par SI? configu
rar Um salário ind1reto Por outro lado, deve flcar assegura
da pelo menos, a. remuneração integr;al que é uma garantia
~inirna a ser d:1lda ao trabalhador

1P04490-' ISRAEL PINHEIRO FIL.HO PMDB
........... "'•• PARECER ........ " .....

Somos pela supreSsão da norm<l da 1tnea "C1" do Hem IV, jo
art IgO 17, do Projeto, pelas razões apontadas no pareCl:!r a E
menda 1004357/3
~ela aorovaçáo

lP04491-0 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
"'.... " ........ PARE.CER ........ "'.."'.....

A emenda ob!etiva suprimir o artigo 474 do Projeta. ACO
lhemos a proposta

-- ~---------------~~~~-~::~-~~~:'~~~~~-------------------- ~- ~-~ ~- --------------
1P04492-8 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMOa
....... "' PARECER ."' .

A emenda pretellde suprimir o art 360 que lrJ1..õe 11mitaçâ.o a
part1c1p:;lçào das ent ldadps e empresas estatais na manut",nção
financeira de planos de previdência camplement<lr para seus
servidores Entl'mdemos consistente o argumento de que se tra
ta de materia mais propria de leg1s1ação ordinária pois o
assuntp ja e objeto de tratamento esp~c1fico em Q01s decretos
executivos o OJQ dtrlrno'lstra a pl"eocupaçiio do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se. ainoa, que o controle e a fiscal t
zação dos "funoos de pE!nsào" e competência de uma Secretaria

especifica do Ministerio da Previdência e asststêncta scc tat
a qual incumbe o acompanhamento da observaocta das normas 1~

ga15 e r-esctemenrares pertinentes

1P04493-6 ISRAEL Plt.HEIRO FILHO PMDB
...."' PARECER ..

Já acolhemos enenca a esse dispositivo
Pela ceejuctctet toaoe

11:'04494-4 ISRA.EL PINHEiRO FlLHO PMOB
.... "' '" PARECER ..

A Emenda deve ser reje1tada por não se ajus t ar- ao entenov-

-------------~:~:~ -~~:~~~~~: ~::-~:_::~~~~:~~-~:-~~:::~~:~:::~~- ----- ------------
lP04495-2 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB
................ DARECER ........ "'....

A Emenda ceve ser rejeitada oc- n50 se ajustar ao entendi-

-------------~:~:~-~::~~~:~::~::_~~-~~~~~:~~-~:-~::::~:~:~~~~- -----------------
11"04496-1 ISR.AEL PINHEIRO FILHO PMDS
................ PARECEI'{ ...... "'..........

Entendemos. como diz o autor da Emenda, oue a pol t t tca'
salarial e ne natureza tf tr-ámtca , ant tcavo r segundo as condi
ções ccnj unt ur-a t s de uma Nação sendo inadMissível sua t t xa
:dO atr-avas de nor-ma constitucional Que se cr-ocõe esteve t

1PÚ4497-9 ISRAEL PIt.HEIRO FILHO PMDB
........ " ..... PAR.ECER ....... "'......

A enenoa oeve ser rejeitada por não se ajustar ao entencr-

-------------~~:~-~~:~~~~ ~~:!:-~~-~~~~:::~-~~ -~ ~~::~~:~:::~~------------------
lP04498-7 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDa
................. PARECER ..

ecctbemoa numerosas ponderações e Emendas, ~"I'I todas as
fases da elaboração do Projeto, convencemo-nos de que, real
mente, ser-ta oecesser-tc atenuar o carater 1mposltfvo do c-e
certo tendo em lista, tamtlém, que mais de 80",.. das empresas
existentes no país são de pequeno porte Assim não nos oer-e
ce ser caso de suc-essão do ctscos tt tvc , dada a função socra'
da empresa, mas, sim de sua eoecuacão à realidade bras i lei
'a

Pela r-ef etcãc
----------- ----- -- --------~-------------_. --- ------------------------ ---- ------

lP04499-5 ISRAEL PINHEIRO FILHO ~MDa
.."''''''' ....... PARECER .......... ~* ....

A Emenda cece a su-cessão da alínea "c" mas a justiflcati
va dela r-ere-e-ee a suspensão do contrato de trabalho por mo
tivo de greve. o que é tratado não na at tnea "c" mas sim na
~e" do t tem V, do Art 17 do Projeto

Esclarecida o ecutvccc. a mater-f a e de lei o-dtnar-f a
Somos pela aprovação da prooosta de supressão

1P04S00-2 ISRAEL. PINHEIRO fILHO P,,"OS
.."' PARECER ..

A caracter-ização como cr-tme de retenção do aaiar-tc do em
pregado, por ate doloso ou culposo do eecr-eaaocr- tr-aduz uma
das r-ervtnctcacões mais sentidas das entidades s tno tca ts As
sanções atualmente existentes são de tal forma ineficazes nua
esse nr at tca " rcvt a acatou por se tornar corr'tlue'ra 2. pon
to de ensejar milhares e milhares de r-ectamacões tr-abalhistas
@In todos os nuadr-antee do País Impõe-se uma eeotce energéti
ca e a ccoe tac-eoa no Projeto, aa tvo outra ror-eu r aigualmente
eficaz De a OUl' melhor se nos apresenta

Pela rejeição)

11"04501-1 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMD8
~~.~ ..~~",,,, :>ARECER .

O 10C1S0 deve ser suprimido ccts a questão do pr-opor-ção
mínima de enoreaaocs brasileiros nAS empresas ceve ser reser
vada para a Lel üeatnár ta que, historicamente se revelou e
:icaz par-a crot aae- a mão-de-obra nactor-a t

1P0450?-9 ISRAEL PINHEIRO FILHO "MOB
.."'.."' PARECER ."' ..

É tnor-esctoctver que conste a ar-at tr tcecêc natalina e que
a mesma seja naqa com base na remuneração de oeaersn-c De ou-

------~------:~~-~~~--~~:~~~~-~~~:~~~:!:~~:~~~-~~:_~~~~~~-:~:~~:--------------
11"04503-7 I5RAEL PINHEIRO FILHO i=>MOa
............... PARECER "'.

A medida coroe os abusos em campanhas ass ratenc tai s ai t e
mente neaat tvas a sauce do povo or-as t te tr-a e á ~ober-ania na 
clona' não deve"do. portanto, ser supr1mida

Ptlla rejeição

11"04504-5 ISRAEL PINH!:::IRO FILHO FMOB
..... "' PARECER .* ..

Acolhida a proposta de o;upr/;!ssão do disposlttvo, pO" se
tratar de matél"ta tipica de legislação ordinaria-------------~-- ------------------- ---- ------------------ ----------------------

1P04505-3 I3RAEL PINHEIRO FILHO PMOB
................. PARECER .. *...."'...."'..

A sugesUo n!o pôde ser acolhida tendo em vlsta a opç50
do Relator por m<lnter no texto do Substitutivo IJfTl mlnimo de
especificação das bases dê incidência ele contrlbuiçõas para o
Fundo Nacional de Segur'dade Social No que respeita especi
almente a contribuição empresarial, o entendi '!lento do Relator
e no sent1do de explicitar a dfversifieacâo da base, de modo
a romper com O c~rcul0 viCiosO gerado pela incidêncla exclu
s1va sobre a folha de salarios QU<lnto ã manutenção do fatl...
"'amento e do lu,:;-o, parece-nos óbvio Que se trata de fatos
geradores diferl2ntes que pOóer;;io ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as pec'Jliaridades económico-flnancelras e
op~racionais de cada contribuinte

1P04506-1 ISRAEL PINHEIRO FIL.HO PMOB
.............. PARECER .

Somos da oplnHio que no texto constituciOl"lal deva ;ape
nas constar que o salario do tr-abalho notul"no será superior
a.o diurno QU.<ln't'o ao aspl'!cto de quanto será a percentagem,
não cabe a COf's'titulção fi)(,a-1a pois trata-se de materia
~oncernente a lpg1s1acão ordlnaria,

1P04507-0 I!>RAEL PINHEIR.O íILHO PMDB
................ PARECER ." ..

Somos favoravel a supressão da norma da 31 'inea "q~ do
ite'll IV, do;art 17, de Projeto, por considerarmos Que a Ma
tél"ia e de l(;!glnla.cão ordinari<l

Pela aprovação

11"04508-8 ISRAEl- PINHEIRO FILHO PMOB
.... "' '" PARECER .." ..

A estabilidade. entendida com a garant ia dlt permanêncla
no emprego e. portanto como contraposiçào ao livre arb\tri0
do emoregadol'" de desped1 r O empregado, tornou-se art i f1ciOSa.
mente uma mo'llentosa e controversa. questJo. porquanto regi
mentos expressivos das categror1as enllolvidas. têm se mani
festado, refte"i'1da~nte. por uma solUÇão harmcmfosa do pro
blema

Na verdade o Que quer o empregado e "er 1 tmttado aQuele
arbítrio e, não como se propala enganadMlente, ter a gar-al"~

tia irrestr-it<l de oermancer no ~mprego contra a vontade do
empregador COnsciente de que e parte vital e il'l3.11enavel da
propria attvidade el'lpresarlal, saDe que não pt:lde ser tratado
como um<l simples oeça. um 1nstrumanto ou maquina Que
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aoos usada e jogada eo-a como "nser-v sve t
De sua parte, não in-e-esse ao emp"egador tnsp t r a- de

sassossego ou 'Insegurança ao seu enoreceoc PO'lS esses são
fatores comprovados oca baixa c-covt vvroaoe A or-at tca a ex
na-fênc ta o connecveeot c tecrocc , a l(lên.. re tcacac do ema-e
gado com OS ocje- tvcs mator-es da empresa signif cem para ei a
um catrteõntc tnsubs t t t ui ve Investe o empr&sario em r-ecur>
SOS humanos buscando naot t f t ae e aprimorar a quat rr tcacão
ur-or tsstcna r de seus empregados por tudo tssc. e elementar
Que seja vtr-rcareeote contrario a -oraetvrcace cs sua mâo-de
obra, fator absolutamente negativo 03r2 OS -escr t aocs do em
o-eencteeoro

Posta a questão nestes termos, não na Porque se trazer
para a r et açâc enpregat'lcla tuooaoa na b11ate~a.lit1adf> do
contrato, uma cooctcãc 1mpessoa.1 oa-er-nai t st a e tmocs tr tve
Que, ao longo ao tempo seno-e foi causa de tormentosas ceman
das f udtcteis

Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas Que em todas
as fases ela elaboração oeste Projeto ec-an apresentadas. es
tamos oferecendo formula ccnc t t t at ó- t a Que -eetet e a t endêo
ela major1tária dessas »r-cccst as acevr a co- lideranças de
cat eccr-vas econômtcas e c-cr í ss tonas s Que otut.rr oaeeot e vê-n
se rnaní f es t andc por todos os meios de ccmontcacãc e a veda
ção da oescectua teot tvaoa Ou sem justa causa, am termos a
serem oet tntocs pela leg1slação or-ntnar ta
~eJa rejeição

1P0450B-B ISiRAtt PlNHnRO FILHO PM~B accteemcs 8 emenda no que respeita á proteção da rém- t í e
Ju'gamos ror-em tncpcr-tuna a rl?m";sào à le' or-otnar ta da
faculdade de estabelecer os cr tnctotos r-erat tvos .d disso1uçil:o
da sociedade conjugal

P!"!l<1 aprovação carc tat

1P041323~1 LUCIA BRAGA PFl.
......... "' PARECER ..

O ateooteentc em creches e cr-e-eecotas as crianças de
zero a seis anos de idade re se configura como uma das 9ara"'
t las asseguradas pelo dever ec Estado na-e com O ens tnc pu
ot icc

1P04524-D LUCIA BRAGA P"'L
............... PARi:SER ..

A garant 'Ia de tratamento e cocr-tuntoaoee iguais tn-
dependente de sexo et ots , cor idade e oee tctênctas fl
s tces , é dada na cooeti-utcão car-a Qualquer atividade numa
na Assim Sendo, não cabe especificar essa qaeant 101 tsc-
t aoamer-te par-a o oeeoor-tc cota ela já existe----------~ -~ ------------ ----- --~---- --------------------- ---------------------

1P04525-8 LlICIA BRAGA PFI.
................. PAR!:.CER ....... ,."' ......

cons tuer-anoc Que a o-ccoat a da autora ccnt ear ra a
c-tent ecãc geral do or-o-etc e a ontrn ão da maioria dos
const t t utnt es consultados, ell' Que pesem os o-ocosi tos da no 
or-e ccns t t tutnte não podemos aceita-la

Pela -ejetcão

lP045JO-4 AECIO DE BORBA PDS
..... 1c PARECER "'.

A emenda é de ser rejeitada
---------------------------------------------------------------------~---------

lP04531-2 AECIO DE BORBA POS
................. PARECER ..

Entendemos Que 2 remuneração em dobro no eer-tcoc de féra.s
não deve ser objeto do texto ccnst t tuctona t por se configu
rar um sata-rc tndlreto PO" outro 1<1.00 deve ficar aesecur-a
da pelo menos a remuneração integral, Que é uma garant1a
m-fnima a ser dada ao t r-aca trtacor-

1P04528-2 ..UCIA BRAGA PFL
............ '" PARECER ,. .

O toear normativo da emenda será alcançado atr-avés de
cnsccs tt 'vos amplos que se refe"em a função social da pro
o-teoaoe, oo-vaetor-tecaoe de plano or-cenaooe da ctoaoe e nor
mas gerats de desapropriação, nos termos do substitutivo

Pela Aprov.ação ~arcial

lP04529-1 AÉCIO DE BORBA PDS
............ '" PARECER ,.

De fato e razão da existência do Estado asseou-a- bem
estar aos ctcaoãcs Isso não s1gniftca, porem ncnccct tc

Por- outro lado toda atividade numana não pode apenas
visa" o eru-vcuectmeruc Sua finalidade primordial e o soc ta t
Nesse contexto tnssr-e-se la empresa que rcoer ta taeoem t-ives-
tir no elemento humano e não simplesmente usá-
~o com fins untcament e , de conseguir o lucro

PFk

lP04526-6 LUCIA BRAGA
............ "' .. PARECER ..

Ja accu-eecs emenda a esse ctscosvt tvc
Pela cr-ejucnctet teace

TP04527-4 LUClA BRAGA
............... PARECER ..

Ja acctnseos emenda a esse dispositivo
Pela pr-ejudf clal t dade

lP04509-6 ISRAEl.. PINHEIRO FILHO PMOB
............... PARECER .

ncjet tva a emenda modif1car o inciso XXVI do a"t'go 13.
que dispõe que a aoosentaocr-ta por tempo de se-vtço por toa
ae e por tnvat rcez cet-marrent e com safaria integraT no caso
do trabalhador rural nas ccnorcões de redução prevista. I'lD
ar t 356

Por questão ele tecntca t.eatatet tva julgamos Que tal ma
teria deva ser otsc tct tnaoa na cao-tutc dd seguridade social

AJ"lte o exposto, comaecs pela sua o-efudrctar toaoe

1P045l1-B .. l.lJCIA BRAGA PF-L
............. PARECER ..

scorntoa a supressão proposta A mate-na restante do ar
ttgo e tncrutda no cacttutc Da Famí.11a

Pela aprovação--- ---------~---- ------------------------------------ ~- -- ~ ~--------------------

lP04510-0 ISRAEL PINHEIRO FIl.HO PMDB
..... " PARECER ..

A Emenda pr-opõe a scor-esaão uas at toeas "c" e "s". do Hem
rv do ar-t 19D 17 do Projeto
Quanto a primeira proposta não ecatamos , por-que julgamos ne
cessa-te estabelecer exc-essaaente um mecanismo de çar-ant tê a
respeito da ccnt tnutoace dos serviços essenc ra ts a ccmuo tca
de, em caso de greve
Sobre a segunda, este-os de acordo em que se tr-ata de mater ta
para a te t o-utnae ta
~ssim, somos pela eor-ovacão parcial

lP04S12-6 LUCIA B~AGA PI'L
.............. PARECER ..

E.ntendemos Que .21 aeosent aoc- la por tempo oe ser-vtcc deve
ser aeeeac-aca após t .. tnt a e c tnco anos de tt-aoa uro para o
noeem e tr tnta aTlOS car-a mu,her É t nj us t t f í cava t a nosso
ve" a dimtnuição desses tempos de serviço uceuuanto compro
vament e a media de vtoa do or as t t e tr-c aumentou, cons toer a
veteience tas ultimas cecacas

Pela -ef etcêo-----------------------------------------~-------- ------ ----~---~ --~-----------
1P04513-4 LUCIA BRAGA PFL
....... "'........ PARECER "'." .. "'........

A eeenoa cctnctoe em parte com O tratamento que ute
pensamos ao tema Pet a acr-cvecão parCIal

1P045l9-3 LUCIA BRAGA PFL
........... ,.. PARECER .

Suprimido o disposH1VO, na redação SubStitutiva do rela
tor. a em~nda fica preJudicada

'P04516-9 LUCIA BRAGA P~l.
,. .. ~ ,. .. ",.. PARIZ.CER ..

A educação de crianças ae zero a seis anos ja conftg,Jra
como uma Oas garanti2.s assegur.adas pelo dever do Estado para.
com O enslno publ tco

lP04514-:' l.UCIA BRAGA PI"L
" ...... ,.•• * PARECER ..... ,.,. .........

Somos pela aprovação da emenda Optamos, aSsim pela su-
pressão dO dlsposH Ivo menclonado dO te)!,to constitutclonal

Pela aprovação

lP04536-3 AÉClO ElE BORBA PDS
............... PARECER ,..

O salá"io-faml l1,'! aos dependentes elos traba.lhadores fol
uma conquista das mais importantes da classe trabalnadora

Na verdade, o valor recebido por dependente e trrtsor10,
porém nas faml1ias de baixa renda o efeito deste beneficio é
salutar Diante dO exoosto opin1!mos pela rejeiç20 da emenda

1P04537-1 AEClO DE BORBA POS
............... PARECER .

Sorros da opinHio que no texto constitucional, deva ape
nas constar Que o salarlo do trabalho noturno sera super lar
ao d1urno Com relação ao aspecto de Quanto será percentagem
não cabe a Const ltwlção fixa-la, poiS trata-se de materia
~oncernente ã 'egislação ordinaria

lr:>04538-0 A~CIO DE BORBA PDS
........... " PARECER .... "' .......

O QbJ~tlvo da Emenda i'! salvaguarda o oagamento dO salarto
fixo, que no caso nunca oodera se'" inferior ao mln1ma. além
da part~ var1avel A norma protanto esta d1rtgid3. .apenas
aos trabalhadores ~ue percebem cumu1ativamente. esse tipo
especial de rell'une!'ação

Pela rejetção
-------------------------------~------------~-----------~----------------------

1P04535-S AÉClD DE BORBA POS
.......... "''''. PARECER .

A outorga ge'lériCa do direito é característica do texto
constitucional A sua I?xplicitaçáo eleve caber ã lei ort1ina
ria ate porque esta terà mais possibl11dade de adaptação a
d1n.1\m1ca da evolução das relações trabalhistas I? das caracte
:ísttcas do p"óprio traba'ho

lP04540-1 LuCIA VÂNIA PMOB
......"' ••• PARECER ,. ..

O traball"'ador não e Ull' mero prestador ae serviço pelo
QiJal recebe um sal;ir10 PO" outro lado. os lucros e o cres~

cimento de uma empresa não são resultados apenas da capac1da-

lP0453<1-7 AÉCIO DE BORBA POSO
................ PARECfR ..

'" Emenda ora soo exame compat ibt 1üa em parte com <l r~da
ção do Substitutivo Ante o exposto, opinamos peh aprovação
parcial

---~----------------------------------------------~----------------------------

1P04539~B AtCIO PE SORBA PDS
.............. PARECER " ..

A determinação de Que a gratif1c<!:ção de I'latal tenha por
baSe a remuneração de dezemoro de cada ano objetiva ev1tar
Que através de lei ordinária seja fixada outra forma de
;,HCU'O em preju1zO do tr<Jbalnador

lP04533-9 AÉCIO OE BORBA POS
.. PARECr;;R .

A dtsposlção proposta é caracte"lstica da legislação 01'
d1narla Que certamer;te ~egulard a matéria salvaguardando as
sltuações preexlsten"es ti vlgé.,c1a da Constituição------------~--------------------- ----------------~ ------------- --_ .. ~ ---------

lP04532-1 AECIQ DE BORBA PDS
.... "' PARECER "' ..

A emenda do t vuat ..e Constituinte estaoetece a supressão elo
toctsc XXVIIl do a.rttgo 13
Na verdade a jornada de 6 {seis) horas para o trabalho roga
l'iZado em turnos ininterruptos de revvezamento, implica no
aUll'oento de oportunidades de emprego caso contrarto .a til"n·
dênc1a do empresario e pagar hora extra o Que na realidade
atem de desgastar o traoalnador- f~ct1a teta I persp~ct~va de
emprego para outros trabalnado"es
Ante o exposto, somos pela rejeição--- -~ ------------- - ~ -- --------- ----------------- --------------- ----------------

PFLlPD4522-3 LUCIA BRASA
"' PARECEI\ "'.,. ,.

1P04520-7 l.UCIA BRAGA PFl.
............ PARECER ..

A emenda apresentada não se coaduna COIr Q atual p"opos1to
de simplificar a redação do Projeto pela elimtn<lç50 de ex
pressões ou de artigos preSCindlvels É preferível adotar ullõa
'forma que contenha o p~1I"lc\pio do direito. como o fez o Pro
jeto de COl"stitU1ção sem, entret<lnto estende"~se em asp@c
tos que Qu,!llfiC2'1l a mate"ta e Que são pe"tinentes a legisla
ção o"dln;irla

Pela reje1ção

1P04521'-5 '.UCIA BRAGA PFl.
..... "' PAReCER "' ..

o cont~udo da Proposição, atendida pela Projeto da Comis
são de S1stema+izaç.\'!o traz desdobrament:ls aue segul"jo a pra
xe do direito brasileiro melhor SI? coadunam COf11 a legtslação
o"dlrária e complementar

p['>la rejetção

1P0451S-5 LUCIA BRAGA PFL
...... ,. PARE:CER ..

Não ha duvidas de Que se deva estender alguns dos di"ei
tos traDalnistas aos empregaoos domesticas. como seres huma
nos e como trabalhadores Que são Contl.Jdo, ha Que se conside
rar que, t;!sM tipo de mão de opr::!, tem se ca"acterizado, pre
dominantemente desprepa"ados para os seus dese'11pennos motivo
porl1ue p/"et~nder contempla-los. de 1tned1ato com OS mesmos
dire1tos Que são assegurados os trabalnaaores (la empresas é
a nosso ver de todo lnjust1t1cável Assim sendo. somos pela
rejeição lja pretensão do nobre parlamentar

lP04515-1 LUCIA BRAGA P"'l.
..~ PARECER "' .

A propos~ção aoresentada é veliosa mas a realidade b"asilel
ra esta a extgir o cumprimento do atendimento do erslno fun
d~mental o de lo grau ~ Obrlgator1o Assim sendO não hav@ra
rlÔ'curscs flnancel"os para ôl €:l<ecução do previsto na presente
Emenda

lP04E,17-7 LUCIA BRAGA PFL
........ +..... PARECER ..... "',. .......

A Eml"leda rE'ferente il al1nea "dO> do Hem XV do Artigo
12 ressalva a prisão c'lvll para o caso do devedor l.,aCl1m-
plente de ob~igação alimentar

A matéria está devidamente tratada no Substitutivo em
elaoora....ão

Pe a õ1p"ovação parctal----- ~ --_.------- -----~--- ------. --- -------------- ----- -----~------------------
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de adm\nistrativa do patrão O sucesso 0-1 fracasso oecenoee
de ambos S~, portanto t.! vida da eno-esa est á t ot tmamen-e
1 igada as dl/as partes é lnJ,Jstc que somente o e-o-ececc
usufrua dos 1UC"OS alcançado!'> As<;im é de ru-icaeent a t 'm
oo-tênc.ta a oer-na-iêocta do -aeee toc prinC\pio no texto COr\!;
!itUClona1

1P04541-0 AECIO DE BORBA POS
.......... PA.R!:.:CER .

-----------------:~~:~~~~~:_~:~:_:~~~~~~~~-~~-:~:~~~--------- -------- ----------
1P04542-8 AECIO DE aO~BA POS
••••••••• PARECER •• ,..... ",••

A estaoutcaoe eo-enotoa COMO a aaeent te de oe-eanê-ic te
no emprego e, coe t anto como ccet r-accs tczc ao j tvr-e as-bt r e to

do !?mpregador de oeecect- o emp"egado, tornou-se ar-t t e tc to
eaeente uma nome-toes e controversa questão oor-quant o , seg
mentos expresslvo!; das categorias envctvtoss tem se manifes
tado r-a tter-arramente , por uma scrucêc harmoniosa dO problema

Na Verdade, o que Quer o enc-eseoo e ver t tnt t aoo aquele
3"b'tr,o e, não como se cr-oaara enaanaoeeente ter a. ça-an
t"ta tr-r-est r tta de perl'l<l.!1ece" no emprego contra a vontade do
empregador ccr-ec tent e de Que é oa-t e vital e tnar tenave t da
própria atividade eec-esar tar , sabe QU.,. não ncce ser tratado
como uma. s tmctes peça um instrumento ou máquina Que ancs
usada e jogada fora COII\Q tnservtvet

De sua ea-re. não tnt e-essa ao eec-eceocr- inspirar oesee
sossego Ou insegwrançd ao seu empregado, cct s esses são fato
res comprovados da baixa cr-cout tvvoaoe A pratica ti exoer-t
êncta. o conhecimento t ecní co , a toenttt tcacãc do eno-ecaoc
com os ob-et tvcs matcr-es da empresa, significam para ela um
pa t r-vnôn to inst..bst"it",iv~l toveet e o emoreser vc em recursos
numancs buscando habilitar E' ~prif11Orar a qualificação pro-
r tss to-ia i de seus enc-eceoce Por tudo iSSC e elementar Que
seja v tr-tua tment e contrar-io a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente neaat tvc para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não na porque se tr-azer
oa-a a relação enc-eaat vc ta. fundada 'la bu ate-a t idade do
contrato uma conotcãc uotoessoat nate-nat tata ~ tmcos tt rva

que ao longo do tempo sempre fOi causa de tormentosas de
mandas j uo tc tn t s

A!i>sim pelo cotejo di' csot eoas de Emendas Que em todas
as fases da eteccr-acãc deste Projeto foram apresentadas es
tamos oferecendo formt..l a ccocti tat ór te qUE' reflete a tendên
cia r-afcr-tt ar-ta dessas P"OPOS+<I;5 aceita POI" r toe-ancas de
cateac-tas eccoõetcas e prof~s5ltonai.s que o tutur-namente , vfl1'

se maot-est aooc 1"01' tonos 05 meios de comunicação E! a veda
ção da despedida taot tveoa OiJ sem Justa causa em termos a
~erem oer totocs pela teatsiacêc c-ornar-ta

1PQ4543-6 AECIO DE BORBA POS..... ,.•••*. PARECER ,. .
A redação do substitutivo estabelece no inciso 1\1 do artigo
13 que -e sara-te I'llnlmo capaz de satisfazer as suas necessi
dades básicas e as de sua f anü ia com reajustes oee tootcos
de modo a nr-eservar o poder co' t t tco
Na verdade, ao explicitar 05 direitos dos tr-abatnacor-es vvsa
mos a eoaot acêc da semântica a dinâMica da evotucãc das r-sta
cões trabalhistas e outr-as
~nte o exposto opinamos cera rejeição

1P04544-4 Al:CI(I DE BORBA PDS
.... "' "' PARECER .

Não cabe no t extc ccnst t tuc tonat a fixação da dur-ação da
, tceoca r-emuner-ada a gestante Por outro lado oe neoe
a~lal'ltaria assegurar o referido direito se o d1sposit \vo ...<10
cOllt.,.mplasse, tambem a gara'ltia do empl'ego e do sa1ario Des
~e modo somente pOderemos evitar abuSOS contra a gestante

lP04545-2 AÉCtO DE. BORBA DOS
,. PARECER ,. .

O inciso d~ve ser st..pr1mldO p01s a questão dO propo"ção
m'inlrra de ~mpreqados brasileiros nas e'1\presas devI" ser reser
vada para a Lei Ordindria Que, historicamentp Si'! revelou e
~icaz P<l"il proteger a mão-de-obrll nacio!1<ll

lP04546-1 AEeIO DE BDRBA PDS
........... PARECER ..

Quarto à p"oibição do trabalho noturno e 1nsa1uo"e aoo;
menores de 18 ano,," hd um consenso geral dos Constituintes
Com relação, pOl"ell' ao menor de 14 anos há uma tendência no
sentido de QUê SUCI oermissão esteja cond1clonada a um traba
lhO de aprend~2 t. soluCão nos põ'l'i'ec~ Vi<l.V&' e cO"1Patib~i'z.a

se com a. realidade prasl1eira
OI',' fato, náo oodemos correr o risco de deixar nas ruas

milhões de crianças Que estarlam impedidos de trabalhar por
;ausa da p"o1blçãc:, de uma norma Constituciona1

1P04547-9 o\l:CIO DE BORBA PDS
........ ,.. PAR~CER ..... "'.......

A emenda tenta co"rig1r uma imp"ecisão do P"ojeto que, no
inc1so XlII do inciso 13, prolbe o serviço el(traordtnario "Ia
verdade POf' motivo!> obvias, descabe pro\b~f' mas tão somen
te. desestlmular a sua prestação por melo de uaM paga maior
qUe em convenção coletiva de trab<llno Dodera ser lh,remente
estipulada-----_.-----------------_.--------- -------------------- -------_.---------- - ----

1PÚ4548-7 AÉCIO DE BORBA PDS
............. PARECER ,..* .

Concordamos com a justif~caç§o da Emenda e, por Isso mes
mo CO'110 base' em propostas seMelhantes vamos l"eformular o
dispositivo no s,"ntido de que fique d&terminada a obrigato
riedade da rêdução dos r1scos dAS attvldades lnsaliJbres ou
perigosas med'ante cr1térios da medicina e segu"ançd. do t"a
palho

Pela aprova.ção parc1al
-----_.------------------~-----------------------------------------------------

1P04549-5 ROBERTO FREIRE PCB
....... ,.••• PARECER ... ,....*",.",

A Eme'lda propõe Importantes aspectos da Questão Urba'1<l no
que concerne ti função social da propriedade eKpressa nos pla
nOs urban1\sticos

Tais aspectos se"ão, ef"ltretando consubstMclados no
Substitutivo, com r-edação confor"le a tf:lcn1ca leglslativo!! cor
reta

Pela aprovação parcial------------- --- ---- ----_.-------- --- --. ----------------- ----- --------------- --
lP04550~9 ROBERTO FREIRE PCB
.............. PARECER ....* .......

Pela aprovaCJo parcial nos termos do Substitutivo--------- --- -------------~--- ------------------ ------ -------------- -- --- -------
1P0455l-7 ROBERTO FREIRE PCS
.....* * PARECER .

Pelo náo acolhimento nos termos do Subst1tutlvc

1P04552-5 ROBERTO FREIR!õ: PCB
............. PARE.CE.!!: "' .

A emenda apresenta contl;>u10 1novadol" e aperfeiçoado" dO
P"ojeto no aue se refere as nOrmas de deSapI"ODr-1aç<ío

Equ1p.araf'l-s.e à moradia pr60rla, entretanto para eteitos
de desap"opriação todos os imóve's que cumpram a função e"J~
tabEl1ec1da nos planos urba!11stiCOs locais;

Pela Aprovação Parcial

'P04553-3 RC9El<;TO FREIRE "'CB
............... PA1<!:CEJ;' + .

As questões constitucionais ainda o tscur tcav a Ill,"~l de Pr:J
jeto exigem definição consensual no S,ub::;titut"1vo Pela cr efu
otc tat toaoe

1P04554-1 ROBERTe FREIRE PCB
.......... ,.. PARECER + ..

A ee-enoa cotectce em parte com o tr-ate-e-to cua dls
oeoseeos ao tema P(,!la aprovação parcial-------------_.----- ------ ----------- -- --------------- --- -- - ~ -- -- --------------

1P04S55-0 ROBERTQ FREIRE PC3
,. "' PARECER ..

A A'll€'lda coincide 1"'1\ ca-te, com o trat anerrt o que dis-

------ -------~~~:~~:_~~-~ :~~--~:~:_~~~~~~:~~-~~~~~:~-------- --- ---------------
1P04556-8 R08ERTO FREIRE PCB
.............. PARECEI:!. ,...

Pe1a rejeição
A crcccs-e não aooa ca-êeet ece que llmit(?ll" o n de vere

ador-es

1P045S7-6 ROBERTO FR::tR!: pca
........ "'...... PARECER ••• "'......

Eilminamos a noe'na da ertoee 'd'", do Item IV. do art1go 17,
dO Projeto porque se trata de matéria da lei cr-otnar ta
como a Emenda preconiza a e-eoct eocêc do otsccs t t tvo c-oe-s

-------------:~~-~~~~:_~:~~~~~: _:~~~:_~~~:-~:!: ~~~~_.---------- ----------------
lP04558-4 ROBERTO FREIRE PCB
............. PARECER .

Pelo aco\t"drn1õll"lto ca-cvat nos -e-ecs do Slj~titut'vo

~ -------------~---- ---------------------------------~--- --------- ------~- -- ----
lP04559-2 ROBERTO FRElRE sce
..... ,. PARECER .,. .

Pretende o ttustee Constituinte scor tetr- o parágl"afo 10
do ar-t 29. por consroer-a-tc r-estr tt tvo Por entender que
car-mt t tr- aos Partidos que se utilizem oe o-aaevaecões ca-aet
t r t ar-es e que e ctscr-tcrcnar-tc e resr e t t tvo utsccr-namcs da
-ta vênia, da e'nenna Parecer contrario------------------------ ~- --------------- ---------------------- -------_.----- --

1PQ4SGO-6 R06~RTO F'REIRE PC6
........... ,.•• PARECER ..

Pelo não acotnvment c nos termos da redação adotada no
sunst t tut IvO

lD045BI-4 ROBERTO FREiRE PCB
............ PARECER *..

O artigo 64 j e esoec t r tca M'll a meter-ta O parecer e po-

-------------::--~~~~-~:!:~~~~-- ~------- ------ ---------------------------- -----
1P045l32-2 ROBERTO FRE1RE PCB
."' PARECER ..

-----------------~-~::~~~- ~~-~~ -:~~::~~::~-~~~-~-~~::~::_-~~:~-=~~:~~~~--------
lP045õ3-1 ROBERTO FREIRE PCB
............... PARECER ..*.,.*"'••*

Pela rejeição
O DF pela sua orce-ta razão de existir te» car-acter sst r

cas o-ocr-tas que não se contunoen com as dos outras ent tca-oe
s eeoer-at tvas

lP0t1564-9 ROBERTO FREIRE PCB
."' PARECER .

Quanto a or-ctbrcão do trabalho noturno E! insalubre aos
menores de 18 anos na um consenso g~ral coa tcnst rtutntsa
COM r-etecão ocr-em ao menor de 14 anos há- uma tendência no
sent roo de IJw~ sua permissão esteja condicionada a UM tr-aua
i no ce an-endt z A solução nos car-ece v t ave t "" comDat1P1liza
51" co!'" a "eal1dade brasilelra

Oe fato, nâo pOde'l\05 correr O rlsco de deixar nas rua:=:;
ml1tlões de crianças CU~ estaria"! 1np6'dldos de traPa1nar por

-------------:~~::_~:_:~~~I~~~~?_~:~~~::_~~~~~ _::~~~: ~:~:~~~:: • _
lP04565-7 ROBERTO !"R.EIR.E PÇB
..•• ,...,. PARECER "'.

-----------------~: ~~-::~~\~~~:~:~-~~~:~::-~~:-::~~~:-~~-:~~::~:~:~~~ -----------
1P04566-5 ROBERTO FREIR.E PCB
•• "' PARECER ". .

~ão cOl"p~eendemo.5 O alc<lnc@ do acréSt.11"'0 proposto

----- --- ----------~:~~- ~:~':~ ~~~--_.------------ ------------------ --------------
1P04567-3 RDBERTO FRõ:IRE PCB
... " *••• PARECER ,. .

Consldera'l\OS <I emenda orejudicada, porquanto O pardgrafo
a que se destina deve ser elilll1f"1ado do te)(.to corrstituciona1
paI' ser pertint;,!n.te á leg1sla.ção of'din,iri.l

-----------------~:~~_:~:~I!~~:~~~~~~~:--~ - - _
lP0456B-1 ROBERTO F~E1RE PCS
.............. PARECER ......* .."',.

A propost:J que 2 emenda vem apresentar ja esta atendlda,
pelo menos em parte, emdlsposit1vos constaf"ltes do Projeto de
Constituição

1P04569-0 ROBERTO FREIRi:: PCB
.,. PARECER "'.."' .

A emenda apresent$da não se coaduna com o atual PI"Opósito
de s~~pl1flcar a redação do Projeto, pela ellmlnaçJio de ex-
pressoes prescindivei,S E preferível adotar uma for,.,a que
contenl"'<! o princIpIO ao direito do idoso som entretanto
estender-se e'~ aspectos pertinentes a leglslação ordinaria

-----------------::~~: ~~:~~~: -:-:~~~~:_~~: ~~~ ::~~:_----- -----------------------
1P04570-3 RoaERTO FREIRE PCB
.......* ••• PARECER "'..

Aco1h.gfl\O<; um outra Emenda a esse disposItivo
l:lela pT"êlud1cia1idad02----- -- ---------------- --- - ------_.----- --- ~ ------------- ---- ----------- -------

1PC4S1'-1 RúB:RTO FREIRE fica
............... PARECER ••• ,.......

Adotamos erref1áa 5upr~s<;1va___________ . ~::~_:~:~~~:~~ ~ ~9~~: ~ ~ _
iP04S72-0 ROSE:RTO fREIRE pce
........... PAREC!:R * ...

A questão da cef"lsura é muito discut Ive1 Não podemos
por prudência adotar a. soluçào proposta pEla Emenda O ple-
nar10 debatera o texto dO Projeto e decidirá

---------- -- ------~:~:_~:~:~~~~--_.------------------~--------------------- --- ~
'P04573-8 ROBERTO FREIRE DCa
.......... ,. PARECER ..... ,.... .,*.

"'ela aprO\aç,j,o parcial dê!; Emenda nos ter"'DS do substit"U
tivo

1P04574-6 ROBERTO Fl<;E.IRE PC:!
.... * ,.•• PARECER t

..lulga.mos con\len1entl'.' mante~ o art J17 remet~'ldo a 1<,:-
g1S1aç50 nrdl'laria a defi1liç3o da função súcl031 C~ prODrlm::a
de

---- -- --------_.-~~~~: ~ ~:~:~:_~:~: ~ -~:~~::~~ ~~_:~:~~~----------- -- -- ------- ---
lP04S75-4 ROBERTO FREIRe i'>CB
f ..... ,.. ....... PARECER *.".."'*....

Somos oe1e. reielç,10 da Emen03 ~')iS consIderamos CQl'l,feni-
_____________:~::_ ~~~~:~ __:~~_~~~=~~~~:: __:_~~! __:2~ __~:_~~~~:!~_ ___ _ _
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lP04607-6 HARQI..OQ S/l,BÓIA PMDe
................... PARECER .

Pelo não acctnteentc nos termos oc sucst r t ut tvo

lP04603-4 HAROLOO SABÓIA PMD13
................ PARECER .

P"lo não acotrnme.ito n05 termos do Sunst t t ur tvc

lP045M-l PRISCO VIAM PMD6
.............. PARECER .... "'..... " •

Pelo acolhimento nos tet-eos do sucst ttut tvo

lP04609-2 HAROLOO SABÓIA PMDB
• PARfCfR 10

Rejeitada. em fase da orientação aootaca no sunst t tut tvo-------------._------ -_. ------------_. -----~ -------~----------~--- --~-~--------

PMOB1PD4605-0 HARO_DO SABÓIA
................. PARECER .

1f>04602-S PRISCO VIANA PMOB
.................... PARE.CE.R ...

'" emence visa 11 alterar o artigo 236 do projeto O t exto
do projeto se anotoa melhor as c tr-cuntáoctas cct tt tcaa que se
propõe, por solicitação do Primeiro Ministro E' ouvroc o con
seu-o da RE'pubI1ca. Pela rejeição--- ------------------~ --~-- --~-------------~-- --- ---~--------- ------ --- ~-------

1P04601~7 P~ISCD VIANA I>MOB
10" ..... ""'''•• PARECER .." .." .... "'...

A redação c-eceara pela Emenda não e melhor do que a do
texto do Projeto

Pela rejeição

lPD4603-3 PRISCO VIANA PMOfl
lO PARECER .

O art1go 427 e seus parágrafos foram transformados em
dtspostt tvc uroco Que com redação dtver-sa conter-e li matéria
orientação toênt tca a seguida pela Emenda

Pela ap-ovecãc parcial
~------------~------ ~---- ~-~-----._----- ---~-----~ -~-------- -----~----~--------

• 1P04600-9 PRISCO VIANA PMDB
.................. PARECER ...

Propõe o auto- a tnser-çâc no texto constitucional de um
cactturc destinado ao stst ema eleitoral

A matéria de qUI;! trata c referido cectruto na sua gran
de matcr-ta, tntea-a o capitulo dos direitos cor rt tcos

O "estante esta nos cacrtutos do POder rxecct tvc. do Po
der Legislativo dos Estados li! Mun1c'p10s

Fazemos objeções ás alterações cr-cocst as
se a aprovação oar-cta t

---------------~------~----------~-------------------------------~----._-------

1P04596-1 PRISCO VIANA PMDe
lO PARECER ~ ..

A c-esenre ellte'lda ccrrr t t ta cem a s ss temâr tca geral adota
d<l para a elaboração ao e-ereto de Ccnst ttutcêc

Assim somos pela sua r-ejatcão

lP04604-1 PRISCO VIANA PMDB
............ PARECER "''''.10.10''' .. ",

As sugestões apresentadas com cnc-tunroace , pela presen
te emenda. foram levadas em conta, no Que coube ria e1abor,;1~

cão do substitutivo
----------- - ---~ - - - -~- ------------ -- ~ -- - - ~ ~ ~- -- -~---- - ------ - ~ - --- ~ - o - _

lPü4S9S-9 F'RISCO vIANA PMOB
............ PARECER "' ..

.re acolhemos êmenoa referente a esse orsccs tr tvc
Pela crejuotc-ar toeoe

--~-----------~----------------- ~ -~----------- --------~ -~ ~--------- ------~-----

o Relator opta por uma redação Que acata car-ciatmente es-__________ ~ __:~_~~~~~!~ _~~~_ ~ ~~_:~:~~:~:_~~~:~~ ~~: ~ :::~~_~~~:~:~:~~~~ ~ __ ~_ M __

lP0460õ-B HARO!..DO SABÓIA PMDB
• PAR=CER ...

A matéria proposta trata de msnos tt tvc suprimida nesta
fase do Projeto Entendemos Que treva ser tratada por lei or
qtnar ta , razão por Que não devê ter acctnteento

Pela rlõ'jeição--~ ~-~---------------------------------- ---- --~--~ -~--------- ---- --------------

1PD4598-3 PRISCO VIANA PMOB
................ PARECER 1<••

A Emenda em tela segundo as tr-eutcões cons t t tuctona ts
br-ast res r-as , merece aceccaca ccns tce-ecàc Quando for eracc-a-

-------------~~-~_:~~~::~:~~-~~~~:~~I:~!~~_~-~~~:~~:~~ p __ ~ ~ _

lP04599-1 PRISCO VIANA PMDB
............. "' PARECER .

A at ra-acac proposta ao texto 00 ar-t tcc 236 não
convence Afinal, a 'SollcH<>ção ao Congresso Nacional. para
ceti acacãc do Estado de 51t10, ouvido o Conselho da República
é medida de gra.nde atcence oeeocr-at tcc Pela eef etcãc da
emenda

tP04597-5 PRISCO VIANA PMDB
................. PARECER "' .

Pelo accttnnentc pa-ctar , nos te-ecs do Substitutivo
------------------------------_._---~-----------------~----------------~-------

1P04582-7 R08ERTO FREIRE PCB
.............. PARECER ..

Pri"!tende o ilustre ccnst ttutnt e supr tmf r- o car-aar-erc 10
do ar-t 29. por considera-lo r-est c t t tvo Por entender que
permitir aos Partidos QUE' se ur t t teee de organ1zaç5es parami
litares e que é ntscr-tctcnar-to e r-eetr tt tvc discordamos da
-ta vênia, da emenda Parecer contrário

lPD4586-0 ROBERTO FREIRE PCB
............... PARECER .

Pelo acolhimento nos termos do Sucst t tut tvo

lPü4SB5~1 ROBERTO FREIRE PCB
........... PARECER .......... "'•••

A Emenda ceve ser rejeitada por não se ajustar ao eoreeot
eento cr-eocennaoce na Comissão de s tsteeatieacac

lPQ4581-8 ROBERTO FREIRE ece
............... PARECER 10.

A emenda pretende suprimir o ar t 360 que impõe t terttacão a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de cr-evtoênc ta coepteeentar para seus
ser-vrocr-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mats pr-ópr-f a de legislação or-cmar-te , ccts o
assunto já é objeto de tratamento espec t t tco em dois decretos
exacut tvos , o que demonstra a nr eocunação do Poder Publico
com a queet ãc Ressalte-se. atnce , que o controle e a fiscal i
aacãc dos "fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
esosctr tce oc Minlstérlo da Previdência e Assistência scctat ,
a qual tncumtre o acoeoarmananto da ccser-vâncte das normas te-

-----.-------~~ ~:-~-~~~~ ~~~:~:~~~:-~:~ ~ ~~:~:::------- ~---~---------- -----------
tP045a8~6 R08ERTO FREIRE PCB
.............. PARECER ..

Acolhida par-cfalment e , nos termos do suost t tut tvc do
Relator

'P04583-5 ROBERTO FREIRE PCB
............... PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi'
menta cr-eocmtnante na Comissão de Sistematização

----~-----~-----------------------~-------------------~--~---------------------

tP04581-9 R08ERTO FREIRE PCB
................. PARECER .

A emenda ccret tve acrescentar cer-ea-eec 0'1.0 art1go 236 do
Projeto, !tu", dispõe sobre o Estado ce Defesa Reputamos opor
tuna a oancteocãc do texto do projeto. devidamente harmoniza
do em seus dez parágrafos Opinamos pela r-ejetcêc

lP04S79-7 RDBERTO FREIRE PCB
................. PARECER ...

O cecf etc ccnst ttuctonat no cacrtutc cos nn-et tcs
Sociais. consigna que o tr-aoainc do raenor- de 14 anos é per-
mitido Una condição de ecr-encr e-

Esta a norma ccos t t t uc tone t A ter-na. a extensão e a
act tcacãc dessa norma compete ê. teats tacãc cr-ntnar ta Isso é
o que se dá com a cr-ecar-acãc do menor oe 14 anos para o tr-ana
1110. cujo discipl tnamentc não Pertence ao corpo ccnst ttucto
n.l

Pela cr-ejudtc tet tcaoe
-------------------~~-------------~--~-----~------------------~------------~--~

lP04580- 1 ROBERTO FREIRE PCB
............ PARECeR .

A emenca busca a supresdo dos parágrafos integrantes do
ar-t tqo 236 do projeto. com a inclusão de um oar-aar-atc untcc
ücraece pela r-aoacãc inserida no projeto. o que nos leva
opinar ccta rejeição da emenda

-------------~~~~-------------------~--------------------~-------------~-----~-

lP04577-1 ROBERTO FREIRE PCfi
.............. PARECER ..

Somos pela rejeição da ame-roa tntencenos ser oecesser-tc
constar do texto const t tuc tonat a ex1Qsncia de prévia separa
ção judicial car-a a dissolução da soc teoaoe conjugal

Quanto ao numero de dIssoluções da sociedade ronJuga1
somos de carecer que a marer ta deve ser c-sctoi tnaoa na
legislação ordinária

-------~-~~------~:~~-~~~~:~~~----~-~-----------~--~---------------~---~-----~~
lPD451B-9 ROBfRTO rREIRE PCB
................ PARECER ...

Em vts ta do atual crooõs ttc de atmct te tcar a redação do
texto const tt cctcna l , pela et tmtnaçãc de expressões cr-esctn
ctvats , não podemos acolher revcr-avereente a sugestão

lP04584~3 ROBERTO I"REIRE peB
.......... PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entencn
mento predominante na coetssãc de Sistematização

----~------~------------._-------~~~--------------------------._--------------~

1P04S76-2 ROBERTO FREIRE ece
................... PARECER ...

Somos pela aprovação da eneoca Optamos, assim. oete su-
pressão da expressão indicada CIo texto ccns t t t uc tona t

PI!1a aprovação
--------~~~-----------------~-~~----------------------------------~--~---~-----

1P04614-9 HAROI..DO SABOIA PMf..)B
.............. PARECER .

A proposta é materia de legislação ordinârla
Pela rejeição

lP04613-1 HAROLDO SABOIA PMDB
............... '" PARECER ...

Acolt11d<l parc1a1mente no mer1to. ressalVada a redaç<io '1'1
nal do relator

Pela apro....ação parcial______ ~ _M • ~ ~ ~ ~ __ ~ ~~ ~ ~ _

lPQ4!511-4 HAROLDO SABOIA PMDB
............... PARECER .

Se se t. ata reallllente do 3rt 20. qWe conclUi com os ter
mos "salvo os casos previstos nesta Constituição u é uma in
congruilnc1a acrescentar ~e art 116 u

Pela reje1çào________ • M ~ __ ~ ~ ~ __ ~_

1PD4610-6 HAROLDD SABÓIA PIllDB
.............. PARECER .

str-eves das op1niões de grande numero de Constituintes
consebs t ancvados nas suas emeecas , at ter-eecs o conceito de
Empresa nacional e criamos no suost tt ct tvo , um novo concei
to a emo-esa nacional ce capital estrangeiro

A Emenda OD itustr-e ccoat ttutote foge ao 00v0 enfoque
P~la rejeição

PMOBiPQ4617-3 HAROLDO SABÓIA
................ PARECER 10...

lP04612-2 HAROLDO SABÓIA PMDB
................. PARECER .

Foi mant1do o ~C<lput" do art 395 Que estabelece os pr1n
cipios gel"ais de ação ao Estado e suprimidos os parágrafOs O
tratado n<l presente Emenoa { 20 ) foi !>upnmido e tr<lnsfl:"!rido
para o Titulo lI. capltulo 1. que trata das garantias 1ndiv1
(juais

Pela prejudicialidade_____________ ~~ ~ M_~~ ~ _

1P0461S-7 HAROLDO SABÓIA PMDB
.................. PARECER .

Â lei cabe repr1m1r a forlMçáo de monopóliO. 01tgop61io
carteis e toda e qualquer forma de abuso do poder econômico
Quer dizer, repr1m1-se porQlJP e vedado, fI na meaida em Que há
'" -epressão. decorrem da' as penalidades

Pt'!la Rejeição
--------------------------------------~------_._--------------~---------------

1PÚ4616-5 HAROLOO SABÓIA PMOEl
....... "' PARECER ..

Pela ~provacão parcial. nos termos du subst1tut1vO
-----~-------------------~-----------------~~~--------------------~-~~---------

lPD4589-4 ROBERTO FREIRE. PCB
.................... PARECER .

~ procedente a obseeveçãc do ilustro:' Autor caaeenca
De fato. a permissão do trebatnc para crianças de 10 anos.
ainda que na condição de aprendiz e em ror-ar-te r-ecuatoc, é
med1da prejudicial à formação ps tco-soctat do menor
Que, nessa idade, ainda está Sujeito à obr tcetcr-tecece de
tr-ecoêncta da escola de 10 grau COII" base em tee-cas seme-
1nantes , vamos propor, no Subst 1tut tvo, a SLJpressio pretendi
da, mant enuo a permissão do t~abaH'lo apenas a partir dos 14
anos

------ ~-~-------~:~~ -~~~~~~::~-~~~: ~~~----.---------~ ~ ~--------- --------------~
1PD4590-8 ROBERTO FREIRE PCB
................. PARECER ...

A expressão do Art 420. proposta na presE!nte Erne:nda.
aperfeiçoa o Projeto

------------~----~~~~-~~~~~~~~~----- ------------------------------- -~----------
lP04591-6 ROBERTO FREIRE PCB
................. PARECER .

A Emel"lda propõe a unicidade sindical Adotamos. entre-
tanto, o pluralismo mitigado

Pela rejeição

lP04592-4 PRISCO VIANA PMDB
................... PARECER .

A emenda pretende suprfmir o art 360 aLIe fmpõe limitação a
part icipaçEio das ent iclades e empresas estatai s na manutE"ncão
financeira de planos de prevldênc1a complementar para seus
serv1dores Entend"mos cons1stente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de leg1slaçlio ordinária. pois o
assunto ja e objeto de tratamento (;!specif1co em Clo1s decretos
execut iVOE, o que demonstra <l PN~ocupação do Poder Publico
CO/ll a questão R(;!ssalte-se. ;linda. Que o controle e a fiscal i
zação dos "fundos de pensão~ é competênc1a de uma Secretaria
especifica do Mif';sterio da Proevldência e Assistência Social
a qual 1ncumbe o acompanhamento da obser ....ância das normas le-

----.--------~~~~_:_~:~~~~~~:~~::_~:~~ ~ ~:~~:~------------~--------------------
lP04593-2 PRISCO VIAN" PMDB
................ PARECER ...... 10.............

A maH!ri<l de Clue trata o Art 409 já s~ encon.tra suf1ci
entemente contemphl.da no Projeto de constituição e conclul;nos
peliJ. supressão do referido artigo Resulta. portanto. prejudi
cada a Emenda em estudo-----------------------._------~------------------------------~---------- ~--- ~-



SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER S:JBRE AS EMENDAS APRESEmADAS

A Emenda deve SE!r r ej er t ada por não se ajustar ao eot e-iov
mento pr-euomtnant e na Comissão de s reteeac taecãc

11'04618-1 HAROLDO SABÓIA PMDB
............ *"'.."'... PARECER ............"'*,.'"

Acredite o Relatar que a -eoacãc ora proposta alcance
concensc entre as diversas formas de p~nsa!"le ...to

Pela rejelç.l!ío

1PQ4619-Q HAROLDO 5ABOIA PM!)S
..................... * PARECER ...

'?ela eorovecao. nos t er nos do 5UDSt'tut ivD

lPQ462Q-3 HAROLDO SABÓIA t:lMDB
.................... PAREceR ~

o d í spcs t t tvo que se pretende ereenda- ( 10) foi sue-v-
mido transferindo-se para o -cacct- do artigo o prlnC1pio
que deve orientar a ação do Estado

Pela rej@lçào-----------------------_.---- --- ----------_.--------- ---- --------------- -- -----
lP04621-1 NE.LTOt-l FRIEDRICH PMOB
."' PARE.CER ~ .

E.m todo texto ccnst t tucrcea t evvt a-se reee-ê-icta a per
centuais exceto quanto as parcelas OI ser'en- aplicadas nõl ar-ea
de Educação De outra forma, o crsocs tt tvc citado foi sucr t
mtcc. por entendermos Que A eate-ta deve ser tratada cete le
gislação or-o tnar-ta

Pela rejeiçao

1PD4622-Q DENI5AR ARNEIGO PMDB
..................... PARECr:;R ..

Trata-se de assunto não constitucional, devendo ser tra
tado pela teats tecsc ortítnêr ta O cr-cor-tc c tsroetr tvc do ar
tigo 1'01 suprimido

Pela -cjetcãc----------------_. ---------------------- --. ---------------- --- -----------------

SUBSTITUTIVO 00 PE-ATOR - PA~EctR SOBR:: r\S EMENDAS t\PRESENTAOAS

1P04&;38-6 DEM5,/lR ARNEIRD svna
................. PARECER .

A norma constitucional ce-mt t e o t r-ana rno oc -ieeor- de 14
anos r-a condição ce ac-enote A eor-ca o t emcc de oc-ecão 3S
cooorcõcr são vae revets e por t sso pertencem a esee-a da
1eg'Slação or o tna-va

lP046J9-4 DENiSAR ARNEIRO P~DB
............... PARECEI< .*~ ..

O serviço extr-aceotnee tc ecoe ser nccovs-ir-vc n'!;,
apenas nar a caso!'> de (;m~"gênc1<l ou ro-ca m21'oO" ....as talT,Dl:!lTI
para um acr-és.c teo te-ocr-ar-te de demanda aot enoencs ocr-em
que não e caso de supressão de c tsnos t r tvo mas, 5ill' C<? ,1"'
Segurar -ems-er-acão suoe-to- d /"0"'2 ncr a-at Que sara es-ece
i ec toa em corvencão co tet tva de acordo cor- O" rote-eases de
cada car eçor ra

lP04640-a DENI5AR ARNEIRO PMJ3
"' PARECER .."'.."' ..

A OUtOr ~3 g~ner1ca do direito e cc-acte-ist vce do texto
ccnst ttuctona ' Dentro dessa ot tca enr er-ceros ser necesea
/"lO figurar a garantia do sara-re fao"il <a ceueocc a legi:;J.a
~~~ cr-utoar va regulamentar 05 acessc- tcs ccr-ce-oeor ev <l. ese e-

11'04641-6 DEN:SAR ARNEIRO P~DB
................. PARECER ..... *~ .......

Somos da cotntêo que , no texto const t n.ctona t oeva ape
nas cor-atar- que o satar to do trabalho noturno ser-a suoer tor
ao c-ur-no Cem I etacêc ao anoecrc de quanto ser-a a oer-cenr a
Qem não cace a Constituição f11(<l-t;;\, no rs t r-at a-ee dJ «aeer te
;onc€,rne"tê a legislação Ordinaria

135

lP04642-4 OCNI$AR ARNEIRO PMDB
............... *.. PARECER ,...

A estent t roaoe entendida como a qar ant ia d" oer-rr.mêncte
no errprego e portanto coro ccnt eaoostcãc ao li,re a-m t r to

do empregador de Q!:!5pe,j'lr o eec-eçeoc. te-r-cc-c- ar-t t e tcvc
sament e uma rceeneosa e ccot-o-e-sa QU<'!>Tão cor-ou roto .::t'9
mentes excr-ess tvos, das categorias erwotvruas tlm ':;.;> rn,)nlte~·

t aoo reiteradamente Dor uma soiccãc na-eor-ros a 'J<"' pr<:"'1PIl1~
Na ve-caoe C' Que Quer o emprega0" é ver l lm'tad') ,O:<U-2I.::

ar-nvtr ro e »ao como se o-ceara ence-aceece-e , 1:~1' a 'u'1')r
tia tr-r-es t rrt a ':19 oermarwcee no emprego ccot r-a a -cnt ace oc
empregador ccr-scter-t e oc QU9 e parte v r t a ' e tr-a t tenave t ce
procria attv-caoe e-o-ese-vat sece Que não pode ser tr-at aco
CO"'lO uma s nrcres peça. um instrumento ou r-aqutna que úPO:
useoe e f oaace fora como u-se-vvvet

De sua ca-te. não Interessa ao eeo-ecaoo- inspirar oesns
sossego 011 insegurança ao seu empregado coi s es ses '~d'" 'fato
r-as ccecrcvaocs ela baixa c-ccut-vtecce A o-et tca 1 »xce-v
ênc ra o coenect-eoec t ecntco a irjontifICi'I,,:;II' :10 emC"' ..ecoe
com OS objetivos maro-es da e'nnreaa , signifiCa"l o"v.J eta 'JJn
patrimonio irl!:.uosti.tul.l/e' Investe o empreS<iriC e-e r'êC!J!"~OS

numanos, ocscanec nabt t i tal' e ~D1" imoral' a c;udl i <tcaczc o-o-
r sss tonat de sevs emo-eçaocs Per tuoc t sao e et emaot ar QU~

seja Ji r- tueieent e ccnn-ér lo d r-ot at tv toaoe da $1,.3 e-ac-oe
-oo-a fator acsotut amervte negativo para os r-et.ui r aoos co 'óolfl~

preendimento
P::>Stil a Q.lestão nestes termos, não na varQU" S~ trazer

o,1t'a a relaçâo emoregat1cia, fl.ondada I'a bi1at~ralidade do
contrato u'lla condição unloessoal oatel'r'allsta e lmpo",1tiV-3,

que aD \ong:> do temPO S8'11pron foi causa de tO~fll!-ntoza5 d~

ll'andas jud\c\j1s
A<;,sim oelo cot~10 de C8'ltenas dt" Emenda!: Que 8"l tod1..,

as fases aa (.1<1Doraçao deste Projeto foram apresentada', e<;
tamos o"eri?celldo formul a eoncil iator ia qua ref latI"' .J tendên
cia 1'l3jorital'ia dessas propostas aceita por 1td~ranças ce
categor10l:S pC:JnÔ"llcas e proflszionais que alutUrnam~.,te vê,
se lI'anlfestd'do PO~ todo'> os melas de con!.nir:açào E. a v"da-

ção da despedida i ""0+ ivada ou SGm ju!;ta ,'::;;0,')',,) C"Tl t'2rmo<:. .:!
;erc'll d@fln1dOG pe1", 1I2gi!;Ii3çJo o"d,n<lrlci

11'04623-8 DENISAR A~Nr:IRO PMDB
............... PARECER ...

Pelo acolhimento ca-ctet , nos termos do sucet tt ct tvc

1PQ4624-6 DENISAR ARNEIRO PMD3
..........* PARECeR ..

As final idades perseguidas oeta Emenda eetac em parte contem
pladas no suost t tut tvc Pela apr-ovação car-eta-

1;>04625-4 DEmSA.R AR"-EIRD ?MDB
.... "' PARECER ..

Como a ccest ãc do sistema de GOVerno devera ser ceetnroe
anos a elaboração do Substitutivo em face dAS msccssões
QUI,! ainda se processam, o parecer e pelo acolhimento car-eta'

1PQ4626-2 DENISAR ARNEIl(O PMDB
..................... PARECER ..

2 A primeira argumentação da emenda e falsa A segunda pode
ser considerada duvidosa e se o cr-f t er-tc nela suçer ton fosse
Válido se justt e tce- ta a aplicação, em todas as capitais dos
ast eocs , do pior eutor t t ar t sec

Somos, pois. pela r-eje tçac

1P04627-l OfNISAR AR"lEIRO PMJB
....* PARECER ..

2 A primeira arg,;mentação da emenda e falsa A segunda pOde
ser considerada duvidosa e se o Crlté"iO nela sugerido fosse
valido se justiflcaria a apl1cação, em todas as capitais óos
Estados do pior autoritarismo

Somo!';, pois, pela rejeição

11'04628-9 DENISAR ARNEIRO PMDB
................... PARECER .

As fi' na I idades da emenda, contem aspectos que harmoniza"l
com o entendimento da Comissão de Sistematl::!ação

Assim, somos peta aprovação parcial desta emenda

lP04629-7 Dft.ISAl( ARNEiRO PM08
................ ~ PARECER ..

Pelo ndo <l.colhime'lto núo; t~m()s da redação adotada no
suOstitutivo

WO~Ô30-1 DEN1S.A~ A'iH-lEIRD ?M05
.............. '" PAREC!::R * ..

2 A primeira argumentação da emenda é fals<i A seg!..lnda pode
ser considerada duvidosa. e se o criterio nl?la sugerido fosse
valido s~ ju9t1ficaria a. ap lcação, em todãs as capitais dos
Estados do piOr autoritarismo

Somos Dois, pela rejeição

'P04643-2 DENISAR AR"lEIRO
..* ~ .. PAREC"R ,. ..

Ja acolhemo', emenda l"e>sse ("esmo sentido
Pela prejud1c'a1ir:lade

lP04644-1 Dt"lISAR AiUlEIRD
................ PARECER "' .

R",alment(' d""'llecessar1a E:!!:ta. I1or"',J
Pela aprovaçJo

"flD9

pr:oa

lPQ4631-g DENISAR ARNEIRO PM:;)B
.................. PARECER ..

Entel'ldernos que a vedaçào ao @stabelecimento de liM'tacão
ao trafego de oessons ou tM;.n$, por '!Ie10 de tr1but05 interes
taduais ou lntermu'liclpais deve ser plena com supressão in
clusive da reSSa1JA contida no final do item I, dO ar-t 265
do Projeto de Const itulção

ConseQ..Jentemente, a ressalva contida na Emenda fica pre
judicada

1P04632-7 DENI5AR ARNEtRO p/rIoa
......... "' PARECER ..

A União compreende de certo, o Congresso Nacional, qUI?
será o responsave1 primeiro pelo ex~rcício da referida compe
tencia

A eKplicaçâo é despicienda
Pelo não acolhil"lento

1P04633-S DENlSAR ARt-.EIRO PYDB
.................. PARECER "'.

Pelo não acolnimento por s~1' o disposlt'vc uma garantia
para os aposentados

------------------------------------------- -~ ------- ~ ----------~------- --------
lPQ4634-3 DENISAR ARNEIRO PMD6
"' PARECER .

A Erl'lf~nd<l aborda assunto ainda dlscutivo a n'ivel do PrOJe
to, devendo O Substitutivo firmar posição de"inid.a sobre o
tema

Assim, pela sua 'pr'êjudlcialldade

lPQ4ô35-1 DENI5A" ARNEIRO PMDB
.................... PARECER ..

O art 19o 65 não trata do assunto e o 69 não tel'l' paragrafo
50 par<J, ser emendado Além disso, a justlJficação começa po'"
uma afirmação QUI' não é verdadeira-------------------------------------------------------------------------------

lPQ4636-Q DEtHSAR ARNEIRO PMDB
.............. f'~RtCE.1't ..

Pe-10 L::01himento nos termos do sobstitutivo

11'04637-8 DENISAR ARNEIRO PP<1DB
.................. PARECER ......*"'....

O dispositivo objeto d" presente efllencla não veda o traba
lho temporaria mas a inter ~dlaçãCJ da rrão-da-obra Impõe
portanto. COrrlO regra, o estabelecimento de vinculo empregat 'i
cio direto entre prestadores e romado"es de serviços

A apllcaç20 dessa nOrma, como se pode ver nâo pode alte
rar, de maneira signifIcativa a of@"ta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo S..Jpor que a necê.!'<sidade dos S""vi
ços hDje at@ndidos mediante locação, desaparecesse' COll' a p"'oi
bição da intermediação Es~a necess1d::ld~ $lmplesmel1te passara
a ser satisfeita med\ant@ estabe'ec1me,'to de rclaçõ(.s dir~tas

de emorego entrE? trabalhadOres e uE.Larios dO ser.... 1çO
Pela rejeição da emenda

lP04645-9 DENISAR ARN::'IRO P~'D8
.. PA:'{ECER _ ..

A sugestâo e razoavel
Pe 13 aprovaçiio---- ----------- ---------------- - --~-------- - -- ------------ ------------ ---------

lPQ4646-7 OE"lISA~ ARNEIRO PMDB
................. PARECER ......... "'......

O assunto ja definldo l'l"l outro diSpOf>"l.tIVQ O qm; d1SD€"
S3 o acrescimo sugerido pelo autl"'r da emenda

Porta"to o parecer e pela ...n1eição------ ------------------------ -------------- --------_.- --- ---._-------_.--- ----
1P04647-5 GASTONe RIGrl! PT6
................... PARE.CER .... ,...... ~ ....

A estabilidade entendid.3 com d qarantla de perMan€l1cl ..
no el'll:rego e p.:,rtanto como contra!:,osiçâo <'lO Hvl'e al'o'tr\o
dO e'l'lpregador d\? despedi r O emoregado, tOrnou-se art 1 f lciosa
r~nte. uma mome'ltosa e controversa Questão porQl..antÚ reg1
me'ltos exo"@s~.ivO!i; das cat(grOI'\;as envolvidas tê'll se marl1
festado, re1ter-adamenVJ por 'J'Ila soluça0 n3rmonlosa dC' p~t"i

blelflêl
Na verda"Je o (lu<;l Q"qr o el'llpro:>gado e ver 111'lH41.do alue e

arp'itrio e nãO como se pl'opala e...ganaddl'1ente ter d garan
tia irrestrita de permal1cer roO €'Ilprego contr-3 a Jontaoe do
empregador Consciente de Que e parte vital fi 1naliendvel da
pl'opria ativiclade €",presar1al, saoe que não pode ser trtltado
CC\'iIO Ul"3 simp\e:; pe1;a UI'(' 1f1strumel"lto ou maq'j\na Que.
apos usada e jogada fOra como insel'v V.:?l

De ~ua c.;.rte, não intpressa ao li!'I'prog2dor inSOlrar de
sas.sossego ou insegurança ao seu e'llprega(la, pois eSSQO; sã?
fatores compr"waoos dda 021",,, orQOuttvid.adG A pratica a Q.(

per iência o conhecimiõ'nto tecnlc(.l a ide"t iflcaç.39 do Cfl"p~e

gado CO'l'l os Ol:'jetivos maiores d.a ef"preS<J sig"iflcalT para ela
u,., patrimônio lnSllbstltuwel Investe o emores,]t'lo ~'Il reeUr~

505 hUmanos, bU5Cdndo habilitar e aprimorar a qua1ifir.aça,'
profissional C:e seus empregados Por tudo isso, e ele1'1ent<.i'"
Que seja virtLalm@nte c.,n"rario a rotatlvl;jadC! da Sl.<l. mJ>:rijp
obra fator at:'so1uta"lente negatIvo par,] os rf!sultaacs do e<n
prel;cndl monto

Posta a cUBstão ni:lstes termo:: não I'a Pora'J'J s@ trazer
para a r<:laç';;'.- ~ll1preqatlcid fundada rol t1t1ateral1dEllje Ij.)
contrato, ul"'a condiçJo impessoJ.l. paternJlista (l 1rf'C'OSltI ""I
Q\.Je ao longo dO tempo st:!mprr;: foi causa de torMpnt<Jsa~ demaf1
da!"l judiciais

ASSlm pelo cotejo de centenas de Eme,.,das Q',le <?m tcdtlt
as fas'.)!; di' elaboração deste PrOJeto fora"' apres@nttlda:; e,,
tamo;: ofereCendo -fórmula COnCillatori,'l que reflr'te a t8rrclên~

c\<J, majorltal'i:;t dessas propostas aceita por Itde"arçaS de
categor'as econômlcas e pl'of1ssionais QW? dl'Jturra'lldnt<:' v""F1
se manifestando oor todos cs meios dE' COl"!.>n1caçJo '~a ,I",;ja
çJo da de5pedid.a 1'"ot1vad,"I oú seI" Justa causa €"l tN· ...C''> a
:;erl""l def\n\elos pela lf.'91slação or1in.,Jria

Pela I'ojeição
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iP04650~'5 DENISAR ARNEIRO PMOB
.......... PARECER ,.

rr-efuovcaca. oots o artigo 50 não tem car-ec-atc--- --------~ ----------------- -~----------- ~~--------------~ ~ - ~ ------------ ~ ----

lP04662-1i! DENISAR ARNEIRD PMOB
.... ,.." .... PARECE" ..... " .....

Pr-etende o autor tOA'1ar privativas de o"asi:le'ros natos
as CQndiClaturas Dare diverSOS cargos eletivos, além do I"resi
1er·e da Fleouo1 fCa

1?046SS-6 DENISAR ARNEtRD ~MDB
.......... PARECER ..

Emenda infel1%mente tncompr-aans tve t dada a ma dat t j o
graf1a

Pela rejeIção

lPQ4656-4 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER ••••••• ,...

A trr-eout tbtt toeoe do sarar-to é cr mcmtc caattar da re
lação eem-eçat tcte Por 1S50 que, somente em ntceeeses escec
ctcnats pode ser negociada ou afetada

------~~-----------~------------------------------~~--------------~------------

PMOB

PMOBOEI-lISAR ARNEtRD

1P04668-8 DENISAR ARNEIRO
...... "'."'. PARECER •• " .

Prejudicada, peJa suc-essão do artigo

lPQ4662-9

iP0467B-5 JOSÉ RICHA PMDB
.... "'" ...... PARECER •••• ,."' •••

Somos pela rejeição da emend:l E.ntendemos Que o princ' -
pio relat1vo a d1SSCllução ela soc1edade conjugal e os crité-
rios que a nortelafl'l devam figurar no texto constitucional

Pela rl"'je1ção
---------~~---------------------~--~---~-----._----~------------------p--------

lP04679-3 JOSÉ RICHA PMDB
••••• " •• ,. PARECER •••••••••

O conceito como o propr10 autor reconhece ti ur-elevante U

O texto constituclor)al ceve aprê$entar a deftnição baslca e a
lei cOlI\plementar detal'har a matéria fundarMntal para o nosso
país

"ela rejelção

lP0468D~7 JOSE RtCHA PM06
••••••••• PARECER .

A materia da proposta esta no âmbito da legislação ordina
'Ia

Pela a.provação
~---~ ----- ~- ~ ----------- ~- -----~~----~ ~ ------------------ ------------~ -------

lPQ4676-9 JOSÉ RICHA PMDB
.......... PARECER .... " ......

Conclu'lmos pela aprovação parcIal, na forma. do Subs
titutivo

lPD4675-1 JOSÉ RICHA PMOI3
...... " ••• PARECER ~

Somos pela aprovação da emenCla no Que se rl"'fere à supres
sJi,o do partigrafo 6 do art 416 Quanto a eliminação do pa
ragrafo 5 do mesmo disposlt lvo, não a julgamos oportuna, ve:z
Que a exlgéncla de prévia separaçâo judiCial e Ull!tl das condi
çôes para Que osl cõnjuges realizem decisão amadurecida quan
to à intenção de se dlvorclarem

Pela ilprovação parc1al

1"'04677-7 JO.9t: RICHA PMDB
............ PARECER ... ,........ ,.

Estamas de acorco com as ponderações al1nnadas na. Justi
fiçaD da emenda, razão por que acolhemos a sugestão proposta

Pela aprovaçã.o

lP04673-4 JOSÉ RICHA PMDf:l
.......... PARECER "' .

São acett avete atnomas das sucestões da presente emenda
por versarem soor-e assuntos mais acrccr-taocs para Lei Comple
mentar a saber

a) supressão do 20 do ar-t 426, exer-ctctc do dtr-ettc
de ação,

o i supressão dos 20 e 30 do ar-r 427, reoecttvemen-e
sobre cesttoecac de ce-centvats da exploração de etner-ats em
terras lnd\genas e permissão aos mutos para cata r a t scaçãc
e gartmpagem em suas terras

As oemats sugestões deixam de ser acatadas para não pre
judicarem os direitos oeeer toce as populações indlgenas pelo
eeou-tro Que norteou o trabalho dos Cons t t tutr-t es

Pel~ aprovação parc1al

1P046G9-6 DENr5M ARNE!fiO PMDB
......... ,.... PARE.CER •••••• ,. .. ,.

conctu-oos pela -eí etcão por considerarmos a mater ta 3,- p
r-cor-teca para l-eglslàção cr-c toar te-~ ---------~ ---------------------...------------------- ~ ------------------- ~ -~ ---

lP04672-6 JOSE RICHA PMD8
... ""....... PARECER "'••••••••

A presente emenda, não se ajusta com O ent anotrsent o cr-edo
m1nante na Comissão de Si stemat t aação

Assim pela sua r-ejetcac

o Projeto tnctutu Junto com O Chefe da ~ação, na at me« B
do item III do ar-t 27 somente os Presidentes da cêmare "e
oe-at e do Senado da Republ tce oere fato de, em caso de 1m~

oeoveeo-c tio cr-sstoente oe nec ...ot tce ausência oo País ou C1e
vacaocre serem cnamecos ao exe-c-ctc do cargo

Quanto ao Pnmefro-Mlnlstro, Q cereçrero unlco do artIgo
176 dtz Que "ser-ão -eoutsttos para se- nomeado Primeiro-MI
nistro a condição de b-as tts tr-c nato l'" te" mats de 35 anos de
idade-

Acolhemos a oar-te Que diZ respeito ao Pr es toente da Repu
or tca , oa cãma-a Federal e do Senado da seoocr tca

fP04671-8 JOSE RICHA PA!OB
.......... PARECER ••••• "*,,.

O ar-t 489 e seu par-açr-atc realmente tratam de mater te
tntr-aconst t tuctone t merecendo ser cons toeraoa quando se tra
tar da legislação ccentenenta- e cr-ovner ta O relator acata
a or-oncst a do Nobre const tt utr-t e

lP04663-7 Df'-lISAR ARNEIRO PMOB
." PARECER •• ,.•••• ".

Pela acct otweoto nos termos do suost rtut tvo

lP04664~5 DENI5AR ARNEIRO PMOa
.. " PARECE'R ,.•••

Pelo não acouunento. nos tereos da redação adotada no
substitutivo

1P04666~1 DENISAR ARNEIRQ PMOB
.......... PARECER ."... " ......

Q car-áter- racur tat tvc se ceve ao respeito à autonomt a mr
ntc f pa t 56 o Munlc\pio tem condições para oectotr se este ou
não em condições para implantar um 'rr-tbunar d~ Contas Somos
POis pela r-ej e rcãc

~ --- ---------~ ~ --------~--------- ~-~ ~------------------------------------- ----~

1P04670-0 DENISAR ARNEIRQ PM06
....... ,.... PARECER •••••••• ,.

Com o objetivo de não tornar cemasiaoament e extenso o texto
do Suns't t tut tvo da nova Carta Magna, julgamos oportuno e'1mi
nae do Projeto de ccnst t tutçâc as normas Que mais aceouaeenre
devem ser cons toer-auas no êent to da. tectstacão o-ctear-te In
ctur-se nessa categoria o dispositivo a Que se refere a or-e
sente emenda r-azão por Que ce txaeos de acolhe-la

eei a eeretcsc
--------------------------------~--------------------~~~~---------------------~

lP0466S-3 DJ:NI5AR ARNEIRO PMDB
.............. PARECER ....... " ....

Prejuelicada pela supressão do ar-t tao_____________________________________ ~ ~ ~ _A ~ _

1P04674-2 JOSE RICHA PMOe
•• " ••••• " PARECER .... " ......

A emenda foi rejeHada por considerarmos essenc1al a
manutenção no texto constitucional de pr1nc\p10 Que dispõe
sopre a 1nalienabilidade e Imprescrlt1bil"ldade das terras de
posse das 1nd lOS, berr como da r"sponsabllidade da união em
demarcâ~las, condição da sobrevivência. das populações ind1~

genas
Pelll. rejelção

-~~~----------------------~-------------~--------------~----------------------

iP04667-0 DENtSAR ARNEIRC PM08
........... PARECER ,..

A emenda propõe a I ter-ar o or-ozo proposto 1'10 parágrafo 1
do ar-r 145 do Projeto A pro.oosh não ccr-r-esnonce a decisão
do Relator quanto a matéria

Pela rejeição----------------~ --------- ----------~- ------- -~ ~ ---------~ ---------- ---- -------

PMDalP04651~3 DENISAR ARNEIRO
•••• ".,.•• PARECER .

DI? fato, e reaunoente o dIspositivo
se 1a aprovação

lPD4653-0 DENl5AR ARNEIRO PMOB
.......... PARECER •••••••••

A r-esocnsactt toaoe do empregador ou comitente pelos atos
de seus prepostos vlge entres >1S disposições do ecoice Civi1
E l'! por esse ect tvc. isto é por sar a mat ér-ta de natureza
dtsctpttnar , que acatamos a supressão oc parágrafo em t-ere
r-êncfa

Peta aorcvecãc

lP04657-2 DENISAR ARNEIRO PMDB
" ••• ,.•••• PARECEr< •• ,.•• " ....

A Jornada oe trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto de 44 ou 48 horas como proposto em runneros i ss t-
mas êmenüas , teve, de certo modo um r-ereeencte t comum
A mator-ta das propostas mesma na fase das Comissões r emat t
cas seja pelas suas just tr rcacses , seja oe ra forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matér ra m<11S
adequada a legislaçâo cr-on-ár-ta

De fato a jornada de trabalho deve r-er tet tr- uma situa
ção conjuntural Que 50 a lei pode atender Quarenta horas
não conv tr ta a um determinado mccentc da vtoa econômica do
»ats , mas pelo desenvolvimento recnctcarcc por motivos de
interesse ccor tcc ou até por comprovadas razões de ordem cs t
ccscciar padê'/Il vtr- a ser a SOlução ldeal Ressalte-se Dor
oportuno, Que mesmo no regime atual de 48 Moras semanats va
rias cateacr-tas em deccrrêncta de lel escecit tca ou por for
ça oe conoctatae em acordos oi, convenções coletivas, Já cum
prem jornadas reduzidas

Num Quadro tnver-so , em que a necessidade tmperlosa de
se eXpandir ou incrementar os n'lvais de prOdução, ate como
medida de salvação nacional, pooera o Estado, em consonância
com os ansl'!tos do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que compimsatórla.s a nh'ei de remuneração E.sse, 1'11 tas,
é o exemplo que nos di o Japão, onde a lntensiflcação do tra
balho longe de penallzar o trabalhador é o melo eficaz de
lhe prop1clar melnor padrão de vida

Asslm, considerando que o Congresso Naclonal, sempre
senslvel ás reinvlndicaçóes dos trabalhadores e consciente
das reilllld.1dE'5 DO Pé1IS, poderá com llI<lior f11?>l1b'lldé1de, dis
cipl tnar essa controversa Questão optamos por manter apenas
a limitação da duração diária do trabalho gm 8 noras, no ma
xlmo

lP0464g~ 1 Of.NISAR ARNEIRO PMOB
,. I:'ARECER ,.•••• ,,"

a autor- da emenda c-eteooe oe txar cte-o Que os eleitos
por Par-tidos que não alcancem as exigências o-ev ts t as terão
um prazo de 'ao atas par-a optar- por nova ea-emacão ntsco->
damos da inclusão da norma em questão por consagrar o obvio
Parecer corrt carto

iPQ4654-B DENISAR ARNEIRO PMDB
............ PARECER .

O exer-ctctc oc dtr-e t to dI'! greve uma vez t toer-aco na forma
oa tet conforme pretendemos colocar em nosso socst vtut tvc.
joga para o teatsreocr- crctnar tc mater tas como a que ora é
tn-onost a
~elá r-ej etcao

lP04660-2 DE.mSAR ARNEIRD I:'MDB
.......... PARECER " ••

A emenda deve ser re>jeltoada por não ajustar-se ao e(lten~_____________~~~~!~_~~:~~~~~~~::_~:_:~~~::~9_~~_~~:!~~~!~:::~~ _
lP04661-' DEt.lISAR ARNEIRO PMDI3
........... ~ PARECER ,..,.•• " •••

:2 A pA1meira argu'Il€ntaçâo da emenda e falsa A segunCla pode
s","r conslderad~ Cl.jvldosa e se o crlter10 nela sugertdo fosse
valido se juSt1ficar-1a a apltcaçâo 8m toClas as capitaIs dOSi
Estados do pIor êll1toritarlSmQ

Somos, pafs pe'a rejeição

lP04658-l DENI5AR ARNEIRO PMDEl
••••••••• PARECER .

Não cabe no texto constitucional a fixação da duraçiio da
licença remunerada a gestante Por outro lado. de nada
adiantarfa assegurar o referido direito se o dlsposit1vo não
cont ..mplasse, também, a garantia do emprego e do salal'10 Des
~e modo somente poderemos evitar abo.JSOs contra a gestante

1P04652-1 DENISAR ARNEJRD PMDB
.,. PARECER "

sr-ccõe a emenda alistamento coe tcatcr-to e voto t acut t at tvc
Acolhemos a proposta do at tatarrento cc-taetor to
ouantc ao voto facultativo o etett cr-aoo oeas ttatr-c a moa não
esta preparado para exercer esse direito Sua prática ccoer ta
ser prejudicial ã r-epr-esent at tv tcaoe ncr t t tea e popular dos
eleitos As grandE!S abstenções poderiam levar ao poder mino
rias -actcats e comprometer a lisura dOS pleitos devido a
corrupção etet tcr-at
Sendo o exe-c ic to do voto um cevar- cwtcc entendemos que a
oor-taator-tecaoe do voto deve ser eant toa

lP04646~3 !JENISAR ARNEIRD PMDB
" .."""",. •• PARECER ,." ... ,.••••

A União ccmor-eeooe. de ce-tc. o cor-cresse Nacional que
ser-a o eeeocoseve i p- tme rr-o P910 exer-crctc da r-ater toa conoe
tênc ra

A esot tcecão e cesctcteooa
Pelo não acolhimento

lP04S59-9 DENJSAR ARNEJRD PMDB
.......... PARECER ••• " •••••

A restrição que o em1nl'!nte Autor da Emenda pretende a
crescentar ao art 265, item r :::lo Projeto de Constttutção
t'stã impl \cita no texto prooosto, no Que tange <'Ia ab\JSO ele
autoridade ContUdo, não SP POde vedar totalmente a fiscali
zação das rodovias, como meio d~ combate ã sonegação, ao con
traDando, ao descamll"ho e ao traf1co d"" drogas

Por outro Jarjo concordamos com a supl'"essJo da rassalva
constante do flnal do ttl'!m I a QLI'e se r""fl'!re a Emenda

Pela aprovação parcial----- --~ ~ ~ -----------~-- ~ ~ ~---- --------- ~- - ~ ---------------- ~ ~ ~----~----- ----- ~
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•••• "'."' PARECER "' '"
As sugestões oferecidas nesta Emenda são vat tosas e algu

mas foram acolhidas pelo sunat ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP04682-3 JOSE RICHA PMDB
.................. PAREC~R ... "'....... "'..

O sucst t tut tvo optou pelo cr-tncrctc da aplicação de re-
cursos pubr tccs no ensino cucr tco. com as exceções nele c-e
vistas

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P04683-1 JOSE RICHA PMDB
....."'...... PARECER ••• "'''"" ....

A referência a fa.m\lia e a comcr-toaoe , omt t tda pela emenda
faz parte dos c-cer-tos fundamentas da educação, para cuja
promoção a Estado não e o cntcc agente

Pela reje1ção
------------------------------------------------ ----------------------------- --

11'04664-0 JOSE RICHA PMDó
*"'''''''"..'''''''' PARECER "'." .."''''''".

A sugestão foi acolhida parcialmente no eer-ttc. nos ter
mos do suost ttut tvc do Relator

lP0468S-B JOSÉ RICHA PMDB
"'.."''''''''''''''''. PARECER "'''''''''''''''''''''''''

Embora stntet tca. a emenda omite as exct tctt ecões dos obje
tivos da educação que o relator mal"tem no par-açt-afo cntcc

Pelõl reje\çác------------------------- ---------------------------_.-------------------------
1P046B6-6 JOSÉ RICHA PMDB
.." ..",. •• "'''' PARECER .."'''''' .. '''''''''.

Sucr trntdo o dispositivo, na redação suast ttut tva do r-eta-

------- -----_:~~-_:- :~:~~~ -:~~:_~~:~~~~~~~~ ---------_.---------------~- --------
lP046B7-4 JOSÉ RICHA PMDB
",,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, PARECER .... "'."'''' ... '''

A Proposição em exame, conquanto constitua valioso scbet
dto para o processo legislativo, merece ser- adequadamente ccn
stoer-aoa quancc se tratar da legislação complementar e cr-dtna
ria Pela rejeição---------------------------------------------------------- --------------- ------

1P0468B-2 JOSÉ RICHA PMDB
.." .." ... "''''''' PARECER " •• """,,,, ••

A suceet ãc foi acctntua parcialmente no esr-ttc. nos ter
mos do Subst t tut vvo do Relator

11'04689-1 JOSE RICHA PMDB
""'''''' .. ''''''.''' PARECER """ ...... "''''

Acolhida no mer tto da concisão sendo suprimidos os
artigos 346, 347, 349, 350 352 20 do artigo 353 e no
354, conservando-se dos mesmos o que e ind1spensavel à.
ca-acter taacâc do setor

-----------------~~~~-~~:~'::::~-~~::~~~----------------------------------------
11'04690-4 JOSE RICHA PMDB
"'''' •• '''".'''''' PARECER ."''''''''''''',,'''.

No entendimento do Relator, a matéria tratada no orscost
t tvo que se pretende sucr-tmtr- r taur-ar-ta meu-o- em tectstacão
cr-df nar-t a , eis que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-tos para incidência oe ccntr-toctcões sociais oest tneoas
li Seguridade possui tmpj tcaçôes bastante s tantt tcat tvaa no
t tnancvaeerac oe p-cçr-amas e ent toaues já ccnsoi teaocs no
campo soc tat

Somente mectante tratamento via legis1aç:l.o tnrr-aconst t tu
c tonat poderiam ser t txeoas as orovtsõee tnctsoensavats ao
desdobramento da matar-ta. de modo a que ooseae ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da -etevêncta do assunta I'l ccnstoe-enoc-se o
numero ce emendas ecr-esentecas no mesmo sent toe. julgamos re
comendável acolher a emer-oa suc-esstve , remetendo a mater-ta
a ulterior ccns tce-acêc ao ensejo do processo leg1slativo
o-drnar-tc

1P0469l-2 JOSÉ RICHA PMDB
.""."' ........ PARECER ",,,,,,, .. ,,,,,,,,, ..,,,

No entendimento do Ret a'tor- a matér ta tratada no 015POS1
t tvc Que se pretende eucr-tmn- r taur-a-ta melhor em teçtsiacão
orutna- ta. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
saj ar-tos para tnctuênc ta de ccntr tbutções scctats destinadas
a Seguridade possui tmpt tcações bastante significativas no
r tna-ic t aeento de programas e entidades já ccnsct toaocs no
campo scc 1a I

Somente mediante tratamento via. legt!ilaçJo lnfraconstltú
cional podertam se" fixMM as orovlsõl"s ina1s0ens.,v~ls ao
desdobramento ca matéria de modo a QUP possa.1l' ser atendidos
os dlversos aspectos envolvidos

Em v1sta da rerievânc1a tlo assunto, e c.ons'tlerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendavel acolher a emand:;, supressiva reMetel1do a materia
a. ulterior conside"ação, ao ensejo do processo legislativo
ord1nür10

lP04692-l JOSÉ RICHA PMDB
.."'.."'... "'''' .. PARECER "'''''''.''''''''''''''

Conslderando que o dispositivo a Que se refere o autor na
presente emenda não devera permanecer no substitutivo, enten
demos não haver mais formal tdade de eQuívoco corr,o I'esultado

-------------~~-~~::~:~~~~~~--~~~~-~~~~~~~:~~~ ~~~~~----------------------------
11'04693-9 JOSf: RICHA PMD6
...""" .."",,,,,,, PARECER "",,, •• ,,,,,,,,,.

O autor tl'az preciosa contr1buiçd.0 para o aperfeicoamento
d9 projeto Pelas razões da justificação somos pela aprova-
<ao

---------~~~;69;:7---------~Õ5~-RIcH;------------------------------PMDã--------

• "'''''''.,,''''''. PARECER "''''''' .. '''•• '''.
A Emenda objet iva responsabi 1izar a União pelos depos i tos

ou pelas apl ica.ções nas instituições financeiras
I<Ia hIpótese, não obstante os elevados propósttos do Au-

tor, fica substancialmente alte"ada a proposta. a.colhida pela
maiaria dos Constltulntes que examinaram a matéria, nas fa
ses anterlores da elaboração do Projeto de ConstitU1ção

-----------------~::~~.:._:~~:_~:~~_:~~-~~!~~=~~--------------------------------
1P04695-5 JOSÉ RICHA PMDB
""'''''''''''''''' .... PARECEIl "'.... "'.."''''....

A Emenda visa suprimtr a alínea "o- do 1tem rI do 11 do
Art 272

Mesmo admitindo-se a poss1b111dade de alguns estados, se
set\rem afetados pela medida, durante algum tempo, e oe se
observar que a n.!io incidência prevista no "l'!ferido disposlt 1
vo atende melhor ao objet ivo do "desenvolvlmento equ11 i brado
entre as várias reglõEls do Pais"

Portanto, considerando-se os efeitos da medida, com todas
suas pos51veis implicações, estamos certos de que, em termos
nacionais, haverá malores benefícios se mantida a não inc1
dênc1a, como a est<l.belece o supracltado dlspos1tivo

Pela re:jelção
-------------------------------------------------------------------------------

11'04696-3 JOSÉ RICHA PMDB
",,,..,,,..,,,,,,,,,, PARECER "" ....."'.. '"

Pelo acolh.1mento parcial nos termos dO S.Jbst1tutivo
---------~~~4G97:~---------~ÕSé-RItH;------------------------------~MDã--------

"''''.. '''''''''''' .. PARECER """'''''''''''''''''
Além desta, foram apresentadas várias Emendas COl'lO pro

P9sHo de supT'\m\r o \tem V do art\go 264, que veda a cr\a
çao de prlvilégio Pl'oc\!!ssual pal'a a Fa.zenda Publica, em detri
mento do contrlbulnte
_0 fundamento da supress.do é o de Que, para melhor defen -

SUBSTITUT~VO DO RELATOR - PARECER SOaRE AS EMENDAS APRESENTADAS--------- ------------------------------------------- ---------------------------
1PQ4697-1 JOSE RICHA PMDE!

der os interesses do_Erario subt tcc. ccrwvr-ta a o-esence de
priv\ leg\os ~M favo'!' da 'i",u.e",oa Pua' vca, pr\\1\ 'eg\o'5 esses
que o otsoostt tvo P'!'OCU'!'3 e t t-rtnar

Com relação a. justificativa acnaeos que ela r-aa Imenta
pesa Existe no contenctcsc fiscal, o interesse tndtvtcua t
do ccnt e tbutnte contra O tnter-essa da comuntcaoe.r-ec-eeeot aoa
pela União pelos Estados ou pelos euntcvctos Enquanto pare
ce leg1t~"I'lo nr-esumtr- ti cea-re da comunidade ao to-ar- suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode c tze
em relação ao cont etbutnte pois ove ao lado dos con'l"ribu1r
tes honestos, teats , existem ta'llbe'" os de ma-ee cr-entes a
eternizar as questões etscats para t tr-aren c-ovetto oesscat ,
mentar-t e retenção de ouant las que em ver-cace oe-teocen ao Te
souro Nacional, Estadual ou Mun1c1pal Ha necessidade, cc-ta»
tc.ue criação de ontce às ações c-ctetatcrtas dos maus contr-t
butnres a. fim de que o Tesouro possa contar t ambern com as
contribuições deles, oetxaecc de cr-esetonar- aipda mais os con
tt-tbutntes de boa-fé para compensar a sonegação dos r-ecatcv
-r-a-ues Entre t avs õctces com certeza, ast ãc os DT'\V~ t ê

atcs , desguarnecendo, portanto, a. Fazenda suct tca na defesa
dos interesses da comcntoaoe A emenda esta cor-r-era ao pro
pugl1ar pela manut ençáo oos privilegias vale o tzer , pela manu
teecãc de tnst r-unentos eficazes na defesa dos interesses pu
nt tcoe
__Além do exposto existe no cnscoatt tvc constitucional em
foco uma presunção contr-a o esctr-t tc de justiça do cowar-essc
Nacional. Que e apresentado como tenoenre à expedir ncrtra oro
cessuat que favoreça urna das partes em pr-ej utzc da outra O
item do e-t tso 264 citado ter-te por objetivo ultimo evitar
que o Congresso Nacional vtesse a cr-tae norma processual que
desse a Fazenda p,jblica vantagem nas questões f isca t s , ao mes
mo tempo que traria prejutzo para o contribuinte envctvtco
ser-ta. então, uma oectar-acãc de car-ctat idade do Congresso Na
cional inclusive na sua atual formação
_Entendemos aas tm, Que o dispositivo em foco deve ser r-e
t u-ano do Projeto, como or et ence a Emenda

1P04698-0 JDSE RICHA PMDE!
"'''''''''''''''''''''''' PARECER "'........ "'...

A s tatemat tca de apuração da valor do imposto arrecadado
em cada Estado e os cr-r ter tcs de ovat r toutcêc de cada tribu
to sobretudo dos tmccstcs esoer-ats e do teceste soe-e opera
ções -etat tvas à cv-cutacãc de mercadorias e prestação de
serviços. tornam teccsatvet , o crédito no momento da sua ar
-ecaoacãc

Pela rejeição------------------------~---------------- ------------------- -- -----------------
l P04699- 8 JOSÉ RICHA PMOB
...."'''" ...... PARECER "''''........ """

As final idades da emenda, contem aspectos que harmonizam
com o enteno t-nentc da Comissão de s ts temat raecãc

------------------~::~~:._~:~: -~: ~:-~~:~~::~~-~~~:~.': ~-~::~:_~~~~:~--------- ----
1P04700-S JOSE RICHA PM')E!
.... ,.... ",.",,,, PARECER """"""""'''

Improcedente
Náo se vislumbra a conventêncta ou necessidade da

pr-essão pleiteada
Pela rejeição

1P04701-3 JOSÉ RICHA PMDB
."''''''''' .... ''' PARECER. ."",,,,,,,,,,,,,,,,,

A emenda visa a supressão do t tem V do artigo .25:J, Que
enumera as Guardas MUTl1cipais como integrantes da Segurança
Publica Registre-se que o 10 do mencionado dispositivo
faz. alusão as Guar-das auntctpats oest tnecos a o-ctecãc do Pa
trimônio municipal cctna-cs pela manutenção do texto, -ef et
t aca a emenda

lP04702-' JOSÉ RICl-"A ':>MDB
........ "'•• "'''' PARECER "'''''''" ... '''...

A presente emenda cone t t t a com a s tat eear tca ae-e r adota
da cara a etaocr-acão do Projeto de Constituição

----------~-----~::~~:-:~~:~-~:~~-:~:_~:~:~:~~---------------------------------
lP04703-0 JOSE RICHA PMDB
."' •• "'''' ..... PARl:CE::R "''''''''' ...... "

As f\na,l1dacles da eoneru::!t>. ccetee ascectcs que r.arrnon'z.am
com o entendtmento da Comissão oe sf steeat tzacão

------------------~:: ~~.:..~~~:_~:~:-~~~~~~~:~-~~~:~~~-~::!~-:::~~::-------------
lP04704-8 JOSÉ RICHA pMOa
...... ,,"""'.'" PARECER " •• ,,"' •• ,,'"

As final idades da emenda. contém aspectos que hal"moniz.a'll
com o entendimel"lto da C0'l11ssâo de Slstemat'zação

---------------- --~::~~:-~~~~~-~:~: -~~~~':::~~ -~:::~:~ -~::::_~~:~~~-------------
1P0470S-6 JOSE RICHA PIiIOB
"'........."""" PARECER ""'''' ....... ""

A questão do sistema de governo, em face das discussões
~~~S~~~~~,e~ processO'l'l1 serã definida o3.oos a elaboraçã.o do

Pela "ejudlcla11dade
------- -------------------------------------------------- ---------- ~-----------

11'04706-4 .JOSÉ RICH~ P~DB

"""'''''''''''''''''' PARECER "'''''''''''' .. ''''''..
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustal'-se ao entendl-

---------_.--~~~:~-~~:~~~~~:~~:_~~-:~~~~:~<:-~:-~~:::~::::=~~---- --------------
11'04707-.2 JOSÉ RICHA PMOB
",."" •• ",,,,.. PARECeR "'" ...,,"'''' •• '''

sUbs~ri~t~~~ acolhimento nos termos da redaçdo adotad<l ao

11'04708-1 JOSÉ RICHA PMDE!
"''''''" .... ''''''''' PARECER .."'''''''".,,''' •

Em que pese a bem fundamentada -justlficaçãou
, diverg1mos

do concelto ele que "higlene" ser1a o gênero do qual a "sau
de" e espéc~e, como deixa ente~,jido a Emenda Considera'1\Os
que, pelo menos no campo da oroteção dO trabalhadol' são
di"e1tos distintos que devem ser assegu"ados Da' pol'"Que
aco\hoendo Emendas sob"e a mater\a., pretendemos \n'5er\r es
sas duas formas no 5ubstitutlvo-------------------------------------------------------------------------------

11'04709-9 JOSÉ RICHA PMDB
"'" .... "'''' •• PARECER "'''''''''''''''''''

Já acolhemos emenda nesse senttdo
Pela prejudicialidade

- -------------------------- ------------------------------------- ---------------
lP04710-.2 JOSÉ RICHA PMOB
"'''''''''".,,'''''' PARECER "''''".''''''.,,'''

Ja acolhemos emenda. nesse sentido, mas com outl'as fundamen
tos

-------- -------~: ~~-~~:~~~~~~~~~ ~~~:_----- -------------------------------------
11'04711-1 JOSÉ RICHA PMDB
"''''.,,'''.'''.''' PARECER "''''''' .."''' ..,,.

As finalidades da e'1lenda, contem aspectos Que ha"monizam
com o ententl\lTento da Com\ssáo de S'stemat\zação------------------~::~~.:.-:~~:_~~~:-~~~~~~=~~-~~~:::~~~::::_:~:~~~-------------

tP04712-9 JOSf: RICHA pMOB
"""...... "'.... l'JARECER ....,,"""'''' ...

As f1nal1dades da emerda, contém aspectos que tlarmonlza.m
com o entendimento da Comissão de Sistematização

------------------~~:~~.:._:~~:-~~~:-:~:~~:~~~-~~::~:~-~::~~-~~:~~~------ ~ -
1P04713-7 JOSE RICHA PMOB
..""',,.,,""'''' PARECER "'.."'"."' •• '"

Como a questão do s1stema de Governo devE!l'oÍ ser def1nllja
após a elaboraçolio do Substttutlvo, em face das discussões

137
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JOSÉ RICHA PMD8 lPQ4730-7 HAROLDO SABÓIA PtoIDB

-------------~~~-~~~~~-::-~~~::~:~~.:_~- ~~~ ::~~_:-~: ~~-~:~~ ~~~~~~:'~~~~: ~ ~~------
lPQ4714-5 JOSE RICHA PMDB
........... PARECER •• "'''' ...........

As r tnat tcaces oe emenda, contém aspectos que naeeont aan
com o entendimento da Comissão ele 51stElmatizaçáo

------------------~~~~~:._:~~~-~~~~ -~~~~~~:~~-~~::~:~-~~::~ _:~:~~~--------- ----
lP047l5-3 JOSE RICH..'I PMOB
... ,. PARECER .

A Emenda. deve ser rejeitada por não se ajustar- 30 entenov-

--------~----~:~:.~-~~:~~~~~~~:.~-~:_:~~~:~~~-~:_:~~:.:~~:::~~~~----~-------------
lP04716-l JOSE RICHA PMDa
... ,. P,&.RECER ..

sccuitoa a sum-essãc proposta, relacionando-se a sacoe
ocupacional entre as coapetêncres do sistema nacional unrcc
de sauoe para otsctpt inação posterior

Pela aprovação
----------~---------~--------------------------------------------~-------------

1P04717-Q RICARDO IZAR PI'L
.... ,. "'. PARECER ,. ...

Propõe a Emenda nova redação para o 50 do ar t 272,
ond~ não conste Que serão progressivas as at touoras do 1m 
posto estadual de t r-ansmt saão causa eor-t ts e doação

As razões exoenctdas na Justificativa do nobre ccnst t ~

tu tnre , a par de tantas outras analogas de diversas Eme'ldas ,
levaram o Relator Il suprImir essa otecos tcãc de seu Suost t
tut tvo , pelo que a mataria r tear-a pendente da tearatacãc '
estadual competente

Conclua-se pois, ceta apr-ovação parcial
----------------------~----------------------------------------~---------------

'P04718-B HAROLDO SABOIA PMDB
.............. PARECER .

Temos que tecntcaoente a emenda não apresenta suas soluções
aoeouaoaaente

---------------~~~~-~:!~!:~~-----------------------------------~--------~------
lP04719-6 HAROlOO SABÓI,&. PMOB
•• ,. PAR~CER .

O sugerido reter-e-se a aspecto particular oe uma oot tt tca
setorial Pela rejeição

-----~------------------------------------------------------------~--------~---

lP0472Q O HARDLDD SABÓIA PMDB
............. ,.•• P,&.RECER ..,. .

Na emenda o termo "Incentivos" e demasiadamente veac O
tratamento preferencial ás empresas nacionais no ror-nsc tmento
de beno;; e serviços ao POder puol tcc é tctatcente justtf1ca
vat O acesso pr-eter-anc t a t a cr-ecttcs suovenc tc-iaoos deve ser

--------------~~~::~-~~-~~~:~~~:~~-~~~~~~~~~--~:~~-~~~~~::~~-~~~:~:~-----------
lP0472l-8 HAROLDO SABÓIA PMDa
........ ,. PAR!:CER ..

accuuoa nar-ctatment e no meet-c. eessatvaoa a redação fi
nal do relator

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~:~:~::----------------~--------~--------~-----
lP04722-6 HAROLDO SABÓIA PMDB..........*. PARECER ,. '"

A reatee ta proposta trata de ctsncs tt tvc supr1miClo nesta
fase do Projeto Entendemos que ceva ser tratada por 1121 or-:
c tnar te , razão por que não deve ter acotn tmento

Pela r-ejetcão
----------------------------------------------~--------~-----------------------

lP04723-4 HAROLDO SABÓIA PMQB
.,. PARECER ,. ..

Pela rejeição
Julgamos conventent e manter o ar-t 319 do Projeto, com as

alterações caorvets
Somos ccte , pela rejeição da Emenda

11"04724-2 HAROLDO SABÓIA PMDB
....... ,..... PARECER ,.... ,.•••• 10

Os ac tc tcnats satar tars pelo t r-aoernc em condições de
tnsatuor-tnaoe e de oer-tcutcs icaoe , são, muito menos uma com
pensação oecuntar-ta para o empregado que uma forma ue tnuuz tr
o elllPregador a el1minar ou restringir esses riscos Na ver
dade, o que cace ao Estado e propugnar por medidas que visem
a esse ccjet tvc e, não pr-otb í r- o trabalho naquelas condições
o Que signHicarIa criar situações de completo tecesse quan
do a insalubridade ou a oar-tcutostoaoe forem inerentes a pro
~ria at tv tdaõe laboral

lPQ4725-1 HAROLDO SABOIA PMDB
........... PARECER ,. ,...

O t tpo de car-t icrcacsc dos trabalhadores na aclm1nistração das
empresas, 1nst'ltuhlo na ar tnea "q " do Item IV do ar-t tco 17.
do Projeto, se ti v er- de ser adotado, é da competênc1a elo f e
gisladOr ord1nilrio
Por lss0 afastamos a norma daquela. a11nea de nosso substltu
tivo
~omo a Emenda é pela manutenção dele. somos por sua rejeição

11"04726-9 HAROLDO SABÓIA PMOB
............... P,&.RECER ,. .

Quanto ã proibição do trabalho noturno e 1nsalubre aos
menores t:le 18 anos. ha um consenso geral dos Constituintes.
Com relação, porem, ao menor de 14 anos, há uma t@ndl?nc1a no
Sl'ntido de que sua permlss3.o esteja condicionada 11 um traba
lho de aprendiz A solução nos parece v1áv~l e compat1bll1za
se com a realidade brasilê1ra

De fato, não podemos correr o risco de delKar nas ruas
m1lhôes tle crt<lnças que est<lriam impedidos de trabalhar por
;ausa da prolbtção d~ uma norma Const1tuclonal

lP04727-7 HAROLDO SABÓIA PMDB
.."' ,. PARECER "'.10."""••

A emenda ora sob i!KalM! no seu detalhamento define com am
pla especH1c1dade o mérito da questão

Julgamos Que tal detalhamento deve ser matéria de Legisla
çio ordlnár1a

Ante o exposto, oplnamos pela rejelçlio
-------_.------------~--------------------------------------------------------~

lP04728~5 HAROLDO SABÓIA PMDB
,."'•• "'... ,.'" PARECER ".10*"'''''' ••

A Emenda propõe um conjunto de normas sobre a organização
sindical
Algumas delas acham-se contempladas na normat 1zação que demos
ã mat~riô'l. conforme explicItado no parecer à Emenda
1p16815/5
Outras sio d1screpantes, principalmente as que consagram a. u
n1cidil.de sindical
~ssim, somos pela aprovaç.iio parcial

1P047:29-3 HAROl.DO SABÓIA PMDB
............. PARECER ..

Segundo ;a tradição do Direito brasileiro, a Emenda
causa trata. de materi.a infra-constitucional, merecendo ser
considerada quando se trata da leg1~laçao complementar e or

dinaria
Pela re~etção----------------- -----------------_.-------------------------------------------

1P04730-7 HAROLDO S..'IBÚIA PMOB............. 10 PARECER ,.
A sugestão de correta remissão aplica-se, somente. a ver

são or1ginárla do Projeto de Constituição Na fase atual, as

at t cr-ecões do t sxto const ttuctonai \mpllc<ldlo em renu'lleraCão
A tnctusão da expressão 'somente" não altera sucst anci atmeo
te o eer tto mantendo-se portanto, a redação original

-----------------~:~~_::~:~:~~-- ---~------- --_.--~------ -----------------~----
lP04731-5 HAROLDO SI\BÓIA PMOB
.............. PARECER 10 .

A materia proposta trata de utsnoe t t tvc sucr tetoo nesta
fase do Projeto Entendemos Que deva ser tratada por t e t cr->
dlnana, razão por que não deve ter ecorntesotc

Pela eejetcãc
--- ----------- --- -------------------------------------------- ._--- ~----- --- ----

lPQ4732-3 HAROLDO SABÓIA PMDB
................ PARECER ,....

Pelo acolhimento nos termos do sccs t t tut tvo

1P04733-1 H..'IROLDO SABÓIA PMDB
.......... ,.•• PARECER ... "'....."'... ,.

Parece lógico que a5 fundações oüet tcas , entidades sem
fins tuceat tvos gozem de determinados prlv11ég105 não ex

tensivos às empresas privadas - seria o caso dos cr tvttéçtos
r tscats Não parece adequado, todavia, estender tais privilé
gios a empresas puottcas e sociedades de economia mista, que

normalmente têm fins lucrativos Pela rejeição---------------------------------~------- -------------- ------------- ---~ ~------
1P04734-D HAROLDO SABÓIA PMDB
,. '" PARECER 10••••

As final idades cer-secutoes pela Emendà estão E!m parte contem
pladas no sucet tt ct tvc Pela acr-ovecão parcial

-------~-------------~----------------------------~----------------------------

1P04735-8 HAROl.OO SABÓIA PMOB
•• ,.."' PARE.CE.R ,. .

A emenda do ttust r-e const t t utnte atenoe em par-te o texto do
Substitutivo, quando aprova o seguro desemprego
No entanto, com referência ao aspecto de ocer-ectcnat tzacão do
dispositivo, cremos oeva ser mater-ta para a LegiSHtção or-o t
narí a

_____________~~:~_~_~~~~~:~.:_C:~ ~~~~~_~: ~~_~~ ~c:~~:~~_~:~: ~~~_ _________ ~

lP04736-6 HI\ROlDO SABÓ!,&. PMOB
• PAR.E.CER .."' .

A questão do sistema de governo. em face das dtscussões
que atnua se processam, sera cer tntua aooe a eteccescãc do
substitutivo

Pela r-ejuotcrat toaoe
-------~-----------------"--~-----------~--------------------------~-----------

1P04737-4 HAROl.DO SABÓI,&. PMOB
.......... ,..... P,&.RECER ...... ,.......

,&. emenda coincide em parte, com o tratamento que 01s
pensamos ao tema Pela aprovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P04738-2 HAROLDO SABÓIA PMDB•••••• 10,.. PARECER .. lO,. .
Pelo não acouumentc, nos termos da redação adotada no

subst í tut tvo

11'04739-1 H,&.ROlDO SABÓU PMDa..............10 P,&.RECER .."' ,.
O sucst ttut tvc optou pelo or tnctptc da aot tcaçãc de re-

cursos publ tcos no ensino publ tcc. com as exceções nete pre
vistas

Pela -ej etcãc
------------------------------------------~-----------------------------------.

lP04740-4 PRISCO V!,&.NA PMDB
...... "'...... PARECER lO"'.""'." ••

Visa a Emenda sucr tmtr- do ar t 263 as contribuições de
teter-vencae no oomtntc eccnôntcc

'rata contribuições S~ ....incutem diretamente a atividades e
setores econômtcos e sua criação se da l'lm ceccr-eêocra da efe
tiva necessidade de intervenção da untãc. para atender aos
tnoer-at tvos de segurança nac tona t ou a rele...ante interesse
cotet tvo

AleI'! de obedecer a esses parâmetros, a 'Instituição das
refendas contribuições bem como oas demais contr1bulçõ~s
car-er tscars , somente oooet-a ocorrer Observando-se o disposto
no ar-t 264, itens 1 e 111

Cabe esclarecer que, depois de examtnar a eater ta com ba
se em numerosas Emendas e ete pertinentes, chegamos a ccnctu
são de que as ccotr-tbutcões motcaoas no supracitado cnsccst
t tvc devem ser de competência exc tus tva da untãc que as 1n5
t ttut-a como tr-strumentc de sua atuação nas r-esoect tvas
áreas

Pela rejeição
--~--------------------------------~-------------------~-----------------------

1P04741-2 PRISCO VIANA PMDB
................ PARECé.R ,. ..

Entendemos que ;li proteção legal ã atividade do d1ngente
s tnutca t decorre da liberdade de associação profissional ou
sindical E cabe a t e t reQulDolllenta-lll.
Por essa razão temos a intenção de excluir de nossC) suost t tu
t1vo a norma da al\nea ~f", do Hem IV, do artigo 17. do Pro
jeto
Como a Emenda propugna pela manutençllo do d1Spf)sitlvo. embora
;Oboutra redação. somos pela rejeição

lP04742-1 PRISCO VIANA PMDB
.. ,. PARECER ,. .

,&. norme proposta neo;ta Emenda. para al~nea Uq". do Hem IV,
do artigo 17, do projeto, está lmpllcHa. na Uberdade de as
sociação prof1sstonal ou sindical, a qual subentenlje a "epre
sentat1vidade para a celebração ajustes coletivos Ob...1arr.ente
n:io pode"ão eles contrariar as normas de proteção da traba
lho
Quanto a redação proposta para a al1nea Ur" do mesmo inciso
menctonado, e matéria de lei ord1naria
~el2. rejeição

1P04743-9 PRISCO VIANA PMDB
• ...... ,."' ... PARECER ."'."".10".

Proposta de valor dlscut\vel
Pela rejetção

-------------------------------------------~-----------------------------------

lPQ4744-7 PRISCO VIANA PMDB
........ ,.,. .. PARECER •• 10 •• ,.....

A referida emenda será, pa"'cialme'lte atendida no Substitutivo
figurará artigo instituindo a Defensoria do Povo, cujo tttu
lar serâ eleito pela C.ámara dos OepLtados (não pelo Congresso
Nacional). e Je1 complementar (sem prazo deflntdoJ dfspora

-----~ -------~~~~ ~-~-~~!~~~:~~:~-~~-~~:::~~--~~ ~~ -~~:!~~ ~':~ ~ ~ ~~~~: ------------
lP04745-5 PRISCO VI..'lNA PMDB
,. PARECER ,.

No entend1mento do Rêlator, a matérla tratada no disposi
tivo quI'! se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ord1nãr1a, eis que a proposta de exclus1vldade da folna de
salarios para incld~ncia de contribUições sociais destinadas
a Seguridade possui lmplicações bastante s1gn1f1Co1l.tivas no
f1na!"\ctamento de programas e entidades já consolidado<; no
campO SOcial

Sonll;mt~ med1ante tratamento via legtslação infraconst1tu
cional podertam ser fixadas as provisões indispensaveis 20
desdobrôlmento da matl'l'ia de modo a que possam ser atend'dos
os d1vef'sos aspectos envolvidos

Em Vista da relevância do assunto, e considerandQ-se o
numero de emendas apreserltadas no mesmo sent IdO julgamos I'e
comendável acolher a ~nllmda supressiva, remetendo a matéria
a ulter10r consideração, ao lmsejo do processo leQ1sla.tivo
ordlniÍr10
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1P04745-5 PRISCO VIANA PMDB lP04760-9 AIjRI;:O MELLO PIi"DEI

1Pü4 763 -:,i UJI Z SOYER PMOB
••••••••• PAqECE~ •••••••••

O pr-opo s t to da nater-ta esta contido no p-of eto. ar-t
54. embora com -eoacêo diversa

Pe 1a ap 'ovação pare 1a 1-------------------------------------------------------------------------------

lP04761-7 AIJR:O MELLO PMDS
•••• "'•••• PARECER •••••••••

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda acur 12
.<amirtada trata de e-até-va ll"lfraconstituclonal cabendo, pois,
ser objeto de cvtcacosa cc-s toe-acãc em etapa posterior do
processo legislativo

Pela rejeição
------ -- -----------------------------------------------------------------------

lP04746-3 PRISCO VIANA P"IDB
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator a mater ta tratada no di<;po,;:i
t tvo que se pretende suprimir fl9urar~a m~lhor ~m legislação
ordtnar-te , eis Que a proposta. de excrus tvtuaoe da rotna de
satar tos para incidência de ccnt r-voutcões sociais destinadas
a Seguridade possui implicações oas tante slgniflca.tivas no
financiamento de or-cçr-anas e entidades re consot tcaoos no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnt eacons.t ttu
c- ona 1 poner t arn ser fixadas as c-cvtsões ind'spe'lsaveis ao
desdobramento ca mater-te de modo a Que possam ser atendidos
os cnve-scs aspectos envolvidos

Em v sst a da -etevancte do assunte e ccr-s toer-ancc-se o
numero de emendas acr-esent aoes no mesmo sentido julgamos r-e
coeenoevet acolher a emenda scctess tva, r-enet enoo a mate-ta
a ulterior consideração, ao e-isejc do processo legislativo
crdmar-to

1P04762-5 LljIZ SOYER
••••••••• PARECER •••••••••

Ja acou-emos eeenoa a esse cnsccs tt tvc
Pela o-ej ootcrer tcaoe

PMoe

PMDB

PM09

lP04767-6 F~BIO FELDMANN
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acotntmentc , nos termos da redação adotada ao
suust t t ut tvo

1P04765-0 F~BIO F'ELOMM1N PMDB
••••••••• PARECER .

3 Proposta ceef uotcaoa pede supressão dos dispositivos a
Que se refere

1P04764-1 FABIO FELDMANN PMDB
.......... PARECER .

eerence-oe deva ser accrntoa a emenda oor-noat a pelo au-
tor ccr-s toer-encc a necessidade de se dar as reservas de açua
subterrânea o m~smo tratamento dado as reservas minerais e
aos nctenc tets ce energia b tdr-aul tca utsco-oenos , contudo
da ressalva eetta pela emeoca para as acues 'C01'1 propriedades
e car-acter rst tcas especiais" Que poderão ocstee tor-eeote se
rem definidas por leis Infra-constitucionais Pelo Que acer
tamos a inclusão "r-eser-vas da acua subt e-r-ánea". -ejettanoc a
espec i f i cação d aca ce 1a emenda

Pela ao-evasão catcte t

lP04766-8 F ~BIQ FELDIi'At-ltJ
••••••••• PARECER ••••••• ~.

Este t tao de concetêncta dos Estados é de ev toênc ta tneutat a
e não car-ece de explicitação Pelo não acolhimento

------ ---- ----------- --- -- -- -- -------------- --- --------------------------------,

1P04747-1 PRISCO VIANA PMDB
.......... PARECER .

No entendimento do Relator. a mater ta tratada no disposi
tivo Que se c-etenoe suor tmtr- figurarla melhor em legislação
c-ctnar ta eis Que 11 proposta de exclusividade da folha de
sate- tos para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent idades já ccnsot toaoos no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tntr-acons t t tu
ctona t ocoer-vem ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria de modo a que possam ser atencroos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da cetevâncts do assunto. e considerando-se o
numero oe emenoas aor-esent acas no mesmo sentido, julganos -e
coreendave t acottiet- a emenda svp-esatva. remetendo a maré-te
a ul t er-f cr- cons toer-ecãc ao ensejo do processo teatstat tvo
or-of nar-to

lP04748-0 PRISCO VIANA
••••••••• PARECER .

A Emenda apresentada, apesar da r-et evânc t aiamp t ia e
fortalece o tnte-venc tonf smo cover-nament at

Coloca as empresas estatais em situação privilegiada em
detrimento da iniciativa privada

seta rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP04749-8 PRISCO VIANA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotamos emenda suceeastva
Pela or-efudtctet toeoe-------------------------------------------------------------------------------

lP04768-4 f'"~BIO FELDMANN PIi'OB
• •••••••• PAREC!:R .

Pelo não ac al nt-nento , nos ter-mos da redação adotada oc
subst t tut IVO

lP04751-0 PRISCO VIANA PMDB•••••••*. PARECER •••••••••
üuer- a. Emenda rE'stringir as entidades fur-tutcas a 01:11" i

seção de fornecer informações que tiverem SObre as pessoas
NJo seria conveniente essa restrição A$ entidades privadas
tamoem se sujeitam :li essa obr tqaçâo

Pela I ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP04750-1 PRISCO VIANA PMDB
.......... PARECER .

Como norma constitucional a emenda e excessivamente res
tritiva Parece adequado que a intervenção do êatsoc no cem
ntc econômico (' o ecnccct tc sejam disciplinados a mve t de
legislação c-ornar-ta

sata rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP04770-6 I'~SIO FELDMANN Pl,oIDB
.......... PARECER •••••••••

Pelo não accrnteentc. nos termos da. redação adotada ao
subst t tut IVO

1P04169-2 F ~BIO FELDMAt-lN PMOB
• •••••••• PARECl;:R ••••• " •••

Pelo não acctntmento. nos termos da r-eoacãc adotada ao
svcst t tut I vo

PMD6

PMOB

lP0477 1-4 F~6JO FELDMANN
.......... PARECER •••••••••

Ja acorr-emos amer-oa a ease dispositivo
Pela c-ejuotctat tcaoe

1P04772-2 F~BIO FELDMANN
............ PARECER .

PMDB'P04752-8 PRISCO VIANA
............ PARECER ••• " •••••

A Emenda visa a restringir a titularidade da acãc POPlJ-
i ar- Não nos par-ece ace tt ave t a proposta O Projeto aan,
bem em amplia-la -

Pela rejeição---- ------ ---- ------ --- --------------------------- --------- --- --- --- -- ---------
1P04753-6 PRISCO VIANA PMDB
••••••••• PARECER .

Concordamos, plenamente, C01fl a ~Jusflficacão" no sentido
de que "em condição rigidamente fixadas em lei" deve se- per
mitida a locação oe mão de obra para t r aoa rnos teeccr-a-rcs
-ece não se interligam com a atividade normal da empresa" E
E' para salvaguardar esta ut t tma h tpot eue Que, em ccnscnãnc te
com outras Emendas í a aprovadas. consideramos de surra 1lTPOr
t ãncte manter a referida oeotbtcão apenas nos casos ce traba
lho per-nanent e

lP04754-4 PRISCO VIA"'A PMDB
••••••••• PARECER .

No entendimento do Relator a matéria tratada no disposi
tivo coe se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-õtnar-va eis que a proposta de exctustvtdatre da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
á Seguridade pOSSLlI tmnt tcacões bastante significativas no
r tnanctamento de programas E! ent Idades ja consolidados no
campo social

Somente mediante tr-atcmentc via legislação tner-accns t t tu
c tonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da eater-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Emvista da relevância do assunto e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent ido. j ut gamos re
comendável acolher a emenda sucr-eestva, remetendo a mater ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar-to

lPQ475S-2 AUREO MELLO PMDB
••••••••• PARECER .

O intento da Emenda é fixar o numero de membros dos Tribunais
de Contas est acuata. do Distrito Federal e dos Munlc'ipios
Trata-se de mater-ta cujo dtsctpr tnaeento. inegavelmente, há
de ser estabe t ectoo no âmb t t c da competência legislativa de
cada um dos mencionados entes oct H tcos
Pela rejeição

-- -----------------------------------------------------------------------------
lP04756-1 AUREO MELLO PM08
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta compromete toca a estrutura do capitulo Pela
rejeição

-------------------------------------------------~-----------------------------

1P04757-9 AUREO MELLO PMDB
........... PARECER •••••••••

A reforma proposta mantém dispositivo eliminado no Proje
to Que trata de eater ta cr-ctnarta

Pela rejeição

Pelo não eccuvtneruc. nos t ee-ecs da redação adotada 1'10
sobst i tut tvc

1P04773-1 F~BIO FE.LDMANN PrJlDB
••••••••• PARECER .

Convem evitar menções r-ouct tcat tvae de textos oe mesmo valor
normativo no projeto A consulta a outros e-r tços da ccost r
turcêo e obvtaneot e necesaer ta Pelo não acctntr-cnto

lP04774-9 1'ÁBIO FELDMANN PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento oe-ctat , nos ter-mos do substitutivo

1P04775-7 NION ALBERNAZ P/,lOB
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada. por não ajustar-se ao entendi
mento cr-eoomtnaete na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

11'04776-5 "UON ALBERNAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP04177-3 NIQN ALBERNAZ PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustae-se ao entendi
mento predominante na Comissão de s tateeat taecãc-------------------------------------- -----------------------------------------

1P0477B-1 NION ALBERNAZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi
mento predominante na Comissão oe s tsteeat teacãc

---------------------------------------------- ---------------------------------
lP04779-0 NION ALBERNAl PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O ccneeucc da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão
de s tstemat teacãc. traz desdobramentos que segundo a praxe
do direito brasileiro melhor se coadunam com a legislação
ordinária e coretement ar

1P04780-3 UJQN ALBERNAl PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização--------------------------------------- ---------------------- ------------------

lP04781-1 NION ALSERNAZ PMDB
........... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP04782-0 NION ALBERNAZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização------------------------------------------ ----- --------- -----------------------

lPQ4758-7 AUREO Fl'ELLO PMDB
.......... PARECER •••••••••

A proposta fer-e a tradição constitucional brasileira
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP047B3-B NION ALBERNAZ PMDB
• PARECER .

A Emenda deve ser r-erett ace por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de s teteeat taacãc--------------------------------- ---- -- -------- --------------------------------

1P04784-6 NION ALOCRNAZ PMDB
• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada POr não se ajuste- ao entenov-

-------------~:~:~-~~:~~~~~~~:~-~~-:~~~::~~-~:-~~~:~~::~:~:~~------------------
1PQ47BS-4 NION ALBERNAZ PMDB
• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada po~ não ajustar-se ao entendi
mento predominante na Comissão de Ststematização----------------------------------------------- - ---------------------- ~--------

1P04759-5 AUREO MELLO PMOB
••••••••• PARECER .

O dispositivo sugerido foi acrescentado nas Disposições
Transitórias. nos termos cc suns t t tut tvc

1P04760-9 AUREO MELLO PMD8
........... PARECER .

SegLl1ndo a tradição do Direito nacional. a Emenda aqui e
Xdminnda trata de materia infraconstitucional, cabendo, p..:lis.
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo legislativo

Pela rejeição
1P04786-2 NION AL8ERNAZ
••••••••• PARECER •••••••••

PMDB
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A aeeooa deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi
mento ceeoomtnante na Com1ssão de s tst emat taacãc

lP04787-1 NION Al.BERNAZ PMDB
............ PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na comtssãc de s tst enat teecãc-------------------------------------------------------------------------------

1P047BB-9 NION Al.BERNAZ PMDB
."'''' PARECER "' ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao ent enct
menta predomInante na Com1ssào de 5'stBmI'JtlzllÇão-------------------------------------~-----------------------------------------

1P04789-7 NtON AL8ERNAZ PMOB
............... PARECER "' .

A Emenda deve ser r-eí ettaoa por não ajustar-se ao entendi
mento predominante na connssêc de Sistematização----------------------------------------------- --------------------------------

1P04790-1 NION AL8ERNAZ PM08
............ PARECER "'••

A Emenda deve ser r-efettaoa por não se ajustar ao entendi
mento predom1nante na ccntssãc de s tst amat ização

---------------------~--------------------~------------------------------------

1P04791-9 NION Al.BERNAZ PMDB
............ PARECER .

A êmenoa deve ser r-ef et t ada por não se ajustar ao entendi
mente predominante na Comissão de s tst emat taacãc

1P04792-7 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
........... PARECER ..... "'•••••

A Emenda eaeeee-se à a t tnee -d" oc Hem XV ao Art1go 12
ao Projeto e opõe ressalva a cr-tsãc ctvt t para o caso oe de
vedor tnadfmpf ente de obr1gaçâo a t tment ar-

A uat sr-ta esta devidamente tr-at ada no Sunst tt ut tvo em
etanor-acão

------------------~::~~~~~~~~:~~-~~~:~~~----~~------------------------------~--
lP04793-S ANNA MARIA RATTES PMDB
.............. PARECER .

sccr-teuco o etsccs tt tvc , na redação sucst í tut vva do rela
tor, a Emenda fica creructcaca------------------------------------ -~ -~---------~--------------- ~------------~

lPD4794-3 ANNA MARIA RATTES PMDEl
.......... PARECER ..

Somos pela apr-ovação da emenda Optamos. ass tm. pela su
pressão do ctseos tttvc mencionada da texto ccosrtt ttuctcne i

Pela aprovação
--------~-----------------------------------------~---------~~-----------------

lP04795-1 ANNA MARIA RATTES PMOB
....... "'•• PARECER ."' ..

xccuitoa no mar-f to
O texto eneooaoc é tnccr-ocr-eoc ao cemtuto DA FAMíLIA.

sunst f t utnoc a axor-essão "regulaçio da fecundidade" por "con
trole da natalidade", mais abrangente e de maior aceitação
popular Pela aorcvacãc par-c t a l

----------------------~-----~----------------------~------- -- -~----------------
lP04796-0 ANNA MARIA RATTES PMDB
• "' PARECER .

Pr-etende a Emenda estenoer- aos tr-aoatnaocr-es comest tcos
todos os ntr-ef tos asseaur-aocs aos demais A proposta nos oa
t-ece incompat\vel com a natureza do trabalho e do vtncutc ju
r-tctco da relação emor-eaae tcta Q empregador, no conceito
covrr-tnãr-to. é aquele Que assumindo os r-teces da. ar tvtcece
econômica, paga ao trabalhador o satãr-to. como ccnt eaoesta
cão de ser-vtccs necessár tos â ccnsecucâc dos objetivos do seu
empreendimento Ora. no âmbito do lar não na fins aconõmtccs
para o trabalho r-ea t t aauc Ass1m, equrpar-ar- a atividade em
presarial com a atividade oomest tca é contr-asenso tnar r-enoá
vet Da' porque não ser cosstvst se assegurar determinadas
çar-ant tas ao domestico só vtacti taavets dentro de umaestr-u
!ura administrativa enor-esar-tat

1P04797-8 ANNA MARIA RATTES PMDB
.."' PARECER "'.

Acolhemos a emenda no Que respeita a proteção da eaeni ta
Julgamos, porém. tnccor-tuna a r-emtssêc a lei cr-ctnar ta da fa
culdade de estabelecer os cr-tncrptos relativos a dissolução
da sccteoaoe conjugal

Pela acc-ovecãc parcial

1P04798-6 ANNA MARIA RATTES PMDB
"' PARE:CER ..

aceuuoe a supressão proposta A matéria restante do ar"
tigo é incorporada ao camtutc Da Fam\l1a

Pe1a ac-ovacãc

1P04799~4 ANNA MARtA RATTES PMDB
••••••••• PARtCE:R ..

A EmenCla deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento cr-eoomtnante na ccmtssão de s tst emat taacãc------------------------------------~---------- ----------------------~---------

lP04800-1 ANNA MARtA RATTES PM08
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na comtasãc oe Slstemat teacãc

1P04801-Q ANNA MARIA RATTES PMD13
.......... "'''' PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento cr-enomtnante na comtssãc de s tst eeat teacãc

lP04B02-8 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
............ PARECER .

O suost ttut tvc do Relator alterou a redação do Art 349,
parágrafo :30 • porém manteve o conteucc exc tutncc apenas o

Munlc\p10 como tnst ttutcãc com dtr-er tc à tnreevencãc ou desa
propriação

Pela reje1çi'iQ---------------------------------------------------------- ---------------------
lP04B03-6 ANNA MARIA RATTES PMDB
"'''' PARECER .,••••••

Em benef\c10 da concis;1o do texto CO'lstitucional. trans-
fpriu-se toda defin1ç,5o e detalhalMnto programatlco para
época posterior, a n\vel do sistema nacional unico de
saude

Pela prejUdiCialidade

lP04804-4 ANNA MARIA RATTES PMDB
"' PARECER .

No substitut1vo. SUpr1minos o par 4 do artlgo 303, aca
tada as ponderações do llustre autor ela Emenda

Pela AprO'laç.íio
------------------------------------~-------------~----------------------------

1P0480S-2 ANN.8. OJIARU- R.8.TTE.$ PMDB
........... PARECER ..

Somos pela reje1ção da Emenda
A alienação ou concessão de terras públicas com area su

perior a SDOha dependera de prévia aprovação da CAmara e do
Senado, mas a área máx1ma da propriedade rural não e conven1
ente fixar. porQue deppnderá de d'verso5 fatores-------------------------------------------------------------------------------

lP04806-1 ANN.o\ MARIA RATTES PMOB
............ PARECER ..

Mant1vemos O dispositivo, no substttutivo, ex~lulndo as
fundações das restrições 1mpostas e al terando a redação de
maneira a evitar apenas os privl1@g1os f1sca1s Desta manei
ra, não oDstante a Emenda da ilustre constituinte seja su
preSsiva, aproveitamc.-nos de suas ponderações

Pela Aprovação Parch.l
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1P04807-9 ANNA MARIA RATTES PMDB
............. PARECER ..

Altera a redação do ar-t 471 do Projeto de ccnst ttut
cão para excluir de seu alcance as enfiteuses sobre bens pu 
ot tccs , Que deveriam permanecer intocadas Em nossa opinião,
a nova redação tnf ntr-ta o atcance scc te t da medida

--------~-------------~----------------------------~-----~-------~-------------

lPQ480B-7 ANNA MARIA RATTES PMOB
............ PARECER ..

Somos pela rejelçâo da emenoa A exlgência de previa se-
paração f udtcrat para a dissolução da sociedade ccníuqat e a
fixação de prazo m1nimo para a. ceieo-ação de novo caseoeoto
são condições para Que os côojuçes r-eat tzem decisão amauur-ec t
da Quanto à tntencãc de se dtvor-c í ar em

Pela rejeição_________________________________________________________________ w _

1P04809-S ANNA MARtA RATTE5 PMOB
............ PARECER .

O pensamento do t tustr-e autor não se harmoniza tom o en
tendimento predominante na ccntssãc de s ss temar taecãc

Pela rejeição

lP04B10-9 ANNA M.8.RIA RATTES PMOB
........... PARECER .

A aeeoce deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento cr-ecomtnante na Comissão de stetemat teacãc

lP04B11-7 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
....."' PARE:CE~ .

A Emenda deve ser r-efett aca por não ajustar-sI'! ao entendi
mento cr-eoomtnanre na comtasãc oe s tst emat taacãc

1P04812-S ANNA MARIA RATTES PMD8
"' PARECER .

A vtncutacãc ou acctpar-acãc dos membros da Defensoria
Publica com os do Mlnister10 Publico e do .ructctar to. em nada
oescaracter tza ou tnrer-tcr-t ea nem de cuatouer forma cr-ejuotca
a magistratura ou a dign1dade dos ju\zes

asrenoer- a outros orgãos ou pessoas as garantias e veda
ções não !s1gn1fica uma "cap t t f s d tmtnut to'", senão Que uma am
cr tacãc ceeccr-ãt tca

Pela r-ej etcãc

1T'04813-3 ANNA M.8.RIA RATTE.S PMDB
• ••• ., PAR!::CER .

Acredita o Relator Que I'J reaação pela Qual se oPtou cote
nna consenso

Pela rejeição

lP04B14-1 ANNA MARIA R.8.TTES PMDB
............ PARECER .

A mater-f a de que trata o Art 409 je se encontra sue tc t
entemente contemplada no Projeto de ccnst ttutcãc e ccnc tuteos
por sua supressão Resulta c-ctanrc. cr-ej uctcaca a Emenda em
estudas

1P04S1S-0 ANNA MARIA RATTES PMOB
................ PARECER lO ..

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do sccst ttut tvc do Relator

1P04B16-8 ANNA MARIA RATTES I'MDB
.....,,"' PARECER "'.

A emenda suprime a excr-assão "de boa fé". mantendo outros
aspectos cer-t tnentes ao tnst tt uto da usucapião urbana

Entretanto, ccns toer-anuo-se as cecct ter-toaoes de cada Mu
ntc í p to , a delimitação da área devera ser remetida a tectsi a
ção municipal

Pel a act ovacãc parcial

lP04817-6 ANNA MARIA RATTE5 PMOB
............. PARECER ..

A emenda contém matw ta escecre tca de legislação or-ntna
ria conforme a tradição jurld1Ca br-as t tetr-a (Código ctvtt t

Somos, p01!;, pela r-ej etçãc da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P048l8-4 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
............ PARECER ..... ,..........

A proposição acresent aoa é vàr tcsa mas a r-eat toaoe brasilei
ra esta a exigir o cumprimento do atendrmento do eostnc fun
damental, o C1e 10 grau e cor-tcetcr-to Assim sendo não havera
recursos r tnancetr-cs para a execução tio r.r-evt s t o na presente
Emenda

1P04S1g-2 ANNA MARIA RATTE5 PMD8
.. ~ PARECER .

As finalidades da emenda contém aspectos Que nar-rrontzam
com o ettrenctmento da comtssão de s tsteear taacão

Assim somos pela aprovação nar-cta t desta emenda
----------------------~--------------------------------------------------------

lP04820-fI ANNA MARIA RATTES PMD6
............ PARECER ..

Entendemos Que o dtr-et tc de propriedade de tmovet rural
deve ser condicionado ao cumprlmento de sua função soc tat
Esta, no entanto, deve ser regulada em lei cr-dt náe f a

Somos, pe l a rejeição da Emenda

lP04821-4 ANNA MARIA RATTES PMD8
.. PARECER •••••••• '"

Pelo não acolh1mento por considerarmos a mat er ta mais a
o-eor-taoa para Legislação or-ntnar te

-------~-------------~---------------------------------------------------------

1P04B22-2 ANNA MARIA RATTES PMDB
.. "' PARECER .

Em Emenda remanescente da etapa anterior do processo
constituinte, orcnõe-se a supressão da expressão "e sem ca 
r-ater- exor-ccr tarór-tc- Que constava do texto do então ar-t
318 do Anteprojeto de ccost ttutcão. er tnat r-eecreutacc e ora
objeto oc 10 do ar-t 273 do atual Projeto

Essa expressão - como se observa - j a não consta do Pro-
jeto que se pretende emendar Assim, nada m2is resta Que
concluir pela prejudlc1alldade

------~------------------------------------------------------------------------

11'04B23-1 ANNA MARIA RATTES PMDB
............. PARECER .

O <Icesso aos melas de comunicação por parte dos sindicatos
deve eltercer-se pelos canais comuns a todas as dema1s asso
ciações. o Que é regulado na lei ordinaria
Assim, a supressão da norma da al'inea -1" do Hem IV. do ar
tigo 17, do Projeto procede e é o que faremos no SUbStituti
vo
~ela aprovação

1P04B24-Q ANNA MARIA RATTES PMOB
• •••••••• PARECER ...... "'••••

A Emenda deve ser reje1t<lda por não ajustar-se ao entendi~

mento predominante na Comissão de 5istematização
-----------------------------------------------------~------------------------~

'P04825-7 ANNA MARIA RATTES PMDB
........... PARECER ..

A educaçáo de cr1anças de zero a seis anos ja configura
como uma das g.arantlas asseguradas pelo dever do Estado para
com O ensino publlco

1P04B26-5 A.NNA MARtA RATTE5 PMOB
.......... PARECER .,..

A emend.a c01ncide em parte. com o tratamento Que dis
pensamos ao tema Pela aprovação parcial.--------------------- --------------~-------------------------------------------

lP04Bn·s ANNA MARIA RATTES PMOB
........... PARECER ..

O atendimento em Cf'f!chl'!s e pré-escolas as cr1anças de ze
ro a sels anos de 1d:1l.dt'l ja se configura como uma das garanti-
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lP04B27-3 ANNA MARIA RATTES PMDB 1P04B42-7 5A.ULO QUEIROZ

as asseguradas pelo dever do Estado par a com o enatnc publi
co

lP04828-1 ANNA MARIA RATTES PMD8
................. PARECER .

A amenos oeve ser rejeitada por não ajustar-se <10 entendi
mento c-eoomtnar-te na Comissão de s tst emat taacãc

lPQ4829-0 ANNA MARIA RATTES PMDB
........... PARECER ..

A Emenda oeve ser acrovaoa. contor-ne entendimento predomi
nante na Comissão de s tstemat reecãc

lP04830-3 ANNA MARIA RATTES PMDB
................ PARECER .

A proposição apresentada e vai tesa mas, a realidade brasilei
ra está a exigir o cumprimento do atendimento do ensino fun
damental. o de 10 grau e obrigat6do Assim sendo não haver-e
r-acu-ses financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

lPQ4831-1 ANNA MARIA RATTES PMD8
................... PARECER .... " .." ........

A proposição apresentada e vat tosa rsas, a r-eai toace or-as ttet
r-a esta a exig1l" o cumprimento do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 gr<lu e cc-tcercr-tc Assim sendo não haver-a
recursos f'ruIJ\ce'ros para 1\ axacccãc do previsto na pres'2nte
Emenda

1P048S2-Q ANNA MARIA RATTES PMD8
.......... PARECER " ..

A garant ia de tratamento e oportunidades Iguais in-
oepeeoente de sexo, etnia. cor, idade e deficiências fl
s tcas , e dada na Constituição car-a qualquer atividade huma
na Assim sendo não cabe escectr tca- essa garantia t so-

------------_:~~:~~~:: ..-~:~:-~-~~~~~~:~---~~~:_-~:~_!:_:~~:::------------------
lP04833-B ANNA MARIA RATTE5 PMDB
................. PARECER ........ " ........

A Emenda deve se r- rejeitada por não se ajustar ao entene t
mente predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP04834-6 ANNA MARIA RATTES PMDB
••• " "'•• PARE.CE.R .

O dispositivo diz r-espe t to a direito de procr teueoe
tema que e tratado em capitulo o-õcr rc
Pela prejudicialidade

lP04835-4 NELTON FRIEDRICH PMDB
............... PARECER •••••••••

enteocence que o conceito de função soe ta i da propriedade
e o mais adequado para se çar-ant vr- o direito de propriedade

A garantia. de m-cor-teoaoe a todo t r-abatnaoce rur-at elimi
naria esse concettc e seria apenas trocar o dono da terra

Nos termos do substitutivo, somos pela rejeição da emen-
da

Pela Rejeição----------------------------------------------------------- --------------------
lP04836-2 SAULO QUEIRÓZ PI'L
.." PARECER .

Optamos por maT)ter o texto apr-ovado na comtsaão t emát t ca
que prevê. a cr-t açâo oe fundo de proteção de oounancas pelas
instituições financeiras, em geral, oetctats ou privadas

Caso a ex1g~ncia se restringisse às tnst ttutões financei
ras c-tvaoas criar-se-ia uma situação de custos desvantajosa
para assas tnst í tutçõea quando t ambem se verifica Que diver
sos bancos oficiais estaduais são os que mais necessidade tem

de prote~r 05 seus oecoattantes com r-ecu-ses c-or-toa. sen
onerar o Banco Central do Brasil ou diretamente os cr-er-tos
contribuintes

Pela rejeição
--------------------------------------------------------------------- -------- --

lP04837-1 SAULO QUEIRÓZ PFL
............... PARECER .

O artigo 466 do Projeto de Ccnst í t utçâc trata de mater ta
de natureza infra-constitucional

Entendemos que deve ser suprimido do texto
Pela Rejl;lição-------------------------------------------------------------------------------

1P04B3B-9 SAUlO QUEIRÓZ PFL
........ " ........ PARECER ...... "'.........

A Emenda pretende responsabilizar a União por ceccs tt cs e
aplicações nas tnat ttutcões f tnencetr-aa por esta controladas

O texto emendado, artigo 2B5 do Projeto de Constituição e
relacionado com o artigo 328, v do mesmo Projeto, que arr-t
cut a Lei do Sistema Financeiro Nacional otsccr-. entre outras
mat er-t as sem-e a cr tacãc de euncc. mantido com recurso das
instituições financeiras. com o objetivo de proteger a aceno
mia popular- e garantir ceocst tcs e aot tcecões ate determinado
valor

A participação das instituições oficiais neste fundo jus
titica-se, principalmente se se considerar QUE'! algumas. a
exemplo do Banco do Brasil S A • têm acionistas privados aos
quais dtstr tbuem lucros e dividendos E' que. evidentemente. de
vem responder - junto com o acf ont sta eajcr-tt ár-to - pelas
obrigações da instituição Não nos parece legitimo pretender
que a União, com recursos at-r-acados da toda sociedade, garan
ta. com exclusividade, os oecce troa e as aplicações realiza
das nas tnst ttutcões financeiras que controla

Assim. não obstante os elevados propósitos Que inspiram o
Autor, somos pe 1a -ej e I cão da Emenda

-------------~---~~ ~~- ~:~: ~~~~-------------------------------------------------
1P04B39-7 SAULO QUEIROZ PFL
...... "' PARECER .

A Emenda orcoõe alterar o cacut do artigo 2B4 do Projeto
de Constituição da Comissão de s tsteeat tzacãc

A matéria ctsctpt tnaua pelo artigo em foco é de natur-eza

~~~~~~t~~e~~~t~d~~~~~~~~~~~~alnãose jUS\i/icandO a sua tn-
Assim, face â. supressão. que proporros, do artigo 284, e"

tendemos prejudicada a Emenda em exame
---------------~----~----------------------------------------------------------

1P04B40-1 SAULO QUEIRÓZ PFL
................. PARECER ..

A Emenda objetiva centralizar. em instituições financei
ras oficiais federais, a arrecadação dos impostos dtl União

A norma proposta, não obstante os elE'!vados propósitos do
nobre Constituinte, é de natureza infraconstitucional, dadas
as caractel"lsticas da matérla cJisclpl inada

A Constituição que E'starnos a elaborar não pode descer a
detalhes própl"1os de regulamento. se a pretendemos duradoura

Assim, sorros pela rejeição da Emenda

lP04841-9 HAROLDO SABÓIA PMDB
." " PARECER ."' .

Pelo não acolhimento por cons1derarrros a mater1a não a
propriada ao texto Constitue 'nal

lP04842-7 SAULO QUEIRÓZ PFL
.............. PARECER .

A emenda pretende suprimir o art 360 que impõe timitação B
participação dBS entidades e f'!mpresas estatais nB manutençao
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de materia mais própria de legis1açáo ordinar1a, pois o
assunto já lÔ' objeto de tratamento especifico em dois decretos
executivos. o que derronstra a preocupação do Poder Público
com a questão Ressalt~-se, ainda, que o COntrole e a f1scali
zação dos "fundOS de pensão· é competência de uma SeCretaria

especifica do Min1sterio da s-evtcêncta e ass tstêncta Social.
á qual Incumoe o ecoecannaeeotc da ccservãocte das normas 1e
aats e regulamentares oer-t tnent es-------------------------------------------------------------------------------

1P04843-5 SAULO QUEIRÓZ PfL
............. PARECER. ..

O ccoteuco da emenda apresentada refere-se a matar-ta que
figuraria melhor em legislação complementar ae-ecer-a. pois.
adequada consideração. na ocasião pr-cpr-t a

Com eetecãc ao texto ccnst ttuctonat , cons tceeaecs a pro
posta rejeitada------------------------------------- --------------------- ---------------------

1P04844-3 SAULO QUEIRÓZ P::L
................ l:IARECER .

Optamos por e-anter- o texto aprovado "Ia comissão teaae tca
que drr-ectona os recursos relativos a programas ou projetos
federais para deposito em eaoccs cevctats reçtcnats

Pela nejetcão

lP04845-1 SAULO QUEIRÓZ PI'L
."' PARECER .

O artigo 466 do Projeto de constituição trata ce matar-ta
de natur-eza tnfr-a-cons t i tuctcna 1

aotence-os que ceve SE'!r suprimido do texto
Pela Apl"ol/ação Parcial

W04B46-Q SAULOQUEIROZ PI;'L
................ PARECER ..

As f~na11dades perseguidas pela anenoa estão E!.... par te ccntee
etaoas no Substitutivo Pela aprovação parcial

lP04B47-B SAULO QUEIROZ PFl
................. PARECER ..

A E:menda el'l Questão visa sucr-tnt- o parágrafo 20 do ar-t t
go 283 do Projeto de Constituição, que per-ea te ao aanco Cen
tral do Brasil COMprar e vender ao t t turos de emissão de Te
souro Nacional, sob o fundamento de que a rrater-ta está ctsct
rntnaoa no artigo 3::'B, inciso UI, que trata da lei do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda não onst ante elevados cr-coce ttos do Autor. alie
r-a substancialmente a c-ooosta acctntda ceva Maioria dos cons
t ttutntea que examtnar-an a matee t a , nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

Ass'm seres reje~çã.o

lP04B48-6 SAULOQUEIROZ PFL
........... "" .. PARECER ..

A orocost a contida na emenda fica prejudicada tendo
e"l vista que o aeratc- optou pela supressão dos ar-ts 339 e
486 do Projeto da Comissão de stste-nat taacãc por se t r-a 
tar de matéria mais própria de legislação Ordinária--- ---------------------------- ------- ------------------- -- ------ --------------

lP04B49-4 SAULOQUEIROZ PFL
................. PA.RECER * " ..

A Emenda e-n questão objetiva permitir O deposito das
dispollib111dades de ca txa da União e das entidades sob seu
controle em í ns t t tutçêo financeira oficial federal

Não obstante os elevados orcocs troa do Eminente ccost t 
tutnte a mater ta ccosuost anctaca na presente enenoa cont r t 
ta com a s tat emat tca geral adotada pelo Projeto eot tvo por 
qUI? somos pela sua l'eje1r;~o

----------------------------~--------------------------------------------------

1P04B50-B SAULOQUEIRÓZ PFL
.................. PARECER ..

A Emenda em exame objetiva suprimir O inciso VIU do Al"t
282 do Projeto de Constituição, sob o fundamento de que e ma
téria está disciplinada ,.,0 seu er-t 32B

Não obstante os elevados oeoccst tos do Eminente Constitu-
inte a matéria ccr-sunst aoctada na presente Emenda ccnel t t a
com a atst emãt í ca gerõll adotada pelo Projeto r-ot tvo porque
somos pela sua r-ef ercão

lPQ4851-6 SAULO QUEIRÓZ PFl
• PARECER ..

A Emenda ootet tva cent r-ar t aar eM 1.,st1tl1tções r t nar-ce t
r-as oficiais recer-ats , a arrecadação dos tmocstos 0.1 União

A norma c-cacete não obstante os elevados c-ecosi toe do
nobre Constituinte e de natureza tnf r-accns t t t uc tonat , oacas
as ca-acter-rst tcas da mate r-ia disciplinada

A ccnst trutcão que estamos a elaborar nâo ecoe descer <J

oetetnes pr-onr-toa de regulamento, se a o-eeenceeos our.aoour-a
Assim, sonos pela rejeição da Em~!1da

1P048S2-4 SAJ!..O QUEIROZ PF!-
............. ~ARECER "' .

Pelo acorntmanto , nos termos do socst t tut tvc

1P04853-2 EOME TAVARES PI'L
................. PARECER ..

O dispositivo, cuja supressão e sugerida, vtaa ia proteger
a criança or-as í te tr a contra certos abusos o que esta exaost a
Somos de par-ecer que deve ser mantida no texto const t tucicnat
a orientação car-a que a legislação or-o tnae ta -eauie a ma-e
"a

Isso posto, não podemos acatar a enenoe
Pela rejeição

lP04854-1 Luis EOUARDO PFL
.."' PARECER ..

A Emenda propõe aa garantia, pela lei. do direito adqui
rido do ato jur tovcc perfeito e da coisa julgada

rr-at a-se de tradição do Direito Constitucional a-as t t er
1"0, a que não pode eximir-se o texto em elaboração

Pela aprovação parcial---------------------------~ -------------------~ ----------------------- --------
lP04B55-9 LUIS EDUARDO PFL
.."' PARECER ''''" ..

------- ----------~::~-~:~~ ~ ~~:~:~--~~:_:~~~~~ -~~ -~~:::~:~:~~~- ----- ------------
lP04856-7 Luis E[lUARDO PFl
................ PARECER ..

Ja nos mal1i-restamos pela rejeição desta Emef'da, aqui re
petida

lP04857-5 lUJS EDUARDO PFL
........,.. PAREC!::R ..

Propõe o õlutor a supressão das alineas c e d do item IV
do art .27

O disposto nos referidos disposit tvos e de natureza
constitucional

Pela rejeiçJo

lP04B58-3 LU~S EDUARDO PFL
............ PARECER .

A referida ~menda será pal"cialmente atendida no Subst1tut1vc
figural"a artigo .nstituindo a Defensoria do Povo. cujo titu
lar será eleito pela Càmara dOS Deputados {não pl:'10 Congresso
t<lacionaIJ. e lei complementar (sem prazo def1nidol disporá
sobre o detalhamento da matéria Pela prejudicialidade

---------------------------------------------- ~--------------------------------
lP04B59- i Luis EDUARDO PFL
.." '" PARECER to .

A Emenda propõe que se dê redação.3: al~nea ~c· do tte'Tl
XV do Artigo 12. assegu"ando a. respeito pela lei ao direHo
adQuirido, a.o ato jurídtco perfeito e a coisa ju 1gaCla

Trata-se de uma tradição do Direito Constitucional Bra
sileirO, a Que não pode eximtr-se o textCJ em a"aboração

A redação da Emenda, pOl"e'll está um pouco descuidada
talvez por...equivoco datilografico

Pela aprovação parcial
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1P04B73-7 PAULOMACARINl PMOB
............ PARECER .

Pelo não acolnimento pOr COf'!;;lderarmos a matéria não a
provada para o texto Constitucional

lP0486C-5 Luís EDUARDO P!"L
............ PARECER ...... "'•••

Pr-ef er i mos Emenda sucr-esstva

-~---------------~~:~:_~~~~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
1P04aõ1-3 LUIS EDUARDO PFL
.............. PARECER ..

Acolhemos emenda suc-esstva
Pela prejudicfalfaade

----~------------------------------~-------------------------------------------

1~0487õ-l PAULO MACARIN! PMDB
............... PARECER .

O tratamento dado ao capitulo no substitutivo dtsoenscu a
aceovecâc do di scos tt 1vo proposto------------ ----~------- ---~------- ------._------------------------------------

1P04577-0 PAULO MACARTm PAlDS
................ PAR.ECER ..

O ar t í ço 466 do Projeto de constituição tr-ata da mater-ta
de r-atur-eaa rner-a-ccnst ttuctonat

Entendemos que ceve ser sccr-tmtoc do texto
PE:HI Aprovação sarc ta t

lP04B91-S MÁRIO LIMA PMDB
........... PARECER .

As normas sobre organi~ção sindical que deliberamos colocar
em nosso substitutlvo são as Que foram enunciadas no pare
cer a Emenda 1P16815/5
Esta Emenda harlllOniza-se com aquelas normas em alguns pontos
e acha-se em dlssonância re:1atlvamente <I; outros, pr1ncipal
mMte Quanto a unicldade sindic21
~ssim, somos por sua aprovação parcial

lP04878-8 PI>Ul.O MACARINI PMD8
............... PARE.CER .."' .

As r tnat tdaoes perseguidas pela eeenoa estão em par-te contem
pladas no suns r t tut tvc Pela apr-ovaçâc par-cte t-------------------------------------------------------------------------------

1P04890-7 MOZARILOO CAVALCANTI PFL
.............. PARECER .

Apesar da lntençio louvá.vel, a emenda não resolve o pro
blema técnico do art 12, trocando o dlscurslvo pelo exces
sivamente lacônico

Pela rejeição------------------------------------------~-------------------------------- ----

lP04885-1 MOZARILOO CAVALCANTI PFl
............ PARECER .

A ccr rt tca lndigenlsta nacional já é executada por Órg~o
or-cnr-tc da administração eeue-at - a FUNAI Os cr-rt e-vcs , di
retrizes e normas da corr t tca Incl1genlsta coserverao os prin
eretos que o ütptoma Bás1CO em etecoeacac est acei ecer-

A cr tacãc do conselho eet tbsr-at tvc previsto no 30 do
ar-t 424, com a par-t tcteaçãc de -ecr-esentantes das populações
ind\gemls da União e da sociedade e por oemets embaraçosa,
r-azão pela qual se recomenda a supressão do citado paragrafo

Por t ats r-aaões , suprimido o 30 do ar t 424, não na
por que acot ner- a presente emenda

Pela rejeição

lPQ48B2-G PAULO MACARINI PMDB
............. PARECER .

Pelo accmteentc nos t a-eos do scost t tut tvo

1P04889-3 MQZALULDO CAVALCANTI PFL
......... ". PARECER ..,.. .

Á mater1a em causa, decldimos por uma abordagem constitucio
nal alternatlv<I, Que na presente fase dos trabalhos torna In
viável o aproveitamento da referida emenda, sem prejulzO dO
exame crHico dll solução consLlbstanclada no Substitutivo Pe
la prejudiclal idade

1P04880-0 l=IAUl.O M.t.CARINI PMDB
.............. PARECER •••*" ........

O dt spos t t tvo que a emenoa em exame pretende modificar
na parte das ntecosicões Transitórias, rot sucr-tatoc de Pro
jeto de Const ttutcãc

Dessa forma somos pela r-ejetcão da Emenda
-----------------------------~----~--------------------------------------------

o conteuoo da emenda ac-esentaoa refere-se a mater ta que
figuraria melhor em legislação complementar Merecera pois,
adequada consideração, na OCMi5.o crcc-va

'::om relação ao texto ccnst t tuc tonat • consideramos a pro
posta rejeitada

--------------------------------------------------------- ----------------------

lP04886-9 MOZARILOO CAVALCANTI PFL
........... PARECER •••••••••

O artigo 427 e seus par-açr-a ros foram transformados em
untcc ctspcs tt tvos , o Qual saüue orientação dtver-sa da seaut
da no caput da proposição or1g1na,1

-----------------~~~~-~:!~~~~~------------------------------~------------------
1P04387-7 MC!ZARIl.PD CAVALCAIIITI PFl.
............ '" PARECER .

O elenco de normas constantes do capHulo VIII ('Dos ín
diOS·)do 5ubstltut1vo assegura direitos mals amplos que 05 ga.
rant1dos na proposta apresentada peh. Emenda Ambos os tex.-

~~~e~~~~S;~~:~1o~e~~~ill,d~r~~s~~~:x~~~~h6n~:~~tad;x:;~?~e
proposto pela Elllenda e seu paragrafo primelro

Pe1a aprovação parc i a1-------------------------------------------------------------------------------

lP0487f!-6 PAULO MACARINI PMDB
.............. PAReCER .... "'.........

A Emenda em questão vtsa suprimir o paragrafo 20 oc ar t t
go 283 do Projeto de const ttutcãc. Que permite ao Banco Cen
tral do Brasil comprar e vender ao t tt cros de emtseãc de Te
souro Nacional, scn o fundamento de que a erat ár ta estã ctsc t
ot tnaoa no er-t tac :320, inciso III que trata da lei do Sf s't e
rra F 1naocetr-c Nac tcnat

A Emenda, não obstante etevaocs c-oocs trcs do Autor, ar r s
r-a substancialmente a proposta acouvtua pela mator ta dos ccns
t vtutnt es que examinaram a matéria, nas fases anter-tor-es da
elaboração do Projeto ccnat ttuctcna t

Asslm, somos rejeição---- -~---_. -----._----- -----~--------~------- -- ------------------------------

lP04888~5 MOZARILOO CAVALCANTI PFL
............ PARECER ..

P@lo acolhimento, nos t@rmos do sobstltutlvo
-----~----------~-----------------------------------------------------~--------
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1P04B84-2 MOZARILOO CAVALCANTI PFL
............. PARECER ..

}, exceção da proposição cont ida no paragrafo 3 de-
mais foram acorntoaa. posto que com r-eoacãc c-ver-sa

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

1PQ48Bl-8 PAULO MACARINI PMOa
................. PARECER .

A Emenda ccret tva central taar em instituições r mance t
r-as oficiais teoer-ats , a arrecadação oos impostos da União

A nor-ma proposta, não cns t ante 05 elevados c-occs tt os do
nobre Constituinte, P de natureza tntr-econet ttuctcnat , dadas
as características da matéria cnsc trn tnaoe

A Constituição que estamos a etaocrar não pode descer a
oataj nes crócr-tce de regulamento, se a o-etenoencs our-aoccr-a

Assim, somos pela r-ejetcãc da Emenda---- ------------------------~----------~------------------------------~-------

lP04883-4 PAuLO MACARINt PMOB
............... ~ARECER ..

A Emenda propõe alterar a redação do parágrafo untcc do
ar-t 190 284

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contem as-
pectos que r-enr-esent am efetiva ccntr-tbutcãc para o acer-te t-
çotlmento do Projeto de const trutçãc Que estamos elabOr.anÓD

ass tm, somos pelo seu acolhimento parcial propondo para
o artigo em foco a seguinte redação "As disponibilidades de
ca txa da untêc serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito Federal e dOS auntcvoros , cee como as dos
úrnãos ou enttoaoes do poder Publico e cas empresas por ele
controladas, em tnst ttutcões r tna-icetr as ct tctats r-essatve
das os casos previstos em fe1"
_Pela aprovação nos termos do substitutivo--- -------------------- ----~------- --- --------- ----~---------------------------

PMDB

LUís EDUARDOlPQ48S9-1

lPQ4874-5 PAULCs MACARlNI PMD8
............... PAREC:R .

A emenda pretende suprimir O art 360 que lmpõe limitação a
partlcipação das el'tldades e empr-esas estatals na manutl~nção

financeira de planos de previd~ncia compll;>mentar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de materla mais próprla de legislação ordinaria pots o
assunto ja e objeto de tratamento especiflco em dois decretos
executlvoS, o que demonstra a preocupação do Poder Publlco
com a questão Ressalte-se, ainda que o controle e a fiscal i
zação dOS ~fundos de pensão" e competência de uma Secretana
especifica do Minis~eri0 da Prev1déncia e Ass1sténcia Social,
a qual Incumbe o acompnntlamento da observância das normas le
gals e regulamentares j)ertinentes

1P04871-1 PAULO MACARINI PMDB
................ PARECER .

A Emenda propõe aj t er-ar- o cacut do ar-t 190 284 do Projeto
de ccost ttuteãc da coatssão de Sistematlzação

A mater ta d1scipl1nada pelo artigo em foco e de natureza
eminentemente administrativa, não se justificando a sua in-
clusão no texto constItucIonal

Assim, face iI. supressão, que propomos, dO artlgo 284, en

~-----------_!~~~~~ -~ ~~!~~ ~:~~~_!-~~:~~~ -~~ ~~~~~-------~--------------------
1P04872-9 PAULO MA.CARINI F'MDB
..... " PARECER ..

A Emenda Objetiva centrallzar, em instituições flnancei
ras oficiaIs federaIs, a arrecadação das impostos da União

A norma proposta, não obstante os elevaaos propositos do
nobre Constltuinte, é do'! natureza 1nfraconstltucional, dadas
as caracter\sticas da maUria d1scipllnada

A Const1tulção que estamos a elaborar não pOde descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos duradoura

Assim, somos pela rejeição da Emenda

lP04868-1 PAULO MACARINI PMOB
........... PARECER ."' ..

O artigo 466 do Projeto de ccnst tt ctcãc trata de matér-te
de natureza tnrr-a-const t tuctona t

Entendemos Que deve ser suprlmldo do texto

---------------~--~:~~-~:~:~:~~---------------- ~ ------------------~ --._--------
1P04869-9 PAULOMACARlNI PM09
............ PARECER .

Optamos por manter o texto aprovado na ccatssãc t emat tca
Que pr-evê a criação de fundo de cectecão de poupanças pelas
tnsr trutcões flmmcefras, em geral, oficiais ou privadas

Caso a extcêncta se rest etnctase as tnst ttutões financei
ras privadas c-ver-se-re uma situação de custos desvantajosa
para essas instituições, Quando t amcee se ver t t tca que diver
sos bancos or tctats esteocats são os Que mata naces s tueoe tem

de proteger os seus depositantes com recursos crcr-tcs , sem
onerar o Banco Central oo Brasil ou diretamente os cr-or-tcs
ccnrr-tbutntes

-----------------~~~~-~:~:~::~------------------~------------------------------
lP04870-2 PAULO MACARtNt PMDB
...... "' PARECER .

A amenca pretende r-esccnaabt t taar- a união por ceoost tcs e
aplicações nas Instituições financeiras por esta controladas

O texto emenoaoo , artlgo 285 do Projeto de ccnst ttutcão.é
r-etec tonatrc com o artigo 328, v, do ml:>Smo sr-cjetc, que atri
bui à Lei ao s tsreea r tnancetr-o Nacional dlSPOr, entre outras
matér-tae , sobre a criação de fundo, mantido com recurso das
tnst ttutcões e tnancen-as , com o Objetivo de proteger a ecceo
mta popular e garant tr- depositas e act tcacões ate oete-mtnaoc
valor

A oat-t tctnacãc das tnet ttutcões ot tc ta ta neste fundo jus
titica-se, principalmente se se considerar que algumas a
exemplo do Banco oo Bras I I S A , têm acionistas pr tvaoos aos
quars dtetr-tbuem lucros e otvtoenoos e que, evtoenteeente. de
vem responder - junto com o acionista majoritário - pelas
obrigações da instituição Não nos parece legitimo pretender
que a União, com r-ecur-sos ar-recaocs da toda Sociedade, garan
ta, com exclusividade, os depósitos e as aplicações reat tza
das nas instituições s tnencetr as que controla

Assim, não obstante os elevados propósitos que inspiram o
Autor, SOl1\Os pela r-ejetcãc da Emenda

Pela r-sf etçãc-----------------------~---------------------------------~---------- -----------

lP0486:l-1 LUtS EDUAROO PF_
............... PARECt:R .

A palavra "bases" não é melhor oc Que "tundarnent os "
contexto

------------------~!~:- ~~~~~~~~------------------------------------------------
1PQ4863-0 uns EDUARDO PFL
............ PARECER ..

A lde1:1f. que tnsatr-a a Emenda e r-azcave t Mas não se acha
expressa de forma que a faça acett ave t no Projeto

------------------~:~:_~:~:~~~~------------------------------------~-----------
lP048ô4-8 LUtS EDUARDO PFL
............... PARECER ..... " ......

ace t t aeos emenda supress tva
defeituosa

Pela or-efuotctar teace
-----------------------------------~----------~--------------------------------

lP04965-6 uns EDUARDO PFL
.............. PARECER ...

A roete Inspiradora da aeenca e certa mas o texto
preambulõl.r proposto não e melhor CIo Que o do Projeto, embora
mats conciso

-~----------------~:~~-~:~:~~~~---------------~-------------------------~------
lP04B66-4 LUíS EDUA.RDO PFl-
............... PARECER .

Addotamos emenda supr-es s tva

------------------~~~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------------~-----------------
lP04867-2 GERALDO CAMPOS PMDB
.......... PARECER ..

Em nosso sunst t tut tvo adotamos a tese de que serão tomadas as
providencias car-ent too-as da continuidade dos serviços eesen
ctats a. COmunidade
A Emenda propõe o restabelecimento da norma a respeito apro
vada pela ccmtssão da Ordem Social, no sentido de que tais
provldênclas ficam a cargo dos crcor-tcs trabalhadores
A diferença e subst anc ta t
Somos pela rejeição

--------------------~----------------------------------------------------------
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lP04892-3 MOZARILOO CAVALCA"ITI prL
••••••••• PARECER .

ancor-a melhore o texto nos pontos ell" que o modifica. a
Emenda apresenta oesettcs e é incompleta

Pela rejeição

lP04893-l MQlARILOO CAVALCANTI PFL
••• ",••• ",. PARECER .

A eeer-ca pretende tncrutr- entr-e as partes legitimas para
'Ingressar em jutac em defesa dos tnt er-esses e direitos ind\
cenas previstas no ar t 428 o órgão da Adm1nistração sede
r-ar

ment~ã~av~~~~~~~:ro6 g~~~;Q~:rA~~~~~~t~~~ã~c~~~~~~i~ ~oa~~~~~
a FUNAI, tee tnumeres outras at r tcutcões , e. nesse particu

lar não nos parece que os Interesses e os direitos lndlgenas
estejam sendo cutoaoos e c-cteçtocs aoeouaoaeente

Nos cena-és em torno do assunto na etaccracãc do texto
ccnst ttuctonar concluiu-se que tal tncumnênc ta oever- ta caber
aos. 'ind1os suas comuntuaoes e organizações

Por tats r-aaõee , a emenda ce txa ce ser acatado!'
Pela r-efetcãc

lP04894-0 DASO COIMBRA PMDB
••••••••• PARECER ..

As final 'Idades da emenda, contem ascectcs que nar-nont aae
com o entendimento da Comissão de s tst eaat teacãc

Assim. somos pela aprovação parcial oeste smenoa

lP04B95-B OASO COIMBRA PMDEI
........... PARECER ..

Pelo não acctn urentc por considerarmos a matéria mais a
m-cor-taos para t.eats tecãc or-o tnar-va-------------------------------------------------------------------------------

lP04896-6 OASO COIMBRA PMOB
............. PARECER •• ,..,.. •• " .."

Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Subs
titutivo

1PQ4B97-4 OASO COIMBR~ PMI)B
........... PAReCER •••••••••

Pelo não acctn tmento no .. termos do Substitutivo

A emenda vvaa a supressão do artigo 249 do projeto que
ovscõe sobre a veoecãc do tiabaas corpus nas transgressões cts
ctat tnar-es rrt t tt ar-es A -eetssac contida na emenua não se
aplica as condições nela referidas A transgressão discipli
nar milItar esta em s tnetr-te com o or-tnctptc da ne-ar-cuta e
otscrottoa Pela r-efetcâc

1P04915-6 LYSÂNEAS MACIEL !=IOT
............ °ARECER ..... " ........

Pela aprovação parcial tendo 12m vista a solução acot aca
no suost 1rut tvc

lP04916-4 LYSÂNEAS MACIEL por
............. PARECER .

Julgamos o-erer tvet manter- o sistema do Projeto
Pela r-eje reão

------- ------------------------------------------------------------------------
lP04917-2 LYSÂNEAS MACIEL por
.... " " PARECER " ..

sr-atenoe o autor es-ecerecer que os r-rí t t t ar-es , ser- excsç
ãc são ar í stavaf s E alterar o dispositivo Que trata da sua
elegibilidade

Somos contrarias a proposta.
Pela r-efe-cãc-------------------------------------------------------------------------------

lP04918-1 LYSÂNEAS MACIEL POT
........... P~RECER " ..

A emenda cctnctoe em parte com o tratamento que dtn
pensamos ao tema Pela aprovação parcial

lPQ4919-9 LYSÂNEAS MACIEL !=Ior
.......... PARECER " ..

Pela. rejeição por considerarmos a rsater ta apropriada da
para Lei or-o tnar-f a

lP04920-2 LYSÂNEAS MACIEL POT
................ PARECER " ..

Multo o tscut tve t a aaenoa. que torna constitucionalmente
ineficaz a cectsãc judicial em caso de dissolução de partido
cct t t tco

Pela r-ete-cãc

lP04898-2 DASO COIMBRA PMDB
............... " PARECER .

Pelo não acotn tmento por considerarmos a matéria apropri
ada para legislação o-dtnar-ta

lP04899-1 DASO COIMBRA PMOB
•• " PARECER ..

Pelo acolhimento nos termos do Substitutivo

lP04900~a DASO COIMBRA PMOB
'O PARECER ..

Pelo não ecctntmento , pois 11 pr-at tca tem demonstrado a o
corrência de transformação de ca-ces sempre que U'll novo Plano
de ctaes-r tcacãc de cargos E! tnst ttutoo. tr-azanoo grandes
or-ejuteos para" pessoal inativo

-- ---- --------------------------------------------------------------------- ---

lP04921-l LYSÂt.lEAS MACIEL POT
............. PARECER .... 'O .......... "

A emenda cojet tva a ecnte tcecãc do 10 do artlgo 248,
que dispõe sobre O serviço militar 0IJr19at6r10 cceuncancs
com o texto do projeto. Mais abrangente e ccnsentênec com a
realidade Pela r-ejetcãc

IP04922-9 LVSÂNEAS MACIEL POT
............ PARECER ..

Pela aprovação nos termos do Substitutivo---------------------------------------------- -------- ----- --------------------
lP04923-7 LYSÂNEAS MACIEL PDr
............ PARECER .

As r tna t toaoes da emenda, contem aspectos que harmonizam
com o entendimento da comtssêo de s tet eeat taacãc

Assim, sonos pela aprovação car-ctat desta emenda

lP04901-6 OASO COIMBRA PMDB
.......* PARI.'CER ..* *

Pela rejeição por se tratar de matéria tnrr-acons t tt uc to-
na t

lP04902-4 OASO COIMBRA PMDB
* PARE;CER .."'.* ...

ent enoeecc que a r-eeur-er-ecêc em dobro no cer tooc de ferias
não deve ser objeto do texto constitucional por se conr tçu
r-ar- um sarar-te indireto Por outro lado. ceve ficar asaesur-a
da pelo menos , 1! r-emuner-ecãc integral, que e uma garantia
mtntma a ser dada ao trabalhador

lP04924-5 LYSÂNEAS MACIEL POT
.......... PARECER , ..

A emenda busca a Inclusão de paragrafo 30 ao artigo 248
dispondo sobre a tseecãc do serviço mil t tar- obr1gator1o para
os s tivtcctas A ceccr-ta justificação do projeto nos convence
da tnccuroaoe da emenda Os tno tos gozam de "s tatus" especial
So voluntariamente prestam serviço militar Pela rejeição

---- ----------------------------------------- ----------------------------------
lP04925-3 LYSÂNEAS MACIEL POT
............ PARECER ..... " .....*

O conteucc da Emenda, elll sua essência. ja foi mccr-oc 
r-ano ao Substitutivo no capitulo referente à Ordem Saci 
ai

lP04Q03-2 DASO COIMBRA PMOS
....... " PAREC!:R .,

Pelo não acolhimento conforme cr tent acãc nada ao Substi
tutivo

lP04904-1 DASO COIMBRA PMOB
* PARECER ..

O direito ao seeu-c-oeseno-ecc, como todos os demais enu
merados nos incisos do Art 13, esta apenas garantido nessa.
parte do texto const ttuctcnat As cnsoostcôes do Art 355 são
conctetemenrer-es , uma vez que caber-a a sr-evtoênc ta Soc tat a
trnnlement açãu oaouete direito

seta r-eje-czc
----------------------------------------- --------------------------------------

1P0492G-1 LYSANEAS MACIEL por
'O PARECER ~ ." * ..

As finalidades da emenoa, contem aspectos Que harmonizam
com o entendtee.nto da COMissão de Sistematização

Ass1m SOnlOS pela aprovação parcial desta emenda
----------------------- ----------------------------------------- ---------------

1P04927-0 LYSÂNEAS MACIEL. PDi
............ PARECER ,.......**.

Pretende o autor excluir o prazo de que trata a et tnea b
do "tem IV do er-t 27. referente a 1mpugna.ção de mandatos

entenoencs que deve ser mantida a redação do citado dis
positivo

Pela rejeição

lPQ4913-0 ~ L.ySÂNEAS MACIEL POT
............... PARECER ..

As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contem
pladas no subet ttut tvo Pela aprovação par cf a I

lP04905-9 OASO COIMBRA PMOB
.......... PARECER 'O....... " ••

A Emenda deve ser- rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento cr-eoontnante na Comissão de s tstemat taacãc

lP04906-7 OASO COIMBRA PMDB
..... " ....... PARECER ••*." ......

A proposição do nobre oa-j enentar- já se acha comteeoteoa
no Substitutivo em elaboração, motivo porque consideramos
~rejUdiCada a sua Emenda

1P04910-S LYSÂNEAS MACIEL POi
.... 'O PARECER ..

A emenda propõe acrescentar parágrafo ao at-t 236
Entendemos não ser a emenda objeto a ser toser-toc no Es

tado de Defesa como pretende o nobre constituinte Oa1 ser
mos. Pela zef etçâc

lP04932-6 LYSÂNEAS MACIEL por
............. PARECER .

A Emenda deve ser aprovada parcialmente, por conter aspec
tos que se narrrontcam com o entendimento dominante na Comis
são de SlstematiZ:"ção

lP04933-4 LYSÂNEAS MACIEL por.*••010 PARECE.R ..
Trata-se da supressão do 40 do artigo 270. que atribui

<10orpâc jur\dico do Ministério da Pazenoa a representação da
untão na cotn-ança de c-eo r to t etbut ae tc e nas causas referen
tes à mater ta fiscal

A matéria não é de natureza ccnst t t uctcnat porque dire
tamente relacionada com a or-aantaacãc e atr tbutcões do Mlnis
ter-te da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é
a defesa. judicial da União. ainda assim o utscostt tvo deveria
ser eliminado do t ttuto VII ja Que ter-ta correlação 1ntrll'l
seca com o artigo 186 {t t tuto vr i e com o artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tributaria da União co
) eto do ar-t 1go 270

Nessas condições estamos ce acordo com a supressão do
citado paragrafo no contexto do sistema tr-tnut ár-to e sua
t r-ans ter-êncta para o cactturc X ate solução med1ante lei

Pela aprovação parcial

lP0492B-B LYSÂNEAS MACIEL POi
• •••••••• PARECER ..

Entende o Relator que a cassação de uma concessão antes
do prazo, a não ser em caso de falta grave. tnvtant t tza o em
preendimento de. ponto de vista empresarial e r tnancerec

Pela r-ef etcãc

1P04929-6 LYSÂNEAS MACIEL POT
.............. PARECER ..

rncrcceceote
Seria chover- no molhado
A vtncutacãc e ecutnar-acãc com as garantias e vedações

constitucionais dos membros do Min1ster10 Publico envolve to
dos os aspectos relevantes cor-o é o caso da exigência do
concurso DevE!-se evitar o pj ecnesec constitucional

Pela cr-efcctcat toaoe
--- ----------------------------------------------------------------------

lP04931 -8 LYSÂNEAS MACIEL POT
• ••• $ PARECER .

As finalidades da eeenca. contem aspectos que harmoni7am
COI" o enteoo tmentc da Comissão de srseemat taacãc

Assim, sarros pela aprovação parcial desta emenda_. -------------------------------------------------- ------------------ --- ------

lP04930-0 LYSÂNEAS MACIEL POT
.....*..."'•• PARECER " ••••••••

As r tear toaces perseguidas pela Emenda estão em parte contem
pladas no Suost tt ut tvc Pela aprovação parcial.

- ---------------------- ------------------ -------------------- ------------------

POT

por

1P04911-3 LYSÂNEAS MACIEL
.. 'O PARECER * " .

Adotamos emenda suc-ess tva
Pela rejeição

lP04912-1 LYSÂNEAS MACIEL
.............. PARECER .

Adotamos outras Emendas
Pela ceef uotctat tcace

lP04909-1 NELTON FRIEDRICH PMDB
........... PARECER *.

Em todo O texto ccnst t tuctcna t evita-se referência a per
centuais, exceto quanto as parcelas a serem aplicadas na ar-aa
de zoucacãc De outra forma, o dispositivo citado fol supri
mtco. por entender-mos que a matar-ta deve ser tratada pela te
atstacão cr-dtnãr-ta

Pele r-ejetcãc

1P04907-S NELTON FRIEDRICH PMDB
............ PARECER ."' .

A emenda coincide em oar-t e , com o tr atanentc que dta-

-------------~~~:~~~-~~_:~~~--~~~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~--------------------------
lP0490B-3 NELTON FRIEDRICH PMD6
........... PARECER .

Pelo não acolhimento, por trata-se de mater ta infra-cons
titucional

lPC .914-8 LYSÂNEAS MACIEL
...........* PARECER ...... ,...." ...

P13T
lP04934-2 LYSÂNEAS MACIEL
.. PARECER .

por



144

SUBSTtTUTlVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITlJTIVO DO RELATOR ~ PARI:CER sosae AS EMENDAS APRESENTADAS

numero de emendas acr-esent aoas no mesmo sentido. Julga:mos r-e
comenoavei acolher a emenda scoreas tva, r-eaet enoc a eater-te
a ulterior consideração. ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar-tc

o ecnentc da entr-ada era vigor das medidas r-eter idas e Que
SI;' constitui em mater ta de relevância Obviamente a aprova

ção e necessária antes , cota do contrario não se ria-a o ato
f ur tctcc na espécie

Pelo não acolhimento

1P049S3-9 SANDRA CAVALCANTI

1P04935-1 LYSÂNEAS MACIEL POi
.............. PARECER •••••••••

As r tnar ttraces per-seautcae pela Emenda estão em parte ccotee-_____________~~~~~~_~~_~~~:~~t~:~~~ __~~~~_~~~~~~~~~_~~~:~~~ _
1P04936-9 l.Y5ÂNE.AS MACIEL POT
....."'•••• PARECER •••••••• '"

As finalidades da emenca. contem asoececs Que harmonizam
com o entendimento da Comissão de Sistematização

__________________~::~~.:_~~~: _~:~ : ~ ~~~~~~2~~_~=~~~ ~~ ~ ~:.:: ~_~~:~~: ~

1P04937-7 LySÂNEAS MACIEL PDT
........... PARECER .

As final idades da eeeoca. cantem aspectos que harmonizam
com o entendimento da Comissão de Sistematização

Assim, somos pela ac-cvacão parcial desta emenda
----------~----~-----------~-~-------------------~-----------------------------

1P04938~5 1.,\'5ÁNEAS MACIEL PDr
........... PARECER .", ...~ •••••

A emenda. objetiva a modHicCl.r,..âo dos artigos 240 e 144 do
projeto Como salvaguarda do Estado. o Estado de Sitio teve

o seu texto mantido desde o ce tmetr-c exame na Comissão teeé
t tca Pela manutenção do texto. o Que nos leva a opinar pela
r-efetcêc da emenda

---------------~-----------~--~------------------------------------------------

1P04939-3 LYSÂNEAS MACII~l. POT
............... PARECER "' ..

As finalidades da eeenca. contém aspectos que harmonizam
com o entenoteento da Comissão de s tst emat tzacão

Assim SOIhOS pela aprovação parcial desta emenda
-----~---------------------~---------------------------------------------------

lP0494Q-7 LySÂNEAS MACIEL POl
.......... PARECER .

As finalidades da emenda. contém aspectos que harmon1zam
com o ent enctmeruo da comtsaâc de s tstemat teacâc

---------------~--~::~ ~:-:~~:-~:~~_:~~~~::~~-~~~: ~~ ~-~::!:-~~:~~~------------~
1P0494l-5 LYSÂNEAS MACIEL. POT
..... "' PARECER ..

A emenda supeess tva. mod'ificativa, substitutiva e aditi
va propõe alterar o ar-t 236 e dtver-sos par-ear-atos

No exame da. aeeooa nada encontramos que devesse ser al
terado no anteprojeto, V(?,2 Que este é malS cj ar-o e preciso
nas suas , 1onas

Pela Rejeição
------~--------~---~----~--~-------------~--------------------~--~-------------

lPD494::2'-3 EL.IE.L. RODRIGUES PMOS
............ PARECER ..

Entendemos que a tnctusão do termo ~obrlgatório~ no que
se refere a creches e c-e-escoras torne o dtsoos tt tvc urcr-a
t tcàvet , ou se reflita negativamente no atenctmentc CIo sns tnc
de 1 grau

Pela rejeição
-----~--------------------~~---------------------------------------~-----------

11'0494<1-1 NELTDN FRIEDRICH PMDB
...... "'''' PARECER ."' .

Adot.llmos SOlução diferente da prooosta neeta emenda
Pela prejud1cialidade

1P04954-7 SANDRA CAVALCANTI PF'l..............!'. PARECER .,4" ..
A proposta foi apr-ove í t ada , em seu mérito, ncut ..os ovsco

s tt tvcs do projeto
Pl:'10 acotnteento ca-cter

lP0495S-S SANDRA CAVA...CA"JTI PFL.
............. PARECER " ,.

Existe eeatmenr e r-eouncêncta entre o ar-t 315 e o par 2
do ar-t 316 do projeto A et tmtnacêc do art1go 315 enxugaria
o texto "e daria mator- lucidez" ao conteudo oc ctsccst t tvc

Pela Aprovação

1P049S6-3 SANDRA CAVALCANTI Pl=L
........... PARECER "' .

As sugestões aor-esent aoas na emenda em pauta são oer-t tnen
res e .1tt>ndl?n' ao enrlquectmento do texto do projeto
Pela aprovação

1P04957-1 SANDRA CAVALCANTI PFl.
* PARECER .

Pelo não acounmentc. nos termos da redação adotada no
sunst t tut tvc

1P0495B-O SANDRA CAVALCANTI PFL
.. PARECER ."""'''*.''.

car-sce-ocs melhor o texto do que a El'I'lQnda.
Pela. rejeição

1PD4959-B SANORA CAVALCANTl PFL.
........... PARECER .

Embora apresente melhoria; em coecareçãc com o texto do
Projeto, a Emenda atnoa não e a solução

Pl'!la eejetção

lP04960-1 SAt.DRA CAVALCANTl PFL
........... PARECER .

aeatmente, tem razão a ilustre Autora da Emenda é me
lhor que em outra. parte se trate de tal marer-ta

Pet a aor-ovacêc

1P04961-0 SANDRA CAVALCANTI PFL
...... * PARECER *••

Jã acolhemos Emenda nesse mesmo sent toc
Pela aprovação

1P04962-B SANDRA CAVALCANTI PFL
• •••••• "'. PARECER ..

Não e necessário o dispositivo visado nata emenda M;"té
r-ta realmente conjuntural

Pet a aprovação

1P04963-6 SANDRA CAVALCANTI PFL
••• "' PARECE.R ..

nesnecessar-tc o c tspos tt tvo que a Emenda propõe sucr t-
ml,

Pe1a aorovecãc

1P04966-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
............ PARECER ..

Já acotneeos Emenda retificativa do dt spos t t tvo
Pela prejudicialidade

lP04964~4 SANDRA CAVALCANTI PFL
.......* PARE.CER "'••

Não ria necessidade das oatavr-es suprimidas pela Emendl'l
Pela aprovação

1P04967-9 SANDRA CAVALCANTI PFL
............ PARECER .* ..*.* .....

Parece-nos que a orientação do texto da Projeto é corre
ta, emccr-a comporte ccr-eecõee

Pela r-ej e tcão

1P04944-0 ELIEL RODRIGUE.S PMDS
11"•••• "' PARECER "' .

A Proposição, encer-a otsncnna sobre mater ta ccnst ttucronat ,
contem DesdoDrõlmentos que melhor se sitUam no âmbito da le-
gislação ordinária I;' complementar

Pela ref etcãc
--~------------~------------~-----------------------~-------------------------~

lP0494S-6 ELlE!.. RODRIGUES PMOB
....... "' PARECER .

Segundo a tradição do otr-ettc or-as tretrc. a Emenda
causa trata de mataria tnf r acons t t t uc í cna t , eer-ecenoc ser
ccns toer-aca quando se tratar da legislação complementar e or
o rnar te

---------------~--~:~~-~~!~~~~~------------~~----------------------------------
1P04946-6 ELIEL RODRIGUES PMOB
"'...........*... PARECER 11'•••"*•••

O Sunstt tut tvc optou pelo or-tnctotc da aplicação de re-
cursos puollcos no ens Ino Pl101tcc com as exceções nele pre
vistas

Pela rej etcãc
--~---------~---------------------------------------~------------._------------

1P04965~2 SANDRA CAVALCANTI
......* PARECER * .

Ja acolhemos Elm'!nda a esse cnsoostt tvc
Pela. cr-ejuorcte t tuade

PFL

lP04947-4 ELIEL RODRIGUES PMDB
........... PARECER .

O Projeto da. Comissão de statemat teecão inova de manetr-e
pos t t tva ao tratar numa seção especifica o otr-ettc à aests
tênc ta social, e pela primeira vez dá aos delineamentos pro
qr-amát tcos fundamentais nesse campo o "etatus " de norma cons
t t t uctcna t Cabe ressaltar entretanto, que o texto do proje
to não poderá acolher os oesccor-eeentcs necessiÍrios;§ efeti
vidade da cct tt tce social no campo da ass f st êncta publica. o
que deverá ser realizado vta legislação cr-otnár-ta entende
mos, ccts , que a suaest ãc contida na emenda em questão, não
obstante, seus mer1tos e relevância espec'ífica tooere ser me
lhor apreciada em outra oncr-tuntuaoe , ao ensejo das futuras

-------------~ ~~~~~~~~~~-~~-~~:~-~~-~~~~~~~~~~~~:~-:~:~~ ~---- ---------- -------
1PD494a-2 EL.IEl. RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER .f.o .

--~--------------~~~~-~~~~~~~~~.:_~~:-:~~~~ -~~ -~~~:~:;:~:~~-~~-:~:~~~----------
11'04949-1 ELIEL RODRIGUES PMDB
" PARECeR * ..

Os crimes para os qua1s a Emenda admite pena de morte
são realmente grav~5s1rnos Mas a nós nos repugna essa pena
extrema

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lPD49S0-4 SANDRA CAVALCANTI PFL
............ PARECER .

A matéria já se encontra sur tc tent eeente contemplada no
Projeto de ccnst ttutcãc ccnctuteos ceta c-aíudtctat toace da
Emenda

1P04951-2 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER .

A matér-ra tratada pela emenda deve ser disposta. em nosso
entender. no Título cectcacc às competências legislativas
POr esse motivo, a emenda está prejudicada neste capítulo

---------------------~---------------------------------------------------------

1P04952-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
......... "'.. 'ARECER ,

Acolhemos Emenda mais s tntét tca oc que esta
Peli! prejudiclalld~de

lP04953-9 SANDRA CAVALCANTI PFL
.............. PARECER ..

No entendimento do Relator, a matéria tratada no c taccs t
t tvc Que se pretende suprimir figurar1a melhor em leg1slação
ordlnâria, eis que a proposta de exclusiv1dade da fOlha ele
salários para incidênc1a d~ contribuições soc1a1s dest1nadas
a 5egur{dade possui 1mplicações bastante sfgnificativas no
financiamento de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente mediante traUllIento via leg1s1açio 1nfraconst1tu
c10nal poderiam ser ftx<idas as provisões indispensáveis ao
desdobri1mento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolVidos

E.m vista da rell'!v.l!.nc1a do assunto e considerando-se o

lP04968-7 SANDRA CAVALCANTI PFL
• PARECER ..

A contradição aporrtada na f ust te tcat tva da EmEmda exts-
te

Pela aprovação

1P04969-S SANDRA CAVAL.CANTI PFL
......* *. PARECER .

Ja acolhemos Emenda sucr-ass tva , que prejudica esta
-~--~---------------------------------------------------~----------~ -----------

lPD4970-9 SANDRA CAVALCANTt PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O Substitutivo optou pelo principio da aplicação d@ re-
cursos publicas no ensino publico. com as exceções nele pre
vistas

Pela apr-ovecãc car-ctat

1P04971-7 SANDRA CAVALCANTI PFL
........... PARECER .

Altera a r-eoacãc do ar-t 471 do Projeto de ccnst t tut
cão. acrescentando-lhe três parágrafos No nosso entender, a
nova redação parece ser mais adequada Que a do Projeto or191
nal, e merece acctnteentc

lP04972-5 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER ..

em verdade, o cU,spositlvo e cesnecessar-tc Procede
Emenda

Pela aprovação

1P04Q73-3 SANDRA CAVALCANTI r:>FL
........... PARECER ........ * .....

O Substitutivo optou pelo pr-tnc ipto da act tcacãc de re-
cursos ouot tccs no ensino pucr tcc. com as exceções nele pre
vistas

Pela rejeição

1P04974-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
............. PARECER .

O dispositivo fo'! suprimido Acolhida a Emenda

lPQ497S-0 SANDRA CAVALCANTI PFI.,
••••••••• PAReC~R .

O dispositivo foi sum-tmtoc Acolhida li Emenda

lP04976-B SANDRA CAVALCANTI PFL
.."' * PARECER ..

Pl1lo a.colh1lOOnto pare1al, nos termos do substitutivo
-----------------------------~----------------------~~-------------------------

IP04977-6 SANDRA CAVALCANrI PFt-
............ PARECER ..

Pela aprovação, nos termos da jUstificação da Emenda

lP04978-4 SANDRA CAVALCANTI PFL
........... PARECER .

Pela aprovação, nos termos da justificação da Ell'lenda
---------------------------------------------------~--._-----------------------
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r-a-idas ju1icia~s

A~slm 0&10 cotejo de ceot er-es dó:' ae-e-oas que L'Il -odas
as fases da eteoo-acão deste sr-oje-o foram ao-eseo-eaas , es
tamos oferecendo tcr-reuta conc tt í at or ta oue r-ettete 2. tendên
cia majOT"\taria cessas c-cccs rae aceita cor 1 id.;.ranças de
catecc-vas eco-cercas e profissionais cue o-utu-naeent e. vé!'1

se nant ees t aooc 001' todos os me-os de coraorcecãc 'i? 1. veda
cãc da oesoeovoa tnot tvaoe ou sem í cst e causa em te-r-os .J.
;erem oeevo ccs pela legislação ordtnár\a

lPO.'l979-2 SANDRA CAVALCANTI I=>FL
........... PAREC!:.R .

Parte do o-scosit tvo -ie redação substitutiva de, relato"
foi et tmtr-eoa. se-toe a EME!!'1d<l acolhida apenas oa-ctet-er-t e
Pela ao-ovação oar-ciat

lP04980-6 SA!l.DRA CAVALCANiT PFL
................. PARECER ...

rr-at a-se de assunto não ecos- t tuc tona t seooc ous- o c-o-
o-te dispositivo do ar-t í ço ro ' suprimido A mater ta devera
ser tratada e'n 16i c-etna-ta

Pela rejeição

1P04993-8 SJ\ND~A CAVALCANTI .'"

1P0.4999-7 SHlDRA CAVALCA"lTl
............ PARECER .

Acolh131'10S eeeooa scc-ess tva
Cela o-en.avctat tcaoe

lP0500<J-6 S~NDRA CAVAlCANil PFL
.............. PARECER .

Ja acotneecs emenda refer-ente a esse ctaccs tttvc
Pela c-ejuatcret tceoe

'1"04998-9 SANDRA CAVALCANTI :ol'l
............... PARECER '"

eccrbenos emenda com SOlução d t rer-ente
eete prejt..dic\a11aa:le

11"04997-1 SANDRA CAVALCANTI pFL
........... PARECER .

As alterações oeocostes pretendem SU!Jr1mir nor-mas e r-e
qu t s t tos que oe-teocem a uma trajição o-evada e aprovada

Pela -efetcãc

P'"

.'"lPOS002-2 S~ND~A CAVALCANTI
.............. PARECER ...... ~ .....

Ja ecou-eecs er-ence nesse sent toe
Pe1a apr-ovação

lP05001-4 S~ND~A CAVALCANTI
............... PAqECER ..... "'•• "''''.

.ra acolhemos emeooe nesse sent roo
Pe1a ao-ovecãc

1P04995-4 SM.JDRA CAVALCANTI PFL
.............. PARECER .

A matéria º""causa oec tc-eoe por uma abordagem const t tucic
na t at te-ne t rva que na presente fase dos t r-abau-os torna in
viável o aorovet t aeento da referida eeenoa. se'll o-ejvrec do
exame critico de solução consubst aoctaoa no Substitutivo ee
1<1 prejudtcia11d<tde

lP04994-6 SJ\"lDRA CAVALCA"'''"I PFL
............ ::>ARECER "'••• "'.....

A tcuatcace plena oe todos cer-ant e a lei oeve , t-rmoc-n , 'SI"
est e-oa aos t r aoarnaocr-es ~e'll d t s t trtçâo suj am eles c-oaocs
ou r-u-a ss por outro lado a expressão tr-anavnaocr- é aot-an
ser-te de tece aquele Q'Je exe-ce ae tvtoaos r-er-unor-aoa , onquato
QU€', -eoor-eçeoo ' é o t r-acamaco- COM v tr-cuto empregat1c10

Pela -efetcão

lP04996-~ S~NDRA CAVALCANTI PFL
............. PA~ECER ...

De fato o cooteuac da ar-t '8 e uma real idade cesoeces
s tt aoa de exo-ecsãc cons- ttuc tona t

Pela eoecvacâc____________________________ T _

lP04984-9 SANDRA CAVALCANTI PFL
............... PARECER * .

O relator mantem o destaque do pr1nciplo geral do cecot
do ar-r 371, cutos oesoour-amentos acham-se adequadamente no
parágrafo urwco seta rejeição

lP049B2-2 SANDRA CAVALCAt-.TI PFL
........... PARECER '"

Optamos no suost ttut tvc. por suprimir O par 4 do arti
go 3D3, tendo em vista a grande ccnr tuencta de preocupações
dos Senhor-es Constituintes soor e o assunto

Pela Rejeiçã.o

1P04983-1 SANDRA CAVAlCAWI PFL
............. PARECER .

No entendimento do Relator. a matêe ta tratada no disposi
tivo Que se o-etenoe suprimir f1guraria melhor em legislação
or-dtner ta eis que a proposta de exclusividade da folha de
sara-res para incidência de contribuições soe-ata destinadas
A Seguridade possui tect tcecces bastante sign1ficativ<ls no
r tnanc taeento de programas e ent idades já consolidados no
campo social

Somente mediante> tr-a-ament o via legislação tner aconst t tu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tno tsnensavats ao
desdobramento da matar te de modo a que ccssae ser atendidos
os ai versos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto e ccns tcer-ando-se o
numero de emendas acr-esent acas no mesmo sentido, julgamos "12
comenoave t acotne- a emenda suaeess rva. remetendo a eater-ta
a ulterior ccns-oer-acâc. ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP049S1-4 SANDRA CAVALCANTI PFL
" PARECER •••••••••

Pr-cceeente
nesoe o IMpério, a d tec tp t vna cons t r tuctona r brasileira

ser-or-e er-ca-r-eooi, c Poder .ruotcrêr-vo de exer-cer a correição
na Po" teta Judiciária

Seria rnc-coeote , senão tmoar-r tr-ente • a-eoutr- ao Minis
t er tc PJbliCO coeoet êncte para avcce- in::luerlto policial

As funções tns't t tuc tcna ts co "',nisterIO PUbliCO e das
eot tetas CIvil e audtctar-ta não se confundem e ccnseoueote
ment e , não cocem fundir-se

De outra parte. a requisição e accecaonaeer-tc de atos
teveet tcetór-tos f e constam dO tnc t so V do eesnc ar t 233

Pelo acolhimento

1P04985-7 SANDRA CAVALCANTI PFL
.............. PARECER ..

A cr occetcãc embora otsccnna sobre mater ta constitucional,
contem desdobramentos que melhor se sit<Jam no álT,bito da le-
gislação or-dtna-f a e conorenent ar-

Pela -ef e tcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P04986-5 SAN~RA CAVALCAI-.TI PFL
............... PAR.EC!:R .

ecou-eacs emenda sucr-ess tva do ar-t 25
Dela prejudicialidade

1P05003-t S~NDRA CAVALCANTI PfL
.............. PARECER "'..

.ra acouieros emenda referente a essa natér ta
Pela o-eruarctet toece- ------------------------------------------ -------------- -- ----- ---- --- -------

lP04987-3 SANDRA CAVALCANTI PFL
........... PARECER "' .

Já aceitamos UMa outra enenoa com proposta igJal
ee 1a ac-ovecão

1P049SB-l SANDRA CAVALCA"lT~ Pfl
....... " " PARECER ..

Procedente
Deve-se er te-tnar- o aõvér-bto "or-f vat tvamente"
Realmente, não convém fechar a porta a irdclat'lva de ou

tras autoridades
Pelo acolhImento

1P04989-0 SANDRA CAVALCANTI DFL
......... 010... PARECER ... "", ...... ",

A Emenoa deve ser rejeitada pO" não aJustar-se ao entendi
mento predomi!'1a'1te na ComIssão de Sistematização

1P050D4-9 S~ND~A CAVAlCANTI pl:L
.. ,. PARECER "' "' "

A Emenda pr-opõe a supressão das at u-eas Qb", "c" "o '
'e" Qf" "s". 'n Q, "i" e "j do t t em XI oo artigo 12 do Pro

j etc
Adernais svce-e Que se suprima .3 expressão -ccneo-ee a

te t ", const aete do caoue
A sugestão e valida A -atet-ta recebeu no Substitutivo

em tramitação o devido tr-at anento
Pela aprovaçào parcial

11'05005-7 SANDRA CAVALCANTI I:'FL
010 "' PARECER .

~ntE'nae'l\Os Que os pisos salariais são oert lnentes às ne-
gociações coletwas entre empregadoôl ~ patrões cabendo a
:e1 unicamente a prevlsão do salario ""lnimo gl'ral

1P04990-3 SANDRA CAVALCANTI PFL
.......... PARECER ........ ,,"' ••

Cuida a emenda de inelegibiliaade. alterando e SUp"i
m1ndo dispositivos do item Il do art 27

Concordamos C!ue a lei complementar estabelecerá outros
casos de \nelegibilidade

Mas dlsco"damos da supressão das alíneas "f", "9" e 'h"
por se tratar de matér1a que deve ser disc1plinada na Constt
tuiçi1ío

1P05006-5 SANDRA CAVA!..CA"lTI PFL
.. PARECER .

A Emenda procura eXPur'gir o texto de redunddnc1as
Pe1a aprovação

1P05007-3 $AMJRA CAVALCANTI PFL
............... PARECER .

Relação 1!"'1perfeHa '"bens criados do pais"
PE'la rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POS009-0 SANDRA CAVALCANTI PFL
.............. PARECER ..

A emenda expunge o texto de re'utâncias
Pel<l aprovação

lP05008-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
............ PARECER .

Acolhell'os outra Emenda, com SOlução d1ferente
Pela prejudiCialidade

11'05014-6 GASTOt.,c: RIGH[ PT8
.010."." ••• PARECER ...... "'.......

No entene!lIl'ento do Relator a matéria t-ratada no disposi
tivo Que se pretende suorinir figuraria l'lE'll"tor e'TI leg1s1aç§c
ordi'1aria el$ Que a proposta de exclusividaje :Ia folra do'>
salarlos bara incidê'lcia de contr\buições ~cciais destinadas

11'05013-8 GASTO"'!: RIGHI -:OTB
... "' PAREC!:.R ..

O d1spositivo em Questão contem o"ece1to de ef':!lto '1\Ora
l1z<1dOr, consagrado eM todos os siste'*as prev~denclarios do
mundo, razão pela QU<l1 rejeitamo", .. orocosta de SU;lressão ou
a 1t eração do mesmo

P'"11'05010-3 SANDRA CAVA.LCANTI
............... PARECER ..

A emenda suprime par1'lgrafo surperfluo
Pé' a aprovação

lP05012-0 GASTON~ RIG"tI I'T8
............ PARECER .

O Substitutivo optou oelo princ'ip'o da aplicação de re-
CurSOS publicos no ensino Publico com as eltceções nele pre
vl~tas

Pela aprovação parcial

1POS011-l FRANCISCO ROSSI PTB
............... PARECER .

A presente Emef1da apas retIficar o conteudo do art 432,
sugere aue seja o tempo de serviço computado pa"a efeHos a<!l
aposentadoria

A materia a nosso ver devera se conter na legislação
infra-constitucional, raZêio pela qual opinamos pela reji;!1ção
da Emenda

lP04993-8 SANDRA CAVALCANTI PFL
............... PARECER .. 010 ....... "' ..

A estabilidade, entendida como a garimt\a de permanência.
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre arbítrio

do empregador de despedi r o empregado tor-nou-se, art i f icio
samente, uma momentosa. e controversa questão. porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reite"adamente, por uma solução har/rOn1osa do problema

Na verdade, o que quer (\ empregado é ver l1mitado aquele
arbítrl0 e. não como se propa.la enganadalll€!nte, ter a garan
tia irr@sVita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e lnalienavel da
propria atividade empresar1al, sabe que não pode ser tratada
como uma simples peça um instrumento ou máqJina que, apos
usada, e jogada fora como inserv'vel

De sua parte não interessa ao empregador Inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses 5ão fato
res comprovados da baixa produtivIdade A prática a expieri
éncia, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os Objetivos maiores da empresa, signlficam para ela um
patrimônio insubstituivel Investe o empresaric em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qJalif1cação pro
fissional de Sl;lUl> e'llpregados Por tudo isso, e ele'l'lenta" Que
seja virtualmente contrario a rotatividade aa sua mão-de
-Obra fator absolutamente negat1vo para os resultados do em
pr"'t':'ndimento

Post!! a questão nestes termos, não ha porque se trazer
para a relação empregat1cla fundada na bilateraliaade do
contrato uma condição uni pessoa 1 paternalIsta. e impos1tiva,

Que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de-

1P04992-0 SANDRA CAVALCANTI PFL
•••*.u•• PARECER .*••**••*

Trata-se de dispositivo não constitucional e aue devera
ser- objeto d~ legislação ordinária

Pela rejeição

1P04991-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
............ PARECER •••••••• 010

A expressão "controle decisorio e de capital" tem mere
cido a acolnida da grande maioria dos Constituintes Prefer1
mos acatar este consenso e manter a expressão do Projeto
no Substitutivo

Assim somos pela rejeição da Emenda
-------------------------------------------------------------------------------
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lP05014-6 GAST'QNE RIGHI lPOSQ29-.Il PRANCISCCI ROSSI

a secur taaoe P05SIJi t-ct tcacões bastante signiflcatlv;lS no
f t nanclemento de orca-enes e ent tcaoes ~a consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tntr-accnst t tu
ctona t poderiam ser r t xacas as cr-ovt sõee incispE::!ns.3vels ao
oasoccr-amen-c oa mater ta de modo a o.re possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtocs

Ell' vista da r-etevanct a do assunte e consioer-anoc-se o
numero de emendas ecr-eeentaoas no mesmo seor toc. julga'llOs re
comendável acolher a emenda. scc-esstve r-emeteoco <l mater1a
11 utt ee to- consideração ao ensejo do processo legislativo
o-oinar tc

11"05015-4 GASTONE RIGHI 1'-8
••••••••• PARECER .

A intervenção e <I oeeacrco-tecêc são medidas de acat r a >

çâo ju"\dic<l. uscateente eecr-eçaoas no D'<IlS e consideradas nlô'
cessarias a urotenentaçãc do s tet ema nacional untco de sauoe
eventua tment e

Pela rejelção

1P05D16-:2 GASiO"!E RIGHI PTS
••••••••• PARECER •••••••••

O ctspost tvc coroe abusos na utilização oe recursos, 001'
oee tnrcão escassos, no sentido de aumentar a es tctênc te dos
sar-vtcos prestados pelos c-cãoe do sistema nac tona t untco oe
sauce não devendo portanto ser sucr tetoc

Pela rejeição

1POS017-1 GASTONe. RIGHI PTB
••••••••• PARECER .

Ja acolhemos emenda a esse dispositivo
Pela prejudicialidade

11'05018-9 GASTONE RIGHI PTS
............. PARECER .

A Emenda deve ser acr-cveoa conforme ente-idtmentc oreocmt
nant e na ccetssãc de SistematIzação

11'05019-7 GASTONE' RIGI-li PTS
........... '" PARECER ..

Pela acr-evação eaectat nas termos do sucst ttut tvc

lP05020-1 GASTONE RIG'"f1 PTB
......... ~ PARECER .

seta aprovação parcial nos termos do Sunat t tut tvc

11'0502'-9 GASTONE RIGHI PTB
."' PARECER * ..

O eminente ccnst ttutnte Gastone Righ1 quer preser
var na competência dos auntctptos o imposto sopre eer-vtcos
Que o cr-cj etc transfere aos ast aocs mediante fusão da IeM

Justifica o autor Que o Projeto abandonou a or-ooos 
t a ce tunoa da Comissão dos Municíptos onde rcr ae aprovados'
a manut encâo do ISS e acréscimo de outros tecestes (sobre
1ccacac , propriedade territorial e venda a varejo de comcus
t tvets e tucr tr tcarueei , que os MunlClpi05 realizam a Qua
se total idade das obras E' ser-vtcce de que se ser-vem os
cidadãos

A decisão sobre o assunto é essencialmente cor t t tca
Mas ceve- ta prevalecer a opinião da maioria dos Munic\pios
pois eles e que se-êc mais atet aoos com a retirada do !SS

Toda ..... ia a nova .....e ..são do Projeto oe cons-vt crcsc r e -
pat e o ICMS na or nt ta dos Estados causando 11 -eietcãc oe
emendas contrárias

lP050~:2-7 GASTONE :\IGHI PTS
............ PARECER ..

O substitutivo contempla, em sua essência, o cont euuo da
ameooa Pela aor-cvacãc Parcial

1POS023-!5 GASTONE RIGHI PT8
••••• "' PARECER .

A ocr t t tca adotada pela mar tnoa mercante br as t tet-a. ba
sela~se na normalização do emprego de navioa especializados e

em sua Integração no trMego de longo curso com vistas a
doh; objet 1vos manutenção de uma marinha me"cante forte e
suporte ao nosso .esforço exportador A sUbStitulçi!o ela ex
pressão ~a"madores nacionais elo braGil", contida no texto do
projeto,oela "navios d@ bandelra e registro do brasil", ge
rarin a Lt1llzação da "bandeira de convenlênc1a", Que traria
sérios problemas A economia nacional, d<ldos os aspectos dis-
tors1dos que ela apresenta para o armador bra.sileiro Pela
rejeição_________________ M _

1POS0:24-3 FRANCISCO ROSSI PTS
............... PARECER ..

A Ell'enda, referente il a1 lnBa "D~ do item XII do artigo
12, prev,ª a. extradição de brasileiro nilturalizado envolvido
no tráfico de drogas

Remete a lei a forma dI"! extradição, adl'!mais
Somos pel a sua aprovaçào

lPOS025-1 FRANCISCO ROSSI PTB
................ PARECER .

A Emenda propõe alter""r a redação dD oarâgrafo unico do
artigo 284

A Emenda apresentaoa pelo Nobre Constituinte contém as-
pectos Que representam efetiva contribu1ção para o <l.pêrfei
çoamênto do Projeto de Constituição que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial, proporjo para
o artigo em foco a seguinte redação gAs dispon1bilidades de
calM da União ser1:io deposttadas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Munic1pios, bem como as dos
Órg~os ou entidades do poder Publ1co e das empresas por ele
controladas, em 1nstltuiç&!s financeiras oficiais, ressalva
das os casos previstos em le1"
_Pela aprovaçào nos termos do substitutivo----------------~----------------~---------------------------------------------

1POS026-0 FRANCISCO ROSSI PTS
........... PARECI:R ..

Optamos por manter o texto aprovado na comissào temática
quI'! prevI; a criaç.lo de fundo de proteção de poupanças pelas
institulções financeiras, em geral, oficiais ou privadas

Caso a exigêncIa se restringisse ás instituições finance1
ras prIvadas criar~se-ia uma situaçâo de custos desvantajosa
para essas 1nstitulções, Quando também se verifica que diver
sos bancos oflc1ais estaduais são os que m<lis necessidade tem

de protege" os seus depositantes com recursos próprios, sell'l
onerar o Banco Central do Brasil ou di"etamente 05 prõrios
contribuintes

Pela reje1çã"0

lP05027-B FRANCISCO ROS::.I PTa
............... PARECER *

O a..tigo 466 do Projeto de Constituição trata de matéria
de natureza infra-constttucional

Entendemos que deve ser suprimido do texto
Pela Rejeiçl!:o

IP05028-6 FRANCi<;CO ROSSI PTB
............... PARECER .

O artigo 456 do Projeto de constituição trati! da matéria
de natureza infra-constitucional

Entendemos que deve ser suprim1do do texto
Pela Aprovação Parcial

1P050:29~4 FRANCISCO ROSSI PTB
............ PARECER .

A Emenda em questão visa suprimir o paragrafo 20 do o1rti

90 283 tio Projeto de ccr-st trutcão cue cer-er te ao Banco ceo
trai do B".,sll comprar e vender ao t stutos de e'l'lissào de t e
soc-o uactooa r soo o euncameotc de Que a mater-ta est a otsc t
cr toeoa no artigo 328 tnctsc UI, Que trata da let do Siste
ma Financeiro Nacional

A eeenoa , não obstante elevados croocs rtcs do Autor ai t e
r-a substancialmente a o-cccst a acolhida pela oatcr-te dos cons
t t tutntes Que examtr-ar-ae a mataria nas esses anteriores da
etebor-ecãc do Projeto Constitucional

asste , somos rejeição

1POS030-[; FRANCISI.:O R'JSSi era
....... .., PARECER ..

se te accrn-ment c nos te-ces oc SOOS"it'J"ivO

11=>05031-6 FRANCISCO ROSSI PTS
... ** PARECER ".•••••

A emenda oeepucna a supressão do item IV Por econcmra
crccessuai concordamos com a meotoa embora oeveecs aes tnate
Que a @xigéncia de cve os Par-r toes sejam oe ânottc nacional
set-a mantida por e-rt eouer-mos que esses ac-emacõea pela sua
excr-eseêc no;! vida oeecc-ettca cevem ter an.ecãc em toco o
o t er-r-t t or to oatr tc e não acenas em regiões aavor-avat em
na..te

1Pü5032-4 FRANCiSCO ROSSI Pi!'!
................... PARECER ~

Á mat ér t a em causa oectcreos por uma eoo-oaaen ccns t t tuc co
ral alternativa, Que na creser-te fase dOS trabalhos torna tn
...tavet o aproveitamento da referida emenda sem cr-erutzc do
exame ce it tcc da solução ccnsuostanctaoe no Substitutivo ce
la prejudicial idade

lP05033-2 FRANCiSCO ROSSI PTB
............ PARECER .

O dispositivo que a emenda em exa'ne pretende rnoe11f1Car,
na parte das utsnos tcões Transitórias, foi sucr tmtoo do Pro
jeto de Const t tut çãc

Dessa forma, somos pela -ef etcac da aeenoa------------ -------------------- --- --~ _.-~ ---~---------- ---------;; ------------
lPOS034-' FRANCISCO ROSSI PTB
... PARECER "' .

As finalidades perseguidas pela Emenda. estão em parte contem
pladas no Substitutivo PeJa acrovacão parcla)

-------------------------- ~------------- ------- --------------------------------
11'05035-9 FRANCISCO ROSSI PTS
........... PARECER ~

A Emenda cojet tva centralizar, em -nst tt ctções financei
ras oficiais federais, a arrecadação dos impostos da União

A nor-ma proposta, não obstante os elevados cr-ccõst tcs do
nom-e coost ttumte , e de natur-eza tntr-accnst t tuc tcna t dados
as car-acte- tat tcas da meter-te ctsctct tnaua

A ccnst ttutcãc Que estamos a elaborar não cooe desce" a
detalhes oronr tcs de regulamento, se a pretendemos ou-secur-a

Assim somos pela rejeição tia Eme'lda

lPOS036-7 FRANCISCO ROSSI PT6
................. °ARECER ...

A emenda pretende suprimir o ar-r 360 Que teoõe lImitação a
car-t tctcacão das entidades e empr-esas estatais na manutenção
financeira de planos de crevtoéncva complementar- para SeJ5
servtocr-es Entendemos consistente o a-aumente de que se tra
ta de eater ta mais cr-ccr-te de legislação or-õmae te , pois o
assunto j a e Objeto de t ..at amentc escec tt tco em dois decretos
executivos, o Que oeeonst r-a a cr-eo-ucacãc do Poder euor tcc
com li questão nessart e-se ainda, Que o controle e a. riscat .
aacâc dos "funoos de pensão" e ccncet éncta de uma Sec-eta-va
escecte tca do Mlnisterio da Pre..... toencta e ase tsrêncta Social
a qual incumbe o acompanhamento da obser vãnc ta das rio-mas t e
gals e regulamentares oer-t tnentes

'PO!i037-S FRANCISCO ROSSI PTe
• DARECER ,.. .

A Emenda prete>nde responsab11 i zar a União por depósitos e
apl ~cações na!; 1nstHulçõi:'s finance1ras por esta controladas

O texto em.;,ndado, artigo :285 do Projeto de constituiÇão p
"elac1onaao cem o artfgo 328, v, do mesmo Projeto que atrl~

bu1 a Lei do $1stElm<!. FinanceIro t-laclona.l d1spor, entre outras
materias, soCre a cr1açdo de fundo, mant10.... COM "ocurso das
instituições financeIras com o opjet\~o de proteger a ecomo
mia popular e gara'lt1r depositos e aplicações ate determina10
valor

A pa.rtlcipação das 1nstlwições oficiaIs neste fundo jus
tifica.-se princll'lalmente se se considerar que algunas, a
eXf:!mp10 do Banco dO Brasil S A , tém aciontstas p"'vados aos
Quais dlstrlbUl'!m lucros e dtvidendos e qUlÕ', evidenteml!'ntl;! de
vem rl":!sOLnder - junto com o actonista ,Nl.jo .. itárIO - pelas
obrigações da instItuição N.ão nos parece l",glrtmo pretender
Que a UnHia com r~curso5 arrecr..dos da toOa socieda!:le garan
ta, com exclusividade, os deposltos e as aplicações realiza
das nas instituições financeiras q'Je cont"ola

Assim, nâo obstante os elevados propositos que irtsp1ram o
Autor, somos pela rejeição da Emenda

------~----------~:~~-~:!:~:~~--------------------~----------------------------
11'05038-3 DIRCEU CARNEIRO pMOB
................ PARECER .

Pelo acoll'1lmento parcial, nos termos do SUbstitutivo

1P05039-1 DIRCEU CARNEIRO PMOB
................ PARECER ,.. .

As finalidndes da em@nda, contem aspectos Que harmonizam
com O entendimento da Comissao de S1stematiZ<l.çào

Assim somos oela aprovação parctal desta emenda

lPOS040-5 DIRCEU CARNEIRO PMOB
........... PARECER .

O pleHo apresentado na presente emenda ja se encontra
absorv~do no texto do projeto em pauta Pela prejIJdlcla.l1dade

fP050d'·3 OrRCEU CAím::rRO PMD6
............... PARECER .

Pe o acolhimento parcial nos termos do substitutivO

1POS042-1 JOSÉ EGREJA PTB
............. PARECER .

Jj aCOlhemos algumas emenda5 a esse capHulo
Pela prejudicial1dade

------~---------------------~---------------~------------------~---------------

11'05043-0 JOSE EGREJA PTB
................ PARECER .

A l"menda v1sa enxugar o texto, e1 im1mmdo nmtér'a n.io
constltuc1onal É nosso parecer Que a argumentação do autor
de emenda é perfeitamente ap' lcavel aos itens I e II, Il',as não
a todo o art iço

Optamos, pols, pela apro.....ação parcial
-----------------------------------------------~-------------------------------

lPOS044-B JOSÉ EGREJA PTB
............ PARECER ..

Pelo n;!io acolhimento nos termos do SUbstut1vo

fP0504!5-6 J05É EGREJA PTB
............. PARECER .

t'elo acolhimento parcial nos termos do Sbstltut1vo

11'05046-4 JOSÉ EGREJA PTB
............ PARECER ..

As Questões constitucionais nln(j;'! discutlCas a n1vel de Pro
jeto exigem definição consensual no SUbstitutivo Pela preju
dletal idade
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11"05046-4 JOSE EGREJA PT.
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1POS047-2 ~OSÉ !::GREJA ~T6
................ PARECER "c""""""."

As finalidades oe-sea.noas oete aeenoa estão em par t e contere
oi aoes no sucst tt ct tvc Pela ac-ovacêc parcial-------- ------------------------- ------------------ --------------_. ------------

1POS048-1 JOSE EGREJA PTS
.."' PAR!::CER ..

AS e-nat toaces da enenoa , cor-r em asoec-os que na-mont aa-i
com o ent sndtmento da Comissão oc Sistematizdçào

--- ---------------~~~ ~:'-_:~~~:- ~:~ ~ -~:~~~~:~~-~~~:~ ~ ~ -~::~~-~::~~~----- --------
11"05049-9 JOSÉ. EGR:JA era
............... PAREC=j;' .......... "'.....

As finalidades da emenda ccnree aeoectcs que harmot'\iza'll
com o e-ueoo-ceorc da ccatssãc de statemat taecãc

----------------- -~:~ ~~-_::~::_~: ~~ -~~~~~~:~:' -~~~:~~~_::::~~ -::~~~:_-- ---- ------
11>05050-2 ,JOSÉ EGREJA PfS
............... PAREC!::R ..,. ..

As t n-at tcaoes d<l ee-e-ce co--ee aspectos Que na-recntaa....
com O ente-ctwento da. Comissão de svstemat raecao

ASSlm, somos pela aoeovecão parcial desta emel1dd----- --------- ~ ----------------------- ~------------- --- --------------------- ---
lP05051-1 JOSE EGR~JA PTS
................ PARECER " ..

As rsnat toaoes da emenda co-itere aspectos aue na-rront cam
com c entenoteentc da co-acsãc ce SistematIzação

Assim somos pela aprovação parcial desta emenda------------------ ---- --------- ----------------- ----------- --------------------
1P05052-9 JOSÉ. EGR~JA Ptfj
* PARECER " ..

As finalidades da emenda ccnt se aspectos que narmon-zam
com o entend-eento da Comissão de stsrenat t eacac

Assim 501'105 oe ra ac-cvecãc parcial desta emenda-------------------------- ---------------------------------------- --- ----------
lPOSOS3-7 JOSÉ EGREJA 1"fB
"' ". PAREC!:.R " .

A"i fina,idades da emenda conter- aspectos Que na-mont zan
com o entendteento da com-ssãc ce s tst eeatteecãc

--------- --- ------~~~~~:_~~~:_~: ~~-~~~~~~:~~-~~~~ ~~~-~:::~ -:~:~~~------ -------
lP05054-5 JOSÉ EGREJA e-e
................. PARECER ...,..... " ..... t

A presente emenda, ccne t sta com a s-ateear tce geT'al <J,:10t2
da Pi'll'a a elaboração dO PrOJeto de constituiÇão

------- ---------~::~~: _:~~~:_~::~-~~~ -~:~:~~~~-- ~ ------------ ----------- -- -----
lP0505S-3 JOSE EGREJA PB
.. ~ 1"ARECER "' ..

A Eme'lda aoo"da. assunto ainda discUtlVO a. n1yel do proje
to dev,;,tnclo O SubstitVivo firmar posição de.f1nida soDre ')
te'rra

AssIm pela ~ua p"elud'c1a1icade
--------------------------------- --- ------------ --------------- ----------------

1POSOSG-l JOSE EGREJh PTfI
...... " ...... ,... PARECER ...... "'.........

Acatada parc'la1mente no mt;I'Ho ainda que tambe'" aI!' 0",
tros cap\tulos no ';:exto

---------------------- -------------------------- -------------- ------------- ----
1P05051-0 OSÉ EGREJA PfS
... " PARECER * ..

Acolhida parcialme.-.te ressalvando a redação final do
relatOr ,,"caput' e o 40 dO pr-imeiro 2,r+igo sUQE'r-ldo A
materia dos 20 e:io e tratada, respecttv3'!'1ente 00 t,tu10
li capItulo I E; "C titUlO 1\ capitulo II

Aco11"1idaS as sugt'ztões de unic.) f' de segun'Jo artigQ
A sugestão de Llltimo artigo 12 materla de 1~g1sla.;ão ordi

nâ"i2 e Do~tanto infr-aconstttucion<l.l
Pel? aoro '10;';;'0 p3l'cia\

lPüS058-ó J35: EGREJA PTB
.................. PAREC;:R ..

A Proposição em te12 ap"esenta ..extensa contrib'JiçJ.o p<:ll'a
o Cap\tl.l0 relat1vo a educação e culit.ra Vdrios a5P~';tOS ;:la
Emenda achafTI-se el!' essênc'la \nCDl"porados ao S",b5titU<;:ivO que
com base nos trabalhos das SU!Jcomissões E Com'sso~<; fC"'cltlCd.S
assim como na contribuição 'ndividl..al dos Sennare", Constt"ui'1
tes, prOCUl"3 aperfeiçoar o texto do Projeto Dt:l.é-se ç,~servar

no ertanto que embol'a co"sidel"emos de gra"'lde 1ll1portânr;la E
rrendas como a que 0"1'1. examina'l\OS, o SUDstitutivo dave levar
em co')ta a hierarqu1a de normas jurldlcas e a necessidaae de
e-laDDT'ar U'lla Constituição cO'1c'sa Assim o,Jsca'"'los se"lpre ':lue
posslve, incoroorar na eS$~né:ia os princ'oios que P"d<;tn con
dU;::lr ao el"riqueclmento do te}(to

Pela aprovação paT'clal

lPOS059-S JOSÉ. EeREJA PTB
................ PARECER ..

A p"esente emenda, C0'1f11ta CO"" a sisterrat1ca geral adota
da para a elaboração do Projeto ele CO'lstituiçáo

Assim, somos pela sua rejeição

1P05060-0 JOSE. EGREJA PT8
.............*.. PA~ECER " "'..

O esp\rito Que norteou a elaboração do Projeto del Consti
tuição oojeUvou corr1g1r as tnjustiças sE;cu1adas de que são
vH'Imas as populações 1nd\gena~ donos or-ig 1nal!; da tSl"ra
brasileira, hoje r-eduzldas de seus sete mtlhões exi!;tentes
na época do descobr lmento, a cl!'l'ca dos duzentos mil

As sugestões oferecidas pela emenda em nada beneflclatn o
Projeto de Constitulção Procura apenas retir-ar direitos al1
consignados aos Indios, deixando apenas disposições descone
xos e sem nemhuma obietiv1dade

As supressões slJger 'Idas , sob o argumento de sistematizar
o texto se aceltas tornariam praticamente lnocuo todo o ca
pitulo r-elatlvos aos '1ndlos

Pela rejeição
---------~~~~;6~=ã---------~õs; ~~ ~~E~; ------------------,-r - - - - -- - - -;Tã---------

... ,. "' PARECER ..
Pelo acolnimento parcial nos termos dO SuOstitutlVO

lP05062-6 JOSE EGREJA PTB
............... PARECER .... ""'''' .... ,,..

Emb';lra enuncie a supressão de artigos do Capitulo re1a-
t Ivo 11 MelO Ambiente a pT'oposiçào I'lantem quase o fl\eSr"lO
texto, dlferentemente distribUldo Acolhemos o contoudo
do Item V dO segundo artigo proposto e assim, conc1Ulmos
pela aprovação parcial da Emenda

1P05063-4 JOSÉ EGREJA PfB
.............. PAR~CEP .."' ..

O Projeto da Comlssão de Ststemat ização inova de Maneira
positiva ao tratar numa seção especIfica o dil"E'ito a assts
têncla social e pela primelra vez da aos dellneamentos pro
gramattcos fundamentais ness~ campo o "status' de norma cons
titucional Cabe ressaltar, er etanto, Que o texto do proje
to n:io poderá acolher os desdobl'amentos necessários à efeti
vidade da p.:'ll it ica social no campo da ass1stêl"lcla pwb\1ca o
Que deverá ser real tzado via legIslação ordinárll:l Entende
mos, pois, Que a sugestão contida na emenda (;!m questão não
obztante seus méritos e r-eleváncla especIfica pOd!l!l"<1 58" me
lhor apreciada em outra opol"tunidade, ao ensejo das futuras
formulações na area do desenvolvtmento socIal

lP05064-2 JOSE E(,REJA PTB
.................. PARECER ...... ""...... ",

Pela prE'judiclal1dade, vez Que a emenda co!'! peque'las al
terações repete o texto do Projeto Ocorre, porem, QU@ deCl-

cr-cs mç,11fit;,lr O teste d) e-c.í-eo. cce !:las.:> Em crito:::l"O:; QJj~

aoct anos eua-toe oc ,,?l<amp <:.'a -atet-o a AS$im "'1'bora I;:<;tf'jJrr.cs
or cr-enros a o-er-scee ~ AS$e""ble~a uacvor-a t COl'st1tUlnt", :;'J.:'lS
t tt ur tvo de cooteuoc mcrto ca-ec tcc coe o da erer-oa, J .. mo-no ..
\I'CO'3; ot t tr aoc de ao-o...a-te vez cue , -setcatevrue nossa
cr-ouosta ser a c-ee-eot e

':;05065-1 Jose EGREJA PTI3
.......... ~ ...... PAR~CER. ,........ "''''.

A emenda pT'OOÔI'! au e-aceo n~ r.li~trIDl.Jiçâo.::l~ 1I11D.I"'\S r-u
I'ais pela -erc-ma agrari.;!. a br as t t e tr-os e ~<;tranÇlptro::;, vooa
da a veooe por prazo de evoco anos cvecrna-oc-têe accc l':SO
a esc-vtu-e uee r-n t vve t.., caso de ser at est aoa sua tncaca

cvca ae car a or,:,':Iu::'1' o ce-ee-c-a-rc D!"r(jpra c i moveI
t oto-oeec- QUi? oa QU0 navct- dHer-fll'l~iaçj0 11.3, r"':;:1-J1.1I"l::"nT3

ÇdO acento <i br,1<;i'e1ro.., l1' estr-lll1go:>lroEl o pr-azo a_> ctnco anca
e oeuueoc Optamos pelo de daz anca cor-que fQi o que oeteve

cc-censo O rest ant e cons toer amos m:Hel"-3, escect r tce oc ",,
g'.,laçâo c-oioa-va

Pela r"'jel.;~o ca e-e ....ce
~ --- -------- ----- -- ------------- ------ --------- ---- - ---- ---- ----- -- ---- --- ----

1POSü6Eo-9 JQSÉ CGI;,CJA PTS
~ * PA~EC::R w

A eneooe altera a cio Projeto para ::.uorinir a exc-es -
são "ao cor-r aco-> • r:n'!l"d "".. t t ar QU>! a unIdO e-r-ecaoe menos
tr-cos ro oc Cj'J<" cc t stutcs ela o-vtoe agT'arla eett tocs

nectotmcs , no ente-to remeter esse assunte car-a ectucc
1;l11 et aoa coster-tcr por eorence-ecs cce se trata ce n-atet-ta
esoec fica de legi<;lacão cr-cvtàr ta

sera Reje1ç30
------------------------------------------------------~------------------------

11"05067-7 JOSE EGRE JA DTB
..........." .."'.. PARECER ........ " ..... '"

aco-ro oa ca-ctatoe-te no »e-v-c aa CCf1CI",d0 seocc ~ucri

llli;:loS os a-t tocs , 347, .349 350, '152 zc do ar r teo 353 e
;:!rtlg::> 354 ccnse-var-co-se ocs r-esmos co que e tec i soe--s ave r
a car-acter t aaceo co veror

Pela ac-cvacão oar c ta t----------------------- ---------- -- -------------------------- --- --~ ------------
lP05065-5 JOSE EGR:õJA )-5
,,* * l:'ARECE::: "' "'*

Pr-etende a o-eoca , err ';lntes!" s\Jj:ri .... ir 010 fin:; do .<=>r'l
11 do ar-t Z73 10 cr-oteto ue CO...iSS.30 tJ"" "'<;tAtnHiz.açao <1
eea-eeeêo Utoer'l C:"'"'IO ses aão oe ot-e t t os <li sua eo.nstc sc

asse exo-e ssãc f e ca-tst ava 00 item I1 oc ,)rt 11:) a', A,
teprojetO ':la ~a ComiS5ão ie"'atica ':f fOI a:3s\m traT1Scrita 'lO
Hem II do drt 27B dn Anteprojeto dP-std r.C"li:;h>d;:l de SI~tE'm3

tizolçao E hlpot,'s@ dE! incidEl'lcil do l:mposto ltu'llçiOd1 soor,=,
tr:J,l'lSl"issào 'f'ter vi/OS n.:io serr<;!o aCOT1sell"\",v"l ",l'nin,?-la jo
futur'" tell"t'., ,:e>nstitucional

Pela rel<;riçao-------------------------------------------------------------------------------
H'05069-3 JO::'( EG~EJA ~T9

..~* .."'...... ,. PAREC';:1l ...... ,.*........
V1sa a E.'l'~nCil a ZUCl'o;>ssJ.ç> parcial d::>3 art.:; 257 c :Sil :J€'Tl

C01!'0 a suore~,a0 -:lta1 d:l al't 262
Aoos o eKJ!'1e de'>t3 e de vdrias OU~l'as ""rr'?"oas "".lat'J2.5

ao al'~ 257 procedemos a sua r-efol'mu1acã-::>, aperfeiç?andJ) S'Ja
redaç.ao SUOri I')t rlClO OS oaragrafos 10, 30 e 50 p:r tratarem
de "'ater1a QU'~ em ra:::ao dos s~u<; aspectos tecnicm; 01.0 do::! e;u'l
especi-1çidao", ,:!ntendemos de.;am ser disctplin3jos a n\..;~' 'j_~

ncr"'a infraconjtltucional
S!Jpr1mlu--:>e til."'bern O j:aragrafo 40 incorpo"alllj",-se ~'Ja

parte final ao ttl:''Il III de an 257 a fi." de C.lr 'fiai\'; C01"51~

têrrcia a mate'ia neles tratada
01... 11'1,0 .ao:; 3rts 258 e 262 cab~ ob"e".;a r '.:;ue o D~irrciro

se fUl"dal'lenia na recersidade de 05 munic\pioS sere'" '-e$:;3<"(;\
da:. atrav,::s d":l IJma contrib..Jiç<:io q'~e não se contun':l':l ':01" 1''=:1
nnu"! "rltm+o'~ cem l"en/'lUlT'8 ou+ra contI'1t;ul~ã" J c...t 2€20':l"
sua \-~L refe·",,-s~ 8<:lS ~I"prestlmos CC'lT'pulsQT'i"<" Q'J? ::'2 d"'<.:ti
narr apenas il l't"mdQr ,H; o;aspesas 'S'xt..aordirar 11'3 cem ca 1<].... tIj,J
de pub1ica as Quais no-ma 1mr:!'1t(. '1ãc POd;Jm ",__ r cobertas COIr
a receita dos impostos For ê::;taT' vincul"1::lo J a.ltmt05 ~;<trJ.çr

dinarlos O €'Ilpresti'l'o COl"pu':;orio nâo d!;'~e E' n'io r:oce S..I!)m-<>
ter-se às 'TleS"las r,;>str leões \moostas ao~ trib....T.... :; e ê!:; c:lntl"l
bu1ções Pclrdf1scalz qu<;;! se d~~+in3m <lo <ltlF'rd"'- ,1 1Jo;,'..O'Ó'S3<;;
norl1als de; AClnirristraçd::>

------------ -----~:~~-~~~~~~~~~ -~~~:~~ ~- ----------------------------------- --
1POS070-7 JOSÉ EGR.EJA HE
................. PARECER .."'." .... "'....

Pelo acoHJ1mento parcial neso ter-nos do !:.l<cq1tuti.O
--- ---- ---. -------- ------------------------------------ ----- ------ - ----------_.

11'05071-5 JOSÉ. EGI'{EJA ::>r,;'l
...... ,. PA!U:C!:.R ..

A l"menda visa suprimil' OS a~t1gos 237 240 d :;43 dO PI"O
jeto Opinamos oela manutenção do texto do P"oj~to Pol;;!. I"e
je ição------------------------------------ -- -- --- ------- ------- ------- ----------- ----

11"05072-3 JOSÉ EG:1;EJA PfS
• PARECER t ..

Ao contrario do Que suste'1t<J. o l1U"ltr", autol" nâ" ve~os

incomoatibillzação no dispositivo aue se prQt(\nd~ ';'Joril"l,r-,

-------------~:~~~-~:~~-~~~~-~~~~~~~~-~:~~-~:~::~~~----------------------------
1P0507J-1 JOSÉ !::GRi;.JA pTa
• PARe:CER .."" ~ ,.

Pela reJeição, pois o SUtls'!:ttuttyO ma'1te"E' a redação dél
Comizsão

1POS074-0 JOSE EGREJA PH!
............... PA"ECER ..,. ..

o I"elator optou por Ul'lB malro Si'llplHicaCdo da texto no,"

--- ----- -- ---~~~~:-~~-:~~::~~~:~~::_~-~~:- ~:~~~ -~ -::~:: ~ ~~: -~~-:::::~----------
lP05075-8 JOSÉ. EGREJA PTS
.." PARECER "" * ..

O SutJstitlJtlvo pl"Oposto não cOl"templa toda as "'atel"tas
algUmas indlsDensa....ets

------------------~::~--~:!:~~~:_----------------------~-----------------------
1P05076-6 JOSÉ. EG~EJA PTS
• PAR.ECER ..

A EMenda é substituttva apenas no sentido d@ dd.1" nova re
dação a.s disp:lsições do Cap't<J1o II do T\tulo 11 ccnfol"m<:
allas ressa1ta o seu Autor na "justtfica,ão~ Nessas c:trrdi
ções aco1hem::JS diVl"rSB"; das p"opo~tas apre;;~l'1tad21;; QU~ ~X

pungfram materia pe"tinente <l leglslaçáo ordinâr-1a
Pela apro.;aCão parcta1

lP05077-4 JOSE EGREJA PTfj
........ "......* PARECER ."""""""""

Concordalll>::Jc" p1ellamentt;! com a ~Ju5f1f1cação" no sentido
de que "em cO'1dição I"igidamente fixadas em le'~ devo;' ser peT'
mitida a loca:;ão dE' rrão de otJ"a para trabalhas t<a"'pordriQS
"Que- não se l.,ter1'gam com a ativldada ,",armai da empre5a" I:.
e para salvag!.JardaT' esta ultj'lla hipotese que, em cO'1sonância
com outras Em2ndas j<l ap"ovadas cons\del"amos de suma impor
tânc18 manteT' a referIda prOlbtcão apenas nos caS:l'õ do tral::2.
lho perma'1ant ~

lP05018-2 JOSÉ. EGREJA PTB
............... PAR=:t.E.R .

Acolhemos, aI!' p<lrte, a Emenda porQua'lt" a vedação do
serviço extra,rdlnarl0 sem tator de pertlJl"tlaçâo das r€lac3es
de t"aoa,llo ;)01' tsso a1el'l de estaDel~c"r <l. "a1ol"i:::ao.;,3.,;, da
hora extra, dS!illamos a !:oua realiz<lçào para S~r di<:;:101 irada
por conve'1cao co 1et 1va

----------- -------------..,:----------------------------- ----- ----- -- --- ----- ----
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:~~::~:~::~~-~~-~~':~~~~-_: --~~~:::~_:~~~:-~:-~~:~~~:-~~~~~:~~~:~:--------------
lP05079-' JOSE EGREJA PTe
............. PARECER "' .

A matér ta em causa decidimos oo- uma accroesen cons r t tucto-
na t alternativa. Que na pr-esente tese dos t r aoa u-cs torna in
v t ave l o acrcvett amentc da r-et er tõa emenda, sem cr-ef ctac 00
exame cr rt tcc da solução ccnsuosrancteca no sucsr vtut tvo Pe-
la prejUdiCialidade _

---------~;~~~ãõ:;----- ----~ÕS~-~G~E~Ã- ------------_. ----- --- PTB

............ PARECER l\"

Embora procure com razão fazer trabalho de s í st ematt-
aecãc. a Emenda não chega a fazê-lo a conte-te

----- ----~~~:_~~~:~ ~~~---- ------------------------------------- -------
lP0508i-::! JOSE EGREJA PTB
................ PARECER ..

A emenda vtsa a sutrst r-utt- toda a redação do ar-r 29 a
lem de sucr tmtr o ar t 30 ~o tocante a erradicação do ar t
3D, concordamos totalmente

ouantc ás ai te-ecões propostas multo delas f e integram o
nosso sces t t t ut tvc qcarrto as outras por uma coes tão de ste-
t emât tca preferimos -ejet tar-. em que pesem secs tno tscct rves s
eár-ttcs

------~~~~~:~:~_:~-~~~:~-----~-----------------------------~-------
lP05082-1 JOSÉ EGREJA PTB
................. PARECER ....... "'......

A Emenda elimina. o mandato de injunção e alguns f?utros
ctscos tt tvcs do cacttctc Mas tnr r-oouz erros de -eoacêc em
alguns dos textos que propõe

-------~-------~--~:~~-~:~~~:~~-----~-------------~----------------------------
1P050B3-9 JOSÉ EGREJA PTa
.............. PARECER ..

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo e de

--------------~~~~-~~:~~::~!~~~::_----~--------------------------------~---------
lP05084~7 JOSÉ EGREJA PTB
........... PARECER .

sete acotn teento careta 1, n~:_!~~~~_~~_:~~~~~!~~~~?: ~_

--~ ~-----~P;~~~~:5---------~~~é- ~~~~ ~~------ PT6
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento par-cta t nos termos do substitutivo
----~~--------~-------~--~----~------------------------------------------------

1POSDB6-3 JOSE EGREJA Pia
............ PARECER .

Pela -ejetcãc
A redação Que peefer-f mos foi aprovada unantmente pelos

--~~~~~~:_~:-:~~~::~~--------~----------------~---------------~-----
lP05087-1 NELTON FRIEDRICH PMDB
............ PAR!:CER ,. '"

O tratamento dado ao caortutc no sucst t tut tvo dispensou a

--------------~~~~~~~~~-~~-~~~~~:~:~~~-~~~~~:!~~-------~--------~--------------
lPOS088-0 DIRCEU CARN::IRO PM08
............ PARECER ........ "'•••

Pretende a Emenda seja tnctuicc um Hem no artigo 270,
dando competência a União para "Instituir impostos sobre
n-anscc-te oe Qualquer natureza"

Ora, o transporte é uma espécie de serviço e, portanto,
ja tnctuteo na cceoetêncta dos Estados conforme item III co

art1~oc~~;Ção do imposto no aetn to da União vtr ta não se ces
uniformizar o tratamento tr-tuuterto dado aos serviços em ge
ral, como também r-eouatr ta o montante das r-eces tas que o
projeto direcionou aos Estados e aos Munic1pios, para lhes
garantir ctena autonomia financeira

Pela rejeição

lP050B9-8 DIRCEU CARNEIRO PM06
............ PARECE~ "'.

Pela não rejeição
A mater ta se insere nas atividades aoetnt st r t tvas Que são

nr-ocr-tas dos mmtc totcs Sendo oesneces sar-va previsão ccnsr t-

--~----------~~:~~~~~-~-~:~~~~~~-----------------------------------------------
lPQ5090-1 DIRCEU CARNEIRO PMQB
••••••••• PARECER .

O pleito apresentado na presente emenda já SE' encontra

-------------~~~~~~~~~-~~_::~!~-~~-~~~~~:~_:~-~~~::--~~~:-:~~ ~ ~~ ~~~~~~~:~:_----
1POS091-0 DIRCEU CARNEIRO PMDB
.............. PARE.CER ."' .

A emenda Introduz detalhamento que deve ser objeto de le
gislação cr-ctnar-ta Trata-se de matéria não constitucional
De qualquer modo o conceito de "runcãc social da p"oprieda.de"

--------------~:~:~~~-~:~-~~~~!~-~:_~:~_!:~~~~~~--~:~~-~:~:~=~~-----------------
lP05092-B DIRCEU CARNEIRO PMDB
.............. PARECER .

____ ~ ~:~~_ ~:~~ ~~~~2 ~_~~::~~~ :_~~: _~::~=_~~~ ~~~:~~~~~~~~ _
lP05093-6 DIRCEU CARNEIRO PMDB
........... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento
As provid~ncias para assegurar o uso da terra tendo em

-~-~---------~~::~-~~~_:~~~~~_:~:~:~-~-~~-~~~~~~-~~_:~:~-~:~~~-----------------
lPD5094~4 DIRCEU CARNEIRO PMDB
........... PARECER .

A matéria em causa, decidimos por uma abordagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos traoaltlos torna 10
viável o aproveitamento da referida emenda, sem preju\zo do
exame crlt1co da solução consuostanciada no 5ubst\tutivo Pe-

-~~----------~~-~::~~~~~:~~~~~~~----------------------------~------------------
lP0500S-2 DIRCEU CARNEIRO PMOa
............ PARECER .

A emenCla contém imperfeições que a tornam 1nacolh'vel

---------------~ -~~~~~-~:~:~~~~----------~-----------------------------~-- ~----
lP05096-1 DIRCEU CARNEIRO PMDB
.......... PARECeR •••••••••

O artigo emendado trata d~ materia Que, no entender do
relator, d@ve estar disposta em Tltulo pr6prio, sobre as com
petências legisla.t ivas

--------------------~~:~-~~~!~~~~~~~~~:~:--------------------------------------
1P0509,-9 DIRCEU CARNEIRO PMDB
......... "'•• PARECl:R ....... ",,,.... ",

---------------~-~:~~-~~~~~~=~~-~~:~~~~:_~~:_:~~~:_~~-:~~~~~!~:~~~-----------~
lPD5098-7 DIRCEU CARNEIRO PMDB
............ PARECER .

--------~~-~-----~~~~_:~~~~~:~~-~~~:~~~:_~~~~:~:~~-~~-:~~:~~:~~~~~-------~~---
lP05099-5 DIRCEU CARNEIRO PMOB
..... "'.......... PARECtR "'••••••• '"

------- ~---~ ~----~~:~ -~~~~~~:~~-~~~:~~ ~-~~:_~:~~:_~~_:~~::~:~: ~~':----- ----- ~- ~
1P05100-2 DIRCEu CARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER ,.,. .

A matér11l de que trata o Art 415 já se encOntra suficlen
temente atendida pelo Projeto de Const ftufÇão e cOl1cluimos pe
la supressão do referl[jo artigo Resulta, portanto prejudica
da a Emenda em estudo---------------------------------- ----~~----------------- --- ---- ------- --------

lP051Q1-1 DIRCEU CARNEIRO PMDB
............ PARéCER .

Os reQu1s1tos necesSarios ã conceituação da função social
da propri~dade territorial rural devem ser objeto de 1eg1s1a-

:~~:::~~:::~~-~~-~::~~~~-_:--~:~:::~_:~~~~ -~: _:~:~~~~-~~~:::~:~~~~-----~ ~-------
lPOS101-l DiRCElI CARNEIRO PMD6

cac or-or ....aria
Pela noíevcêc

1P0510:?-9 DIRCEU CARNE:RO PMDEl
......... "" PARECER "'''''''

DAr! 4'2 cc Projeto de Const-ltlJição trata da matéria 1.,
e-e-ecos- t t uc tor-ar e ccnc tu-wrs por SU2 supressão aesur t a

-------------~~~:~~~~:_~~~~ ~~ ~ :~~~-~_:~:~~~ -:~_:::~~~-----~-------- ----~ -------
'P05103~7 DIRCEU CARNE.IRO PMD9
.............. * Pol,RECER ,...

___________~~::_ ~~:~~:~~~ __~~: _::~l~~:_~~_:~~::~ !~:~~~ ~ ~_

iPOSt04-'j DIRCE,", CARNEIRO PM06
.. "''''.. PAR~CER "'''' ..

A net ee ta. embora de graMe 1nportânc1<l e objeto de r e
gls'aç.ão or-dtnar ta

Pela Rejeição

1POS10S-3 DIRCE.L CARNEIRO I='MOB
... "' PAREC!:R ,. .

-~~--------------~::~-~~:~~~::~:~~~~~:--~~~~-~---~~~_:~:~~~~~~-----------------
lP05106-1 DIRCEU CARNEIRD PMDB
............. PARECER .."'''' .

Pela r-ej e'rçâc
O oesenvct v tmentc eco-rõntcc é objetivo global ficamos

cor- a vecacâo atinente ação mat s eacecw tce Que coube a rrr-

-------~~ ~-~~~~:~~~~- --------------------._-------- ------------------ ---
lP05107-Q DIRCEU CARNEIRO PMDB
..... "' PARECER lO ..

Apesar oa validade do merlto da presente emenda, a mesma
fica crejuorceoe em virtude do texto cc dispositivo oc proje
to (315) abranger, pela expr-essão "navegação interior' a ex
pressão "naveçaçãc fluvial e lacustre~, utilizada na elMnda

------_:~-~~~:~--~~~~-~~~!~~~:~~:~~~~~---------------------------~-------
lP05108-8 DIRCEU CARNEIRO PklOS
.............. PARECER *

------- ----------~~ ~~-~:~~~~~~~:~-~~~:~~~:_~~:-:~~~:~~~-~~~:~~:~! ~~~-~--------
lP05109-6 DIRCEU CARNEIRO PMDB
"' ,. PARECER "' ,.•• '"

A emenda tem o meetto de defi"'ir para a navegação inte-
rior uma iectstaçêc esoecte tca rnoeoenoent e de analogias,
tctatmante toccecat tvets a real Idade> ao transporte aocevtar-tc
tnt ee to- O assunto é pertinente e visa sanar uma grave dis
torção 110 tr-ansccr te nto-ov-ar-tc tore-vor-, ou seja, uma le
gislação escecrr tca-retcr de inibição ao oesenvcrvunentc do
setor

-----------~:~:_~~~~~~~~~~---------------~--------------------------~----
lP05110~O DIl:lCEU CAR"lElRO PMOB
............... PARECER lO ..

-------~---------~~:~-~:~:~~~~~:~-~~~:~:~:-~~~ -!:~~:-~~-~~~~ ~ ~:~: ~~~----------
1P05111-B DIRCEU CARNEIR.O PMDB
............. PAReCER "' ..

-------~---------~~~~-::~~~~~:~~~-~~~:~~::_~~~-:~~~:_~~_:~~::~:~:~~~----------
lPDS112-6 DIRCEU CARNEIRO PMDB
............. PARECER .... "'......

------------~:~~-::~~~:~~~:~-~:~:~~~:_~~:-::~~:_~~_:~~:~~:~:~~~----------
1POS'13-4 DIRCEu CARNEIRO PMOB
............... PARECER .

-----------~ -~-~ -~:~~-~:~:~ ~~:~:~-~~~: ~~ ~:-~~::~:::~~-~~-:~~::.::~: ~~~---~--~---
1P0511ij-2 OIRCEU CARN;:IRO PMD8
• .... ,........ PARECE.R .... lI'.,........

--- ---~ -~ ---~- ---~:~~-~:?~ ~~~:~:~-~~~:~~~: -~~:_:.~~~:_~~-~~~~:~~~: ~~~~---------
1P05115-1 MA'~CIO BRAGA PMDa
........... ,. PARECER ....... ,.....

Pelo não acotntmero o nos termos da redação adotada no
suns t t tut rvo

----------------------~~--------------~----------------~~----------------------

1P05117-7 MÁRCIO BRAGA PMD!3
...... "' PARECER "'..

~~-------------- --~: ~~-~~~~~~~~~:- :?~_:_:~~~::~~~-~~- ~~ :~?: ~!~~~-------- -------
lPOS11B-S MÃRCIO BRAGA PMDB
........... PARECER ...... "'........

A cuest ãc do sistema ele çcvar-nc em face das discussões
que a-nca se processam, será defln\da accs 1!. etaboeacãc do
SuDstitutivo

----------------~::~-~~~~~~~:~~~~~~~:---------._------------------------------~
1P05119-3 JOAQUIM BEVILACQUA PTB
•••• "'•• "'.. PARECER .

No entendimento do Relator, a mater1a tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir flgllraria melhor em legislação
ordinarla eis ql1e a proposta de exclusividade da foln'a de
salarl0S para incidência. de contr1tu1çôes SOCiôlis destinadas
11 SegLlridade possui implicações butante significativas no
financiamento de programas e ent idades j<1 consol1dados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação 1nfraconstttu
cional pOderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da materia, de modO a Que possam ser atendidos
os d1versos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do aSStmto, e considerando-se o
numero de €mendas apresentadas no mesmo sent ido, julgamos re-

i~i~~~i6~ ~~~~~~~r~ç:~~n~~ :~~~f~s~~aDrb~::~~ndo1:91 ~f~~~~~
ordináriO

1P05120-7 JOAQUIM BEVILACQUA PTa
.......... PARECER * .

Em Que pese a bem fundamentada njust lficaçãon, divergimos
do conceito de Que -higiE'ne" seria o gênero do Qual a "5au
de é esp€'cle, como deixa entendido a Emenda Consideramos
que, pelo menos no c:tmpo da proteção do trabalhador, são
direttos distintos que devem ser assêgurados Da' porque,
acolhendo Emendas sobre a matéria, pretendemos Inserir es
sas duas formas no Substitutivo

1POS121-5 JOAQIJIMBEVIl.ÃCQUA PTB
.......... PARECER ..... "'•••••

Pelo não acoln1mento conforme orientação dada ao Substi
tutivo

---------~~Õ5~;;:;---------~Õ;:ÕÜI;-~E~~~iê;;~~---~ ~-----------------~ ~~------~--
...... ,.••••• PARECER ,. .

Acolhida a supressão proposta Entretanto, tendo em vista
as inter-relações entre saude e meio amDh!nte, mantem-se en 
tre ambos um v'inculo mais brando no artigo 351 Pela aprova 
C'o

---------~;~5~;;:;--~------~õ~ãü~;-~~~í~Ácõ~~~---------------------P~~---~-----

•• "'.,. .......,. PARECER .... "'........
O Autor da Emenda entendI? dt?snecessarla a vedação constan

te do ~tem UI do artigo 266 do Projeto de Constituição da Co
fI'I\ssão de 5istematlZaç.ao porque ao ~pmples 1nexistf'!ncia desse
disRosltivo j:J. 1mpl1car1a veaação à União para instituir isen
ção "de impostos estaduais e mun1Cip.a1S

Nada, pois, tem a alegar contra o citado dispositivo, a não
ser Que ele e essencialmente esclarecedor, Interpretatl/o

A clareu é a nosso ver, de extrema valia no texto consti-
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lPOS123-' JOAOJIrJ' 9~VILÁCOUA pró lP05t40-1 JCAQIIIM EiEVILACQUA PTS

-uc-c-iat Por- -ssc eoreocenos cu -s o oveccsvttvc cesencevia
r-erevente cecer ceve-co cer-manecer- no texto do Pro;eto Ele
afirma e-c-essaeeo-e J!1"2 fi csor ta cc-rt-ee te ao texto da
cons·1tt.ição de ,9\57 e da Emenda ccnst- t uctooat n 1/69 que
[l..lnha1"l a dutonom1a €'!>ta<jua'i e m\...1'I'c1pal em ear er ta ce 1f1\PCS
ros , sob o tecãc t-iccnteetever da União

11:>05124-0 JOAOIJINI B~V1LACQVA PT6
"'..".••••• " PAR:::CEq "'........*••

Pelo eco'lb t mer-tc nos termos do Sccstt t ut tvc

1PO~125-8 JOAOJJ1Vl 8rVILÁCQUA PTS
..I"~."''''''''~ PAR:'CER ", ..

A o-eaente emende ccrr"t .ta ccn a stvtenat tce geral adota
da car-a do eteco-acãc do Projeto dó' ccnst vtutcao

Assin somos -et a sua r-ejetceo

lP051~b-6 JOAQUIM B~VILACQUA PTB
....... ~ " FAR!ÕCER " * ..

wr-oceasnte
Postula-se a su;)re~são do oa-acr-aec 20 do ar-t 233 do

e-ereto
Assiste razão ao Const t tutnt c O otaccs tt tvc mcctneoo

não versa e-ater ta co-ist ttuc-o'ra t
cuno-e ass t-rar ar- Que a legislação adjetiva penal oete- 

mina a coeun-cscãc 0,.1 apeese-it acãc oo processo ao juIz o
qual os pronto, abre vistas ao eec-eeeoteote do Mln'bt~"io

eum sco
Impel1de, a t-tos oest ecs- Q..Je o M1l'1isterlo PUD' Ice e

ectictas Civ' 1 e .Judtct ar r a são instituições nsemaneotes e
moecenoentes Que não se coo-uooe-n nee- mantêe -etacãc nter-ar->
cotca OI.> (Hsc~plinar

Pelo acolhimento

1P05127-4 JOAQUIM BEVILÀCQUA "TEl
........... PARECER .

A EMIH'lda deve ser r-eje-t aoa por não ajustar-se ao entendi
mento predomi nan-e na Com' ssâo de 51stemat taacãc

lP05l2B-2 JOAQUIM MVILÁCQUA PTB
............... PARECER ...... "'......

A EM~nda oevs ser eorcvaca. conforme entendimento o-eocnr
nante na coevssão ae 5istema"·iz<lçãc

lP~5129-1 JOAQUIM BEVILÁCQJA PTEl
......... "'. PAR!:.CER "'...... "'*.....

O Substitutivo PD na-t tcutar-, perfl1ha c-f t er tos oue
reputamos mais accneatnávets para a composição ctenar-te do
Tr-lbur-al de con-es da União

Pel a rej ei cão----------------------- -- -----------~ -------- ----------------------------------
lP05130-4 JOAQUIM BiNILACQUA PTB
....*........ PARECER .* •• "'...."..

MeSMO não constando da ef"e'"lda a forma como serial" COI'l 
patibi1lzadas as partes do projeto a que !>e r€:fere, não pod;:>
r'llamos aprova-la poiS foge a sua' in'1a dom1nal1te> e con
traria a oplnHio da. maioria dos Constituintes ouvidos En 
tE'ndE'mos qJe a parte relatlva a ~FiscaJ ização Fin.lnceira" de
v~ra perrrarlcer riO cap't\.llc ~do PCQ@r L'ag'lslat\vo" €nQuaf'l 
tO todos os dlspositivoS relativos aos "Orçamsntos", inclu
sive sua tr<amitacâo ficarão fl\ell'tor colocadas no Tituto rela 
t1\0 as Finanças PUDllcas

Pela reje'çâo
--- ------------------------------------------------ ---- -- --- -------------------

lP05l31-2 JOAQuIM MVTLACQlIA pra
."•••• "'.... PAR':C!:R .... ,,"' ....... '"

!'.l055<1 deFinição a respeito das normas Que serão cu nJo apro
veitadas no SUDstitutivD el1i"re al;, contidd5 no ítem IV, do
a-,1go 17 do Proj~to, esta expressa no parecer a Emenda
'p16815!5

t. presente Emenda. acha-se de acordo corr aCLeld definição em
alguns pontos e não em Outros
~or isso, SO!l'OS oor- sua uprovil-;âo oancial

lPOS'32-1 JOAQJIM 8EVILACQUA ~Ta

*"~ ••"''''''. PARECER "'.
f\lâo há duvidas de Que se deva estender alguns dos direi

tos tr-."balhistas aos empregados domésticos como ser-1'!5 huma
nos e como trabalMaores QJ& são Contudo. ha Que se conS1de
nJr que esse tipo de mão ds obra, t~m se caracterizado pre
dQminantem~ntc;>, despreDarados para os seus deserrpl?nnos motivo
porque pretender contemp,a-los, de imediato CO"l os mesrros
dIreitos que são assegurados os tr-abalhadores de errpresas e
a nDSSO ver, de toao injust1ficàvel Assim sendO SOI"OS pela
~eJeíçãO da preten~ão dI) nobre parla.mentar

lPOS133-9 JOAQUIM BEVILACQUA PTa
.... "' PARECER * *.

Acolhida a sup~essâo proposta 11. saude ocuoacional é CO"'l
peténcia do slstema nacional unico de saude e sera dtscipl1
n2da oportunamenti?

Pela aDrovação-------------------------------------------------------------------------------
1P05134-7 JOAQUIM BEVILACQUA PTa
...... "'••• PARECER ",..*.....",*.

Já acolhemos emendas a esse~ dispositivos
Pela prejudic'lal\oad~-------------------------------------------------------------------------------

1PC::18S-S JDAQUIM 5EVILACQJII. PTS
....... "' PARECER *..

A supr'.'lssâo p"opo!lta tem fundamento lógico
Pe1a aprovação

-------- -----------------------------------------------------------------------
lPOS136-3 JOAQUIPI SEVILACQ!JA PTS
............ PARECER ..** .... *...

As allneas citMas na Emenda nã.o figuração no SUDstitut~

vo por força da aprovação de Emendas supresstvas de seus pre
ceitos

1POS137-1 JOAQUIM BEVILÃCQUA PTa
•• * PARECER .

Já acolhemos emendas aos diposttivos a que se refere esta
emenda

Pe,a prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lPOS138-0 JOAQUIM 8EVILACQUA PTS
......... **. PARECER **"''''..*....'''

Os Audttores, SE;lgund::> entendemos, somente devel'l ter as
garantias da magistratura quando em substituição aos Min1s
tros, pois so então passam a desempenh<lr função efetivamente
a5semelhada â fU"lçào judicante

Pela r-ejeição

lPOS1g9-8 JOAQUIM 8EVILÁCQI.JA Pia
........ .,..... PARECER ..*......*"'..

O Substitutivo, no particular, perfilha critérios que
rE'!putamos mais aconselhaveis para 1'1 composição plenar'a do
Tribunal de Contas da União

Adema1s os Auditores. em nosso entender somente devem
gozar das garal1tias da magistratura quando em suostitu1ção
aos Ministros pois so então passam a desempenhar funçd:o efe
tiVamente assemelhada a função judicante

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

1PQ5l4l0-l JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
•"'.** *.. PARECER "' ..

A emenda ao pretender incluir no~ tnstrum~ntos pluria..ua
is de P'lanejamento alem dos 'invest\mentos ~as despesas rela-

t tvas ao paga,"Iento dos seevtccs ela ovvtoa cecor-r-onr ea de cce
rações de c-e rv-o- podera estar trazendo u-u coieco-acac para.
o aor teo-ar-eo tc do projeto Entretanto entendemos -et tca a
tnctusãc desta despesa não "'.., t..'ll orçamento plurianual mas
r-um mat r ct-er-to -avs amno. um "plano p'uri;JnuaP e scncmc
se estas oesceees estiverem relacionadas ou ter-e-e ceco-r-ent as
de tnvesr t'eer-t os r-ea i teaocs ~ o Que eetaoctec» os t or-eoa do
Sucst t tut tvo Assim SOJl'O.S pela eo-cvacac par-I.~dl

lP05'41-0 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTe
...........*"'. PAR~CER <lo.... "' ......

A eee rca não se coacvoa com a cr-veotecãc ee-at adota
da no c-ereto e nem CO'" c enterdirrento da mai")r1a dOS coost t
t umtes consct t auos Não se c-eter-oe.com e 110va ccr-at ttuvcac.
-unter o ür-ça.narrto Pl..Jl'ianual ae rnvest tmentoa tnatr-umento
oeeacreovtaoc na ultIma oecaoe sete -aí etcãc

1P05142-8 JOAQUIM BEVILACQUA PTe..* PARECER ".
A !:.rrenda ceve ser -eter teoa co- não aíus-e-vse ec enteoot

"lento o-econtnaote na Comissão de svstenat taecâc

1P05143-6 JOAQUIM 6EVILACQUA PTB
....** ••••• PAREC!:R .* ..

O orsncs t ttvc Que a presente emenda pretende supr-imlr- fOI
modificado car-a nova redação uue atende em oe-te. a a;-gu-

'I\el1taç;do exocs ta en sua j usr t t vcat tva
Pela apr-ovação ca-ctai

1PQ5144-4 JOAQUIM a~vILACQUA PTa
............... PARECER *....."'....'"

A a-eeooa pr-et sr-ce responsa.b~lizar a Un~5.o por oeccewos ~

ant tcacões na.a tnst 1n.tcôes e tnance t r as por esta controladas
O texto emendado artigo aas do Projeto d.:> Con,!;tituiçào é

r-etac tonaoc COI" o artigo 328 v, do r-esmo Projeto ctue at r-v
bul a Lei do .5iSt€1t'2 fir'lanceiT"Q uac tonat dvsoor- entr-e outras
natér tes , sce-e a criação de fundo, eant tcc ccn r-ecur-so das
instituições r tnancetr-es , com o objetivo de pr-oteger a eccec
mia popular e garantir oeccattcs e acr tcecões ate oete-wtoacc
valor

A car-t tctcacêc das instituições oficiais r-este fundo j!..5
r tr tca-se cr-rncrcarment e se se cons toer-ar- cve algumas a
exeroic do Banco do Brasil S A , t<âl'l acionistas privados aos
Quais ntst r tbuem lucros e otvtoeooos e que, evtõent er-ente de
ve-r -eeccosc- - junto COM o acionista majcr t t ar to - oe ras
ccetcecões da toat t tvtcãc «ãc r-cs parece legltlmo c-eteooer
que a União com r-ecursos arrecadas da toda soc teoace gara"l
ta com excius tvtoace os oeeoetrcs e as act tcacces realiza
das nas tnatt tut ções e rna-tcetr-as que ccnt r-ct a

A!lSiM, não ccs t aote os elevados cr-onos t tos Que rnsntr-am o
Autor somos pela rejeição da ':.nenda

Pela rejelç50

lPOS145-::! JoJAQUP,l ElEVILACQUA PiB
... " PARECER ", .

Opta'llOS por ranter no Projeto de constituição o texto
aprovado na comis5âo te'llatica aue reserva a~ institu'ções 1'1
nance1ras a. ex1gênc1a. de crlaçâo de fundo de proteção as pou
ca ...ç::!ls pucula"es s'Cw. 6nm; cara ~ Un\ào

Pela rejeição

1P05146-1 JOAQUIM BEVIlACQUA PTB
..........*.. PARi:.CER ~ .."'..... ~*.

A p~~<;ent!> E'1'I!?I'dil propõe a supressão do oaragrafo un1co
do art ::!84 do Projeto de Const'tuiçào da Corrissao de Siste
Matiz3ção

Na nioote~6! náç.. obstdnte os elevados proooslto5 do Au-
tor, a S ..JDressão alteraria sub5tancialmente a proposta aco-
lhida pela maIoria dos constitu1ntes que examlnal"am a r-ateria
nas fases ant~r1ares da ela~oração do PrJ::Jjeto dI:: Con.stitul
Oão

A~s1m. somos pela .sua rejeição

lP05147-9 JOAQIJIM BEVILACQUA I'-T9
.."'.....* ••• PA~ECER ."' ..... ,.~*.

Com esta e'1l:enda o autor traz efetiva contr-lbuição par-"
o ap nil"oraJl'ento do Projeto Entretanto oreferimo~ adota 
101 com outra redação ~É vedado t) inlcio de pr"9ramas
ou prOJetos nJo 1nclu\dos no orçamento' ve:! :lue c"m a 5~.!>

terl'd.t1Ca constante do SUDstltl.ltivo todas as desD<>,sas de
todas as E!pt idades OU01Icas d~verão COf'star do~ 'arçam"n •
tos~ apreciadOs pelo Çlcder Legislativo

Assim somos pela aprovação parcial

1"'05148-7 ",OAQUI',1 BEVIlACQUA PTa
"' "'. PARECER "' ..

A emenda vem trazer uma efetiva contribu1ção para o
aprimora'l1!ilnto do Projeto @ da S1stematica orçamentária Em
funçdo das ra-ões da justificação.somos l:':i!la apro"ação-------------------------------------------------------------------------------

lPOS149-5 JOAQUTM BEVIL.ÁCOUA PTB
........" P4RE.CE.R •• ~ ..

A emenda 'lão se coadUlla con a or-ientação geral do pro
jeto e o entendimsnto da ma,Qria dos Constituintes cOl"Isulta 
dos Se aprov<lda,os Mexecutor-es" do or-çaMento não diSQorian
de nerhuma flEJX f Di 1idade para cOf'ltornar eventlJai~ ill1pl"evi stos
durante do execução orçall'ental'ia, prejudfcando ou mesmo irrpe
dindo o fluxo normal dos serviçmi que devem ser pre!'ltados pe
lo poder oubl 'co Pela rejeição

--------------------------~----------------------------------------------------

lP05150-9 JOAQUIM BEVILÀCQUA ~TB
........* * PAREC!::R .* ..

A Emenda propõe a supressão da allnea Ma", do Hem XIV
do artigo 12

O dispositivo em apreço ja mereceu o devido tr<1tamento n
no Substitut1\0 em elabor-aç<1o

Pela rejeição

1POS15l-7 JOAQUIM BEVILÁCqUA PTa
.........* PARECER "' ..

A aMpliação das imunidades tr lbutarias contraria ten-
dênc1a crescerote Que vem se manifestando ent"e os Constttu
\ntes, desde o ~n'ci0 dos tnaoalhos das Subco!"l's~5e'5 e das
CO'l1fssões Te'll~ticas, além de comprOlT'eter a lI'eta de se refor
çareM as finanças municipais e estaduais

lP05152-S JOAQUIM ElEVlLACQUA PTa
...*.* ..** .. PARECER *..*.....*.....

A Emenca deve ser rejeitada por não Sê ajustar ao en-

------------_::~~~~:~:~-~~:~~~~~:~::_~~_:~~~:~~~-~~-:~~::~~:.~::~~~-------------
lP05153-3 JOAQUIM BEVILACQUA PTa
............. PARECER ..* ..

Algul"s dispositivos dil emenda se coadunam com a ori
entaçáo geral do projeto e com o e'ltl';lndimento da maioria dos
constituintes consult~dos Ass1m,somos pela aprOvação apenas
de parte dOS Hens 1 e II ,no aue se refere à Maut or 1:z:ação oara
abe"tul'a de credHos suplementares e para contrat,;:lção de re
ceita para liql.ddação no proprio eXE!rctcio" Pela aprovação
parcial

1POS154-1 JOAQUIM BEVILÀCQUA PTa
.... ., * PAR!:.CER ..

A questão foi adequadamente tratada no SubstitutiVO
Pela rejeição

1P05155-Q JO~QUIM B!:VILACOUA PTEI
*.**•••*. PARECER .." .

A questão fo' adequadamente tratada no Suostitut1vo
Pela r~1e1ção
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JJAC1J1M BEVIL.AC')UA 1P05173-8 JOÃC CA~"'OI.J pMJ6

11'05156-8 GASrJ"-':' RIGl-'1 PTS
.... "'.."'...... PARl:CER ....... ",,,,.~ ..

A E'I'I~n::la trata de dispositivo r-ãc const t tuctonat
A tnat eet a cever-a se- objeto oe 1l8\ cr c toa-!e
Pela rejeição------- ~ ~ -------- ~ -------~ ---~----~ ---- --- ------------------._- ----- -----------

lP05157-G NI';;L TQN FRI:'ORICH l-'MOa
"'.."''''" .... '''.. PARECER ........ "'.......

.ra acolhemos emenda ti esse cisPOS1T'VO

--------~----~----~:~~-~~:~~~~~ ~~::~~~:-----------~ -------- -- ---- -----~--------
lp05158~4 "lELTQN FI\IEORICH PP.\~B
.... "' ...... PAReCE~ "'.,.."' .......

P~'a aprovação PO'" corresponder 1110 -exro dê! er roee "c;
co ar-t 356 do Pr-oj et o

-. ------ ~ ------- -------------.-------------------- ._---------- -------- ~ ------ --
lP051Sg-2 N!:lTON FRiEDRICH D~DB
... ~", •••• ", PARECE'l ."'''' .. '''''' ... ~

Pelo não aCOIIll'lle.,to nos t er-eos da r-edação aoctece TIO
suos ti tut tvo

lP05160-6 NELTO~ fIUE;)RICH PMOa
"'••• "''''**. PARECER ••• "'•• "''''.

Julgamos conve-n ent e manter o aet 319 do secfetc coe as
ar ter-acões cao-vete

----------~ ------~~~:~: -~~~ ::_~~~~- ~:~~~:~~-~~_:~:~~~- ------------- ------------
lPú5'61~4 NELTON FRIEDRICJ.l PM::'J1:l
...... "'..... "'.. PAReCER "'."' ........ '"

Os pressupostos ca função social Podem ser oee tr-toos em
leI COl'llp)eme'1tar

1''''13 .....c-cvacãc
~ ~ -------------- --~ --------------- -----~ -~ ----------------- ~ -------------- -----

1POS162-2 NELTON FRIEDlUC-l PflD6
............. PARECER ....... "''''''''...'''

Por se tratar de maté r1a de tot er-esae da acononta e o.,
segwrança do oa ts ror-na-se evidente a necessvcece de Que se
ja objete oe c-scos i ttvc ccnst t tuc-ona t pelo CJ ...e somos ceta

-------------~:!:~~~~-~~-:~:~~~--- ---------------------~---~ ----- --- ---- -- -- ---
1P05163-1 NE TDN FRrEOl:!.ICH PMDa
....... * ....... PARECEP " .... ,," ...

A tnre-vencãc ao sst eoo no oomtrvto eccoõetcc e o ecoooó
110 são fatos marcantes na vida sccnõetce das sociedades mo
dernas Parece correto então Que o teea sej a tr-at aoo , de

ec-ee exc t tc i t a na texto cons t t tuctona r Pela reje'lç;;io
---~ ~ ------- ~ ---------~ .------------------- ---- ----------,------- ~ ~------- -----

'1'05164-9 N='LTO~l FRIEDRICH PMOB
...... "'.... ". PARECER ..... ,.... " ...

Definir, err r rnnas aer-ats , cs cr t-icrc-os que regef'l a a r t
enacão ou concessão de terras oucttces é essencial ao texto
constitucional no caovtutc 11 da Po t t vca Ag"'icola Fundia
ria e oa Rsr or-na Agrarla

P101"" neretcao------------- --------------~-----------~-~ ----- ~ ----------------- ---~- --------
tPo5165-7 N/!!..TON I"RIEDRICH PM!J8
"' PARECER .

O "'eaime E' "'epresel'1tat ivo o POVO !lecióe por melo dos
se",!:. respr-esel"'tantes 'egalme'"lte escolhldos e aaem<lis existe
a llber-dDde de associação Que independe e pr~scinae do esti
m!Jlo do Estado

PeJa r~jefção------ ~ ~---------~ ------ ----~--- --------- -~ ----- ~ ~ --------------- ~---~---- -----
1"05166-5 JOÃO CA.LMON PMl)a
......... " •• PAI1ECER ."'~"."' ... ,.

O d spositlVO cltaClD {art 3981 fo' suprimidO d.:> text.J 1:'0
Projeto nesta fase de tr<lm1taçâo, por ~ntendermos Que deva
ser tr-átadO por legislação o"'a'narla OL err lei Q<J€ trate de
planos glocais a~ desenvolVImento cielltH1co e tecnologico

Pela reje1ção
~ ----- ---------~ -----~--~ ~ --------------------- ------------ ---~-----_. --

':"0::.161 ~ 3 JOÃO CALMON PM~B
,..."' PARECER • ., ..

Respeltaoo o paradigma federal os C0'1selneiro5 dos Tri
bunais Cle Contas dos !:sta1os, d,;, DistrIto l'ederal e dos Muni
cíptos d€Jerâo ter ~oro de 1ulgamento estabelec'Ido a nwel de
Tribunal de Just1ça mateol"1a a ser definida e'll legislaçãO' 1n
fraconst ~ tucicn;g 1

Pela rejeição-------~-------~ --------~---._----------- -- --------------- ------------------ ~ --
lP05168-1 JOÃO CALMQN pMOa
.......... "'•• '" PAR!:;CER ..,."' ...

O modelo feceral, '"Ia part Icular emoora o'erecldD como P<l
radlgma e i"lsusce+wel de Sl;!r 1ntegrõllmente adotado pelos
Estados Distrito Feo@ral e Mun1clpios, Que na. organlzaç[!io de
sews TribunaiS de Contas não de estar ate'ltos sempre as p@
cullaridades TocaIS
Daí a convêniéncla ca ine.usão da ex.pressiíc ~no Que COi,lPer"
no dlsposttlvO cuja alt~raçào a Emenda propõe
Pela re~elção---- -------------------- --------_. --~-~--- ------------------------------------

lP05169-0 JOÃO CALMON PMOB
........ *" .. PARECER ....... "'''''''''

A Em~ndtl aDjetlva Inserir mater1a que, sob pena de atentado
ao princIpio da autonomia dOS Estaóos-membros 'la de ser for
çosa",e,.te d~scipl~nacla no te",to das Car,stltuiCões estaduais
P~li':: reH"ção------------- ~ ---~- ---- -------- --- ------- ~~---- --------------------------------

lPOS170-3 JOÃO CALMON pMOa
........ "'.... PAPECER .......... "'... '"

O dispOSlt~vo citado (art 3981 fOi suprimido do te.>tto do
Projf:!to nesta fase de tramitação, por ~ntendermos que deva
l'õer- tratado por legislação ordinária ou em lei Que trate de
planos 91ooa's de de.5envolvl~nto cleJ1t\flco e tecnoJoglco

Pela rejeição

11'05171-1 JOÃO CALMON pMOa
.......... "". PAReCER .,. .... ,,"'.....

prOC1.Jra a emenda ressalvar sltuaçãoes em Que poderiam'
ser vinculadas receitas dl? natureza tributaria T<ll dispo 
51tlvo contraria o en~{;>l1dlmento da maioria dos Constl 
tuintes e a orlentação geral dO projeto Entend~mo5 vál1da
l'Ip~nas algwm tipo dê vincwla.;.io para a educação, par~ o Que o
suDstitl..ltivo apresentara solução eSl=leclfica

Pe>la rejeição
------~-----------------------------------------~---------._-------------~-----

lP05172-0 JOÃO CALMON PMDa
."' PAREC!;R ,.. ,.

De fato, a natureza particular QtJe reveste a lnterver"lção
estatal no dom'nto econômico, vinculada a preceitos relativos
a segura"lça nacional ou a interesses coletivos relevantes
por si s6 justifica e>ventuais concessões de priv1legios
e/ou suovenções a estas ent idades publicas

Com efeHo ao Estado compete a prestação de uma ser1e de
serviços essenciais ã populaç;io, e ia produção de um conjunto
de bens estateglcos Que demarcam a SUl! relevante função so
cial e econ6mic~, ao tempo em Qwe a distingue e a dlfer@J1cia
da i"lclativa pr1vaaQ

Nessa persoectlva, s6 não justifica ~ concessão de Oene"'1
cios fiscais Que não sejam extens'veis as empresas prtvadas

Pela aproV'ação parcial------ ~-~- ~-------- -~---------------------------._-----------------------------
lP05173-8 JOÃO CALM% PMOa
."' PAREC R * "

A estaofl1dadc entendIda com a garantIa de m~"ma"ênc1a

no empr@go e portanto como contr<lbDS1Ção ao liJre arbHr10
do emprl8Ç1ador oe despedir o empregado tornou-se art1f'c'osa
mente un3 momentosa e controversa Quest5D porQI,l,mto. r~gi·

mentos expressivos das categror iao; envolvidas têm se mar,i-

eesr eoo r-evte-acare-ue, co- UfI'\3 sctucac ne-ec-oosa da pro
blema

Na verdade, c Que qw~r o empregado e ver t tnu t aoo aoi.e te
er-et-r tc e r-ão , como se c-coei a e-icenacenente ter a gara'1
t i a tr ees-r t t a de cermancer- no emor-eco cont-e a vontade do
e-cr-ecaoer- ccosctente de Que e ca-te vital e lna1'\enavel da
o-ocr-ta atividade ampl eaa-vat , sace Que não pode ser tratado
cor-o uma simples peça, um instrumento ou maq.. tlla qUI?
anos usaoa e jogada "ora como tnsar-vtve t

De SLa parte, não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou ins~g!.lrança ao seu empregado oots esses SdO
rato-es comprovados coe baixa produtividade A o-ar-ca a ex
oe-teocta o cor-nec tmentc t ecn-cc a identificação do empre
gado com os ccret tvos oa to-es da ",",presa sigtlHicam para ela
IJI'l patrim6l"'lo tnsunat tt utve t tevest e o empresár'o em -ac..r-
scs humanos ccscaooc nabtt t t ar e aprimorar a ouat trtcacão
cr-or tse tona t de seus empregados se- tudo isso, e etersent a
q.re seja virtualmente contrario a rotatividade da sua mãe-os
obra ea-c- acscu-eeeote negat IvO para os eesui t aoos CIo em
cr-asnuree-rto

Posta a qcés t éc neste-s t er-r-cs , I'dO ha ocr-uue se tr-azer
para a r-eiacêc enc-eaaticta. -uncaoa na nu ate-at toaoe do
contrato. una conctcãc tncesscat , cater-ner te-a e urocs t t tva ,
que, ao longo do tempo seecr-e foi causa de tor-mentosas deman
das judiciais

Assim ce la cotejo ce centenas de Emendas que em todas
as fases ca elaboração deste Projeto foram aoeeeent acas , es
tamos crer-ecenoc ec-meta cone i I i ater ta Que reflete a tenoên
c ta majoritária cesses propostas aceita por t tuer-ancas oe
categorias eccnóetcas e pr-oft ss í cna t s Que, o tutur-naoente vem
se mant ees t anoc por tocos os mercs oe comcrucacãc e a veda
1,.,10 da aesoeas ae imot ivad<l ou sem justa causa, em termos OI
se-em oefi"ldos pela legislação c-oroar-ta______________ ~ A ~ ~ ~ _

~P05174-6 JOÃO CALMON PM06
...........*.." PARECE~ ..

O cont euoo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão
de- 51ste'J'at taacãc traz oesoccraoe-uos Que seglJ"de- a praxe
dO c- eet-o b-as iieu-c melhor se coadunam COm a t eç j st ação
ordiná~ia ~ conot eaent ar-

'P0517S-4 JOÃO CALMON pMDB
.......... "'•• PARECER ."' .." .......

No entendimento do Relator. a mater-ta tratada. no ctsocs t
t tvo coe s~ er-etenoe suprimir figuraria melhor em teatstacãc
c-etna-ta. eis que a or-onost a de exclusividade da fol"3 de
sa i ar tcs par<l vnc tcénc sa de contribuições scciars destinadas
à seocr-tcace pOSSUi lmpllcaçó~s oast ante slgnH1cativllS no
e tnanctamentc de p"'ogramas e entidades j a consolidados no
campo social

Somente mediante tr-at amento via legfs1açJo tntr-accr-st r tu
ctonat poderiam ser r txacas as o-cvtsões tnd f spe-tsave t s ao
oeaoco-aeeo-c da mater-ta. de modo a Que possam ser at enutucs
os otva-sos asoectcs envcrvtcos

em vtsra da r-elevâ-ncia do assunto e constoeeancc-se o
run-er-c de emendas ac-ese-ueoas no mesmo SE'f1lido julgamos r-e
ccr-a-icave t acoftlgr õl emE:!nda supreSSíva remetendo Oi!. matéria
a 1Jlterlol' consideração ao I'!nsejo dO processo legislativo
ord1nário

1POS'76-2 JOÃO CALMDN PMOa
...... "'....... PARECER ....... " .......

a intento da Emenda e fixar o 11r..'1leI"O de memtrros dos Tr'founals
de Contas estaduats, d? Distrito federal e do~ Munlc\p10s
Trata-se de mataria CUjo dlsclpllJ"amento, ine;ll1velmente, toa
de ser estabelecido no â'l\bito da cO'l1petênCla legislativa de
cada um dos mem:1onados entes po, 1 t io;o~

Pela rejeição

1005177-1 JOÃO CALMON PMOB
... "' pAR!::CE:R .,. ..

A jornada de trabalho ae 40 horas semanais. como cons~a

do Projeto, de 44 o,) 48 horas cQmo proposto 1':'1'l nL'nerOSlss~-
mas Emendas, teve de certo modo, um referencial comun
Ao rna'o,.1a da!> propostas I'l~smo na fase das Comfssões ':"ema1-i
cas, seja pelas suas justificações, seja D~la IOrma dI;' apre
sentação a~.s textos, SEmpre demonstrow ser li nater1a l1\a1s
Meqt.aja li leg's1a:ção ord1nttrlôl

De fato a jor.,,,,da de trabalho deve refletir uma sHua
ção conjun"\.lral Que so a lei poa~ atender Quare"ta horas
nào convfr f.a a um determinada momento da. vIda econômica do
País nas o~lo desenvolv1mento tecnológico por motivos de
interesse oubllco 0.1 ate ;Jor comprovadas razões de ordem PS1
cosoci<ll, POdem vir a ser a solução ldl8a1 Ressalte-se por
oportu'"lO Que mesmo no regime atual de 48 noras semanais, vá
rias catego" ,as, em decorl"13ncla lJe 1e>1 espeCIfica ou por for
ça de corQujstas em acordos QU con ....ençôes Colettvas, ja cu",
Dl'em jornadas redu%idas

Num Quadro lnverso, em que a necessiClade imoeriosa de
sos! expandlr ou incrementar 05 n1vels de prad!Jção, até como
mlHl1da de salvação nacIonal, podera o EstaClo, em consonância
com os anseios do povo propugnar por jornadas mais extensas
d@sde Que compensatórias a ",\vel de remuneraçJo Esse, aI lãs
é o exemplo Que nos dá o Japão, onde a 1ntli'nsi11caçáo do tra
balho longe de penalizar o trabalhador, e o melo ef'caz de
lhe propiciar melhor padrão de v'lda

Assim considerando que o Congresso Nacional. sempre
sens'ivl?l as reinvindic:aç:5es das tr~balhaclorE!s e consciente
das realidades do Pals, podera, com maiDr fl~xlbilldade, d1s
clplinar essa controversa questão, optamos 001" manter 8penas,
a 1imitação da duração Olaria do traba.lho em 8 horas, '10 ma
ximo

lPOS178-9 JOÃO CALMON PMoa
............ PARECER "'... " ...........

O papel constitucionalmente reservado li. Corte de Contas,
de órgão apenas aux1l1ar do Legislativo nos ml:stel'el'õ do con
tr01e externo ja lhe assegura em nosso entender .a impres
ClndivE'l autonomt~

Pe'a rejelçâo

lP05179-7 JOÃO CALMON PMoa
............... PARECER .".." .."'......

Tambem optamos pela sup"'essão da a11nea referida na Emen
da, em nosso substitutivo

Sonos pela aprovação

11'05180- 1 JOÃO CALMON PMOa
"'" PARECE.R " .." "' .

A E.menda visa objetivos ja resguardados pelo preceHo
Que intenta a.lter3r

PI"'Ja prejudlcialidade

1P06181-9 JOÃO CA MOI>l PMOB
.... " PARECER "" .

A materia mereceu tratô!lllQnto apropriado no SubstHlJtivo
Pelo não acolhimento

11'05182-7 NEI.TON fRtEDRICH PMDB
....... " PARECER " ..

Ja acolhemos emenda soor8 ess~ disPosltivo
Pela prejudicialidade

1POS183-5 NELTON FRIEDRICH Pll'oa
... "'....... " PARECER "lO."."".'"

A E.'nenda deve ser rejeitada 001" não se ajus'ta r ao entenc!l
menta oreClom\nante 1'13 Comissão qe Sistematlz2çào

------------ -----------~----------------- ~--~-------- --- ---------~- --------._--
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SueSTITUTIVO DO RELATOR - PAREC:::l'\ SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1f10S203-3 NEl.TON FRIEDRICH PMDS
.................... PARECER ..

pela aprovaçfio parcIal nos termos do substItutIvo

lPOS191-6 NELTON FRIEDRICH PMDB
................. PAReCER .

Pela rejeiçJo O substitutivo manteve o t t t uto aprovado
!'la ccmi ssão

1P051B9-4 NELTON FRIeDRICH PMDB
............... ~ PARECIôR .

Pelo não aco1h 'm..nt o , nos ternos da -ececãc adotada no
ecese t t ut tvo

POS:21~-7 !tOSE DE f'REITAS PMDS......,.••*"'. P"REC::R ...... *....... *'"
....colhida no merHo
O dlsoosltivo e-nenClado e incorporado ao CapHule< DA FAl.lt

\..:A, a':!ot<ll'OO a el\r>re&~ão "CQl'ltí'Oll? >'ia l"ata1iljadl"" d,! maior

~ -----------~~~::~~:~~~~-:_:~:~~=:~?-~~~~~~:_-~~~~-~~~~:::~:_~~::~~~---- -------
1POS216-5 ROSE. Di:. "'RElIAS PMOB
.."' ........ ~ ... PAIte.CER .. "'''' .... .,... ,.

5uprl1"tdo O atsoos1tlvo na redação ~ubst~tutiva do ~~la~

------------_:~:--~-:~:~~~ -~~:':_~=~!:~ ~::~~---------------------------------_.-
1P052l7-3 FWSE DE FR!::!TAS PrlDB
............ ~ .. PARECER "''''

A prooosição <lt::re5entada é valiosa mas, a r~alidade bl"asl1ei·
ra esta a exig1r o cumlJrirn~nto dO atendll"iento do e'1sil1o ful"~

dam.,ntal o d'3 10 grau e Obrlgato.. io Assln sendo n.1o h:õ.lvo'!ré
reCl..r::los fi"1ance'ros par:;l a ~I\çcl.!ção do orevisto na Dr'eSdnte
E'l'Ierda

lPOS20fl-2 RI)SE DE n~EITAS :::r,'DB
"'" ,,~ ••• PAR:;:CER ..

O ater-otwoot o ell" crecne.. '" ore-escola!'> as cr tançan de ze
ro :;I seis a",;,,, de ;cad.,l Ia se confi:Jura COTO Ufl"a das g1!ran+j
as assesc-aoa-, pelo dever dJ 'estado oar a com O ensino p'Jb l \
CO

lPOS223-B ALUízIO CAMPOS PMOB
•• >lI PARECER "'" .."'..

A Emenda prOpõe a supre<;são da al~nE!a QX~ ;:lO iT12m XV do
artigo 12

A materfa recebeu o de ..1ljD t"atamento no Substitutivo em
elabor-'!çào

------ -~----------~!~:-~:~:~::~------ ----- ._--------- -- ~--------------_. -------
1POS224-6 AlUízIO CAMI"OS PMD3
• ~ARECER ..

~colliernos se'ução Ó\f-eri!í".te ;''201'3 or; pontos ocj-atos <1Q~t8

emenda
Pel~ prejudicial idade

'PCS2'O-6 RQS~ lJE. ftl.':lTAS 1""'03
........... ,... PARECSR ..

Pretende d. EI'lenda est ence- aos t r-acetnacoees domesticas
todos os ct-ertcs assegurados aos ceeato A o-cocst a nos na
-ece IPCO"lDOlt-vei com a -atu-eea do t eana tnc e do vt ocuto ju
r- rutcc da relacào e'Tlpregat1cia O e-c-ecuocr-, no concet to
oo.rt r-voae rc p accete cue assuetncc os riscos da at tv tdace
ecooôetca. oa92 ao tr-acatnaccr o 5,;;:18('10, cose ccor-eceste
cão de se-vtccs eecessar tcs a consecccac dC'5 obJ"'t tvcs do seu
9mDreendimontO o-e no '?"lPito do la" não "<:1 finS econôntcos
pat-a o t r aba too realizado Assim ecvcca-e- a ;1tlv\dade err-'
cr-eaa-tat com a at tvtcace corsesr rca é cont easensc mar-r-e-toa
ver Da' porque não ser cosstvet Sê asaeçur ar eete-atnaoas
gara.... t'as ao eorreat tcc EO v1abi\i2<1.V-e~S oeotr c de urna-=-stru
~u"a aomntst eat ive eeo-esa-re t

1P05211-4 ROSE DE FREITAS PMIJB
."' PARECE~ .

AC01he"lO" a. emenda 1"0cue -esoet ta Co o-otecãc da f (!mllla
julga'J1OS porem inoportuna a -e-o seãc a lei cr-otnee ta da
tacutoace oe estabelecer as cr cr-cf otos ee tar tvos 2. d1$501l..cão
oa scctecace conjugal

seta aorovaçãe, oar-c tat_____________________________________________________ w __ • ~~ _

lP05220-3 MIRO TEIXEIRA PMDB
................ PARECER ..

A Emenda deve ser rej ....1Uda po" não se ajustar ao entendi-

--------- --- -~:~~~-~::~~~~~~~:.: -~: _:~~~::~~ -~:-:::::~~:~:~~~~------------- --- --
lP05221-1 ALUíZIO CAI,IP05 PMOB
.... "' PARECER .."' '"

A Etl'ienda Oê'Ve SE'r I'eje~tad<!. por não se a)ustar ao ent€'illH-

-------~-----~:~:~-~~~~~~~~:~!:_~~-:~~::~~~-~:_~~:::~~:!::~~~----_.-- -_.-------
lPOS222-0 ÀLu1no CAMPOS PrlDB

........... "'. PARECER ... "'1'*.....
O oojeto da Emenda Ser<l @m oarte atendiao no Subst1tuti

vo E!ttI e1aboraçao
Pela aprOVação parcial-----------~------------------------------~-- -----.----------------------------

'P05~O&-4 R051' ()E, FR~ITAS P~'DS
.. " PA>;'!Õ:CE~ '"

A educação de cr-raoces de zero a se ts anos j a o:-onflgu'"3
0:0"l0 urna das qarant1as asseguradas pelo oe-ee elo ~stado ce-a
CO'Jl o er-stec eun. t co

'POS2'l3-i ;:E~~A"'!)O "-'f~A PMDB
.................. PAR!:.CER "' .. l<....... "' ..

O projeto constituciOnal. no ca~"tulo dos 011'~itos

SOC'"ds. conS~9n'li aue O tl"abajt.o do menor tle 14 anm; é per
",ltidO ~na conClição de aprendiz'

Esta a nO"m~ const ttucional A 1'01"1"<1. a extemsão Q a
aplicação dessa norma ca!l'p~te a legis'ação ordlna"1a 15;'0 li:
o que se da com a preDa~ação do menor de 14 anos para o traba
lho cujo disClpl lnamento não perterce ao corpo const itlJclo
",

Pela rrejtlClicla.1ldaoe
------------------~-------------------------------~----------------------------

lPOS219-0 FERNANDO LYRA PMD8
.............. PARECER " .......... "'......

Ouanto ã p"oibiçáo do trabalho noturno e insalubre aOs
menores de 18 anos, há U'Tl consenso geral dos Constitu1nte~

Com relação, porem, ao mel'1O" de 14 ano'>, há u"TIa tendenc'oa no
sent Ido de QUE' sua permissão esteja condicionada a U'l1 traba
lho de aprendfz A solução nos parece v1avel e compatibiliza·
se cem il realida.de bl'tl.s'i1eira

De fato, não podemos correr o rh'iCO de deixar n<l.s ruas
milhõeS de cr1.3.nças qt.le estaf"1am imped1das de trabalhar par
;:l.'Jsa <::a or0101ç';0 de uma I"IOf"rom Constitucional

'POS:213-l RDSE D:: FREITAS PMD8
• " PARECE'R " .

Somos pela ao-cvaczc da eeeooa nc-eeos assim. cera su
pressão do dlsPOSi t Ivo menc1or'ildo do texto c0nst i tuci0na l

Pela aprovaç50
------------~~-----------------------------------------------------------------

lPOS214-9 ROSE DE FREITAS PMDB
........ "' PARECE:R "' .

A ga"il.nt~a de tl'atamento E! ooortunidac:es iguais ln-
depel"dente dE:! sexo etl'lta CO!", 1rjade €O deflctênctas f'l
sicas, é cada n:a COl1stituição oar8 QualQu'.:!r ativldad~ hum;l.
na ASsim sendo nao caPe espec1ficar essa garant~a lS0-
ladarrente Dara o despOrto po~s ela ja e:'\~ste--~---------~---------------_.---- -~---- ------------------------------------_.-

1PD5;o12-2 ROSE. DE FREITAS Pr,c:S
.... "''' PA!tECl:,R .

A @menCla ;;tPOS r-essarva a c-vsãc ctvr t para o casa de
não pagamemto dE' per são at toeor tcte

A mare-va j a -ececeu O adequado t"dta'n!2rfto ao te~to em
etaccr-acãc ao qual se tncor-oor-cu caecrar-eore

Pela ao-o ...ação parcial---------------- ------------..-----~ -------------------------------------------

------------------~~~~-~~~"~~=~?_-~~~-~:~~?~-~~-~~~:~:~:~~~: __.----------------
lPOS2;ú7-'Õ ROSl:. DE F~t.l1:\,S 1:1,)8
....... ~ ......* PAQE:E::{ " ..... ~" .....

ecotetoe d sec-essão orceosr e O r-cst ame elo e-t rcc e tn
coocc-eoo 80 cem turc O;). l"ôm\l1a

Po;la ao-cvecsc------ --~---------_.-- - -- ------------------ -- ------ ---------_.-------------- --

SUBSTITtJTIVO DO R::LATO:< - l:'ARECER S~B~E AS EIo';:NOAS ~~RESE"lTADAS

PM06lP052Q6-B Jui.IO COSTAMILAN
."' "'. PARECER "'..

1P05i97-S t<.El..TON FRIEDRICH PMD6
•• *.."'....... PAPECER .... "' .......... "

O tratamento dado ao capitulo no substitutivo disPGnsOJ a
aprov:;lção do dlSpos1tlvo PI'Oposto

1P0519S-9 NELTON l"RIEDRtCH PMOB
............... PARECER ..... "'........

As -I'inal'oa::les persegu'ld<ls pela E:menda estão em p8rtp contern-

-_.-----_:.__ .~!.~~~: -?~-~~~:~~:~:~~~--~:~~_:~~~~~:~~-~~~:~~~~ ------------.--~---
lP05196-7 NELTON FRIEDRIC'-l PMDB
....... "' ........ PAREC~R ... ",.", ..... '"

t. rnater1a m~l"eceu tl"ata~nto aoropr,,,,,dO no SlJbst'tUtlVO
pelo não acolhimento

lPOS199-1 NELTON fRIl;.DRICH PMDB
"'''''''.'''" PAR.ECER ..

A Emenda deve ser reje1tada por não se ajustar ao entendi
mento p"Momtnante na COmissão de Sistematização

-------------~----~-------------------------~------- -~ -- -----------------------
lP05200-9 NE.l.TON FRIEDRICH PMDB
............ PARECER ......."' ... "' ...

O Pl1pel constitucionalmente I'eservado a Corte de Contas,
d@ órgão apenas auxi l1ar do Congresso Nacional nos misteres
do controle externo já lhe as!:wgura a 1mprescind1vlÕ! r autono
m'.

Pela rejeição
------------------~--...-------~---------------~------------------------------_.-

lP0520'-7 NELTDN FRIEDRICH ~MDS
.... ,,"' PARECER ..

A Emenda consagra o princ'pl0 da unlcidaoe sindical !'tosso
substftutivo opta pelo plu~allsrno. embOra. mitlgac:lo
:ss~m, somos pela l"eH~1ção

lP05192-4 NELTON FRIEDRICH I'>/.'OB
............... PARECER ..

A emenda eo-eseoteca r-ee tr-a do t exro cc-tsr t nrctooat c rs
cos rt tvo cons roer anco releve.nte pa"a .:l sobel':;In~<I, a seguran
ça e o deserwolvlmento nacionais

Pela rejeição
------~----------------------~--------------------------~----------------------

lP0519B-3 NELTOIll FRIEDRICfol Pt.!DB
....."''''''' ....... PARECER *..,......*.....

V1Si'l a supf"essão do B.rt 471 do Projeto de Constltu l 
Cão em nosso entender, õ! extinçáo da enftteuse se impõe ten
dO em vtsta o carater perpetuo e arcaico de$te tipo de contra
to

i?05'90-8 NELTO!'l l"RIEOIUC\-I P!lOB
"' " .. ,. PARr:CER ..

O tt-aramentc dado ao cacttuto no subs t t t ut tvc otsoe-isou a
acccvaçãc do dtsposl t tvc proposta

------------_._----------------------~-------.--------------~------------------

1P05'202-5 NELTON FRIEDRICH F'MDB
...................... PARECER ."""1l''''''.'''

A matéria esta trntdda em outro capitulo do Pl'ojeto
Pela prejud1cia11daae

--- ------------------._----------- ~--------------_.----------------------------

1POS1eS-6 NEl.TON FRIEDRtCI-l PMDEl
.... "'''' ...... ". PARECE:R ...",... ",.......

Optamos por manter no Projeto de ccnst trutcêc o texto
so-ovaoc nat a comissão t eaát tca sem a supressão do trlcisJ;I 11
Que a pr-esente emenda pretende razer-

Pela -ejetcãc----- ---~- ---~--------._.----~-------------------- ~-------------------------- --

1P05193-2 NELTON FRIEDRICH PMDB
... " PARECER .

~ Preposição el'loora d'sponha $ebre matér'2 constttUClona1
conte'l'l desdObl'amentos que rJ1elhor se situmTl 1"\0 ám!:llto da le-
g15 laça0 ordimH'1<l e compJeiTIPntar

Pela rejeição
------~------~---------------.--------------~~--------------_.---------------~-

1P05194-1 NELTON FRIEDRTCH PMDB
..... ~ .."''''.. ''' PARECER" .

A Proposição e'll exame abr~nge o principio da vinculação
de ~ecursos para o ensino te'ldo sidO aprovada ra fO"/lla do
Substitutivo

Pela aprOvação parcial_____________________________ w ~ __ ~ . ._. • _

1P05197-8 NELTON FRIEDRICH PMOB
"'''' ''' ?to.R~C!!:R ..

A Emerv:!a deve ser rejeitada por n;;'o se ajusta.r ao enter-cv
manto or-eoontnante na Comissão de stst emet taacao

1POS186-0 NEL.TON FIUE.D~ICH PMD8
....... ,. F'ARECE':\ ..

A enl1?nda cct-ictce 6'" parte co-a o rr-ateee-rrc ave cn s
censeecs ao tema Peja ac-ovacãc oarc~a1-------- -----------~- ----------------------------------- -----------------------

lPOS204-1 NELTON fRIEDRICl-l PMDS
.... "' PARECER ..

O modelo feoel'a1, no particular, f'!mbora ofereeido COIl'Q pa
f'adlgma, e insuscethel de ser integralmente adotado pelos
t.stados, IHstrHo Federal e Muf\1c\p'os, Que l'Ia crgaM,;açào de
seus Tr'lbunais de Conta~ hão de estar atentos sempre, as pe
culiaridades locais
Oai a c{)fwsrdêncta da inclusão da exp"essáo Qr-o l1ue couber"
no dispositivo cuja alteração a Emendo. propõe

-------------~:~ ~-~:~: ~~~~ -------- ~--------------------------------------------
1P05205-0 Jul.IO COSTAMILAN PMOB
........."' .. PARECER ......."' .... " ....

PE:lo não acolhimento nos termos dO SubstitutivO

1P05184-3 NEi.TDN FRIEDRICH PMOtl
........ "'•• PAREC:::R >10 .

A sistemática de aou-ecac do valor oc Inposto ar r-ecaceoo
eo ceoe Estado e os ce t t er tcs de distribuição oe caca tr tbu
to, scnr et coo dos unccstos eeoe-ats e do tmcosto soe-e opera
ções eei at tvas a cn-curacãc de ee-caoc-vas e or-est acão de
ser-vrçcs torna"! IMI)Os.$1Vel O credito nc eone-vto da sue ar
-ecaoaçãc

---- ---_.--------~:~ ~-~:~: ~:~~-----~-------------------- ----------------- ----_.
lPOS1S5-1 NELiOtl FRIEO~ICH I't.\DB
............... PARIC.ER .... " .......

A e-nenca eotoce aspectos ce-t tnentes ao instituto da usu
ceotão ur-na-ia escecteieente o cun'tc sec-ar de que a mesma se
-evee-e ao ga"anttl (:I c cr-attc ue morajfa aos mifllôe<; ae fa

!'l'11 ias ca-eot es e ao crese-vae a<;; é-eas ouo r rcas
Entretanto coos-oe-aecc-se as oecv 1 ;aridades de caca e-u

ricip'o a oet tnr tecãc da a-ea deve ser r-emettoa a ieatstacac
m~jn1dpal

Pela aprovação parcial nos ter....os do substitutivo
-------------------~--~-~ -- ------ -------~------------------------- -~ -- ------._-
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SuBSTITUTIVO DO PEl.ATCR - PARECE~ S09Rr:; AS EMSNDt.S AP~E::,!::N"ADAS

Al.utZIO CA'I!P:JS PIJIDS lP05243-2 t."Il.SON GIBSON PMDB

1PO~260-2 RITA CAMATA PMDa
......... * PA~ECER ..

Na anallse do d1spos1!lvo que Sê pretende emendar - o
art 466 do Projeto de Constttuiçâo - entendeu-se Que a mate
ria não 13> de natul"eza constituciC'nal, tendo S1do totalrrente
Rejeftada

Portanto. somos pela rejelção da emenda

lPOS254-8 GERSON CAMATA PMD,8
.... ~ ......... ~ PARECER ......... ,.,....

A supressão proposta Que entrarta "em t~stql'a com <!
alínea 'gQ. QU~ assegura amparo espec1al à: deficil!ncia f1s1coa
e mental~, esta E!QLdvocada A allnea "g" trata de gratu1dade
aos atos nl;lcessar 10s ao eKerC'lC1o da !soberania

Pela prej rdiefalfddoe

lP;)5249-1 R:U CAMATA PMDE!
............... PAR:;,CER .

A supressão cr-oncsr e enriquece o texto const t tuctcna r_____________:~~~:~~~~:~:~ h:_~:~~_ :~:~~~~~ ~ ~ _
lPOS250-S GERSON CAMAlA PM:JB
............. PARECER ..

A sue essãc c-cocst e e'lr IQLJeCe o texto ccost vtuc tonat

-------------:~:~:~~~~~~: ~ ~:_~~~ ~ -:~::~~:~~------------------------------------

lP05255-6 RITA CAMATA PMOa
............ ~ PARECEI< ...

A P"ooosta contida na emenda ~lca prejudicada, tendo
em vista Que o Relator optou pela s\.lOl'essão dos arts 339 e
486 do Projeto dó\ Comissão de Sistematização, por se tra -

------------~ :~~--~~-~::~~~~- -~~ ~~- ~~~~~~:_-~:- ~~~~~~~~~?-_?~~~~:~~:_- --- -- -- --
1POS256-4 RITA CAMATA PMDB
................. PARECER ........."'''' .. '''.

Organizar a Segur1rUlde Social, e dentro deste Sistema dispo"
sobre a I'l'evidencia, constitui incumbência do Poder Pu011co,
de conforll'tdade com o THu10 IX do Projeto
Não e o caso portanto. de acolher-se Eml;lnda ja contemplada
no texto constitucIonal. uma vez que cabe ao Congreso pronun
ciar-se sobre todas as matet'1as de cornpetêncla da União (art
99'

PM[)B1P05251-3 RITA C~MATA

.............. PARECER ..

lP05252-1 GERSON CAMATA "MDS
............... PAReCER ..

sr-e-enoe o autor suc-fetr- o item V do aet 29
Não ccnccr-caeos com o~ a-çumentos da juatte tcacsc tendo

em vt sta que a tntct at tva do oa-t tco em "latéria ccns t t tuc tc
oat e legislativa -epr-esent a eata uma conm.tst a que toe-etece_____________::_~~~~~2=~~:~ _~~~~~~:~ ~ ~: ~ ;__ __ _ _

lP05253-0 RITA CAMATA PMOa
• PARt:.CER ..

er-ctenoe o ai.te- at t er-a- a a t rnaa -e- do Hem I co artigo 2,
para exc t ctr- da obrigator1edade do voto aos matores ele ::lezol
to a'lOs. apenas os QUI? ndO 5J11bam expl'lmlr-se 1"'0 ia'oma nil
ciona l @ os que estejam privados doS direitos pollt1cos
A a,inea "C" dO mesmo itelT' Qiz Que não podem alistar~se el~~-

tores os OU~ não saioam l'1'xpl'imir-se na llnoU<l ofic1al e 05
qu~ estejam pr1vadOs temporll~lamente e def'rH lvanente aos
seo.lS direHos polHicos
Entendemos que deve S~r mantida a red<!çào do item Yb' por
exclutr da obrigatOr1edade 00 alistamento e voto, ape'1ilS os
aralfat:letos, 05 ma10r-es de setenta anos e os deficientes fi
S1COS

cecceoência A mater t a não e de nat ut-eze cons t t t cc tona t A
coeoete-tcte para a1<>ctol inar atripuiÇÕllS de seus tunctonar-tos
Ceve pertencer aos p-cnr-tos ast aoos Dessa re-na. o c-sccs r-

---- --------_: ~~::_::~::~ ~-~::~~~ -:~:~:::~~-~:- ~ :~: ~~:~~~ ~~~~~~~:~ ~-~::~~~~ ~-----
lP05'44-' NIl.SON GIBSON PMDS
................. PAR;:CE~ ... "'...... '"

~pesal' dOS elevados ceoccsvrcs do eminente ccost tturot e
<1 -are.. ja coosta-ue da presente emenda suscita conflitos cce
a srstenat-ce que fOi eoctaoa car-a a eteoo-ecàc co Projeto de
cc-we ttutcec ora en anatrse

---------- -----~--~:: :~:_:~~:-~:~:_~~~: ~ ~~~-~: -:~:~~~- --- ---._- ------._---~ -~-
1P05245-9 CeSTA peRREIRA Pi"L
... .,., ...."'.... "AR:!C::R "'...."'.."',....

o contecoo da e.",e,\da e tr-et aoo de -e-ea mais ao-a-tsent e
pela redação oferecida ao otsccs tt tvo no Projeto de cc-s
t ttuvcãc

--- ----- ------ ----~:~:-~~:~~:~: ~ ~~~~~~:------------~-- -- -- ---.-------------- ---
1P05246-7 COSTA FERREIRA PFl.
.. PARECER "' "' .

SO'I\QS pela rejeição da erenoa Vl'1':! oue o texto consr ttu
ctona I o-eter-oe t ão-sceeot e estabelecer- o pr1ncip1o da q-a
turoeoe do processo de nalJil'tação Daria o casamento

Posteriormente, a legislação ord1naria c!.ildanl: de d1s-

----------- --~~~~~~- ~-~~~~~: ~---~-------- ~---- -----._--------- --- --------------
WOS247-S COSTA FERREIRA PFL
.."' PARECER ..

A criação da Justiça de Paz nos parece uroor-tente para a ce
rem-acêc do casamsot o Estender ao J'u~z de Paz competência
par-a a ttab'llHacão ~ extgi§ncia or-evtst a no artigo 180 do Co
digo Civil, eot-eaue ao JuIZ togado soe a rtscat taacàc do
orgão do Mln1ster10 Puo t tco , 'lOS parece cescaovca. pela 111'-
ccr-t ãocta de Que se reveste Os ur tc tos de Registro Civil
procedem, ca-tc-ar-teeent e. a nantr tt ecãc Que estarão aptos a
celebração aocs acr-ectacãc do M P e co juiz

-------------~:~~-~~~~~~~~?-~~-:~~~~~ ----~---- --------------------------~ ------
1D05248-3 CaSTA FER:tEIRA PFl.,
................. PAR~CER ..... "'.."'.....

Pela -ejetcão Dor' náo se enaUaQrdr no ertel'dlmento cc
Relator

1POS257-2 RITA C~MATA PMDB
................. PA~ECER ..

EntendBmos que as Institulções financeiras puplicas e pr1
voadas devem const1tu~r um fU'1do especial Que proteja a eco
nomia POPula" garantindo de!t:l6s1tos até determinado valor

A Ementla proposta exclui as institUições of1clais do fundo
Ora o art 285 do Projeto @'stalJelece Que a "Unlão não se res
ponsa.bl 1lzara por Oepositos ou aplicações el'l instituições f1
nance1ras", com o Qual conCOrdamos

Esta clllro. portanto. Que a Emenda não contrlbuf para o a
pr1morame'lto CIO Projeto

---------------~:~~-~::~::~:~~--------------------------------------------------~
lP0525B-l RITA CAMATA PMOB
• "'''' ''' PARECER ..

Preferiu-se transf@l"'fr a matéria ocjeto da emenda para a
competénc11.1 para H;>gislar concorrentemente da Un1ào e dos Es-

----- -------- ~~~~~ --~~:~~~~~~=~: -~-~~~ ~~ -~:::~-~~~~~: ~~~~--~:~ ~-~~~?~~:~?_---- ~
1P05259-9 RITA CAMATA PMOB
.. PARECER .."' .

Na analise dO disposH ivo que se pretende Elll'enda,r - o
3rt 466 do Projeto de Constitu1ção - entendeu-se que a mate
ria não ê de natul'eza constltuctonal, tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, SOITlOS pela r~je1ção da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPD52J7-8 MICHEL TEMER PMOE/
.......... "'.. PARECER .

~ l:mem:lA deve ser aprt)vada, conforme l;'ntend1ll1ento preClomi
nante na Comissão de 5istemat1zaçào-----------------------------------------._-- ------------------------~----- ----

1P0523B-5 l.UIZ SOYER PMDB
.... ,. '" PARf:CER .."' ""

O Projeto de Constituição def1ne, :;om clareza, as atr1
buiç5es de cada um dos Poderes I:xecut"·vo, l.egislativo e Jud1
ciári0 no tocante ao Slstema Fir"lanCe1ro Nacional Prevê-se
tambem uma lei do Sistema financeiro que se dQ5t1na a fixar
parâmetros Oal'B o sistema. SuaS condições de funcIonamento. a
atuação de bancos nac10na1s e estrangeiros, a proteçào as
poupanças populares, concessào de cartas-patentt>s e a or'gan1
zação, o funcionamento e as atrlouiç5es do Banco
Central do Brasil

De forma que, como ocorre atualmente, as atribuiçõet; do
Banco Central do Bl"'ast1 melllor ficarIam se definIdas em lei
ordlnar1a

?e 1a Aprovação da emenda
---~--------~---------~--------------------~---------------------~-------------

1POS239-4 l.EITE: CHAVES PMI)B
................ PARECER ..

" matér1a. ol:ljeto da emenda, me"eceu dos Const ftu1ntes
empenl1ados na presente fase de elaboração da nova Carta uten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tame'lto condlzl=!nte com a sua importância

Nesta etapa do processo de elabor-ação Constitucional,
parte da emenda de>ve ser acolh1da pelo 5ubst HUtiVD

Opinamos P01S, pela aprovação par-cial

lP05234-3 MIC.-lEl TEMER PH'OB
.................. PARECER; " .

O teetsc emendado foi sunr uro co nâc cabendo a 'Su<! revi
são

PE'la Drejud'lctal1dade

1P05233-5 VIRGíLIO TAVOR~ PDS
"' .. "' ....... ,.'" PARt:CER .."'''' ....... ''' ..

O novo p-cj to octcu por 45 e não 100 dias eua-ire ao go
vernador Territorial. não t ennc o rer-r t tor to <I autonomt a no
1 í t tca dos Estados, não se fust w tca a etetcãc direta ue seu
üover-naocr- Q parecer e, p01S pela rejeição

-------------._-------------------------------~--------------------------------

lP05236-0 JOSÉ MAURICIO POT
.............. P~RECEFl ...... "'.... '"

A mat~ria constante da Emenda entendemos deva ser Objeto
de lei o"dlnaria O~flf'lda, no texto constitucional a pro
priedade dos recursos m1nerais pela União a ela caber a se e
Quando for o caso d\:!flnir criter10s de participação das Uni
da.des Fed~radas atl'i1vés de leis ord1narias

Por 'S'ssa "azão somos pela rej~ição da presente emanela,
nos termO$ do Substitut1vo

1P05241-6 NIl.SON GIBSON PMOB
........"' PARECER .

Os obj et i vos persegu i dos pe 1a Emenda conf li t ali' com a
orientação adotada pelo Suostitut1vo

Pela rejeição

1P05242-4 NILSON GIBSON PM08
............... p~RECER .

São de se louvar as boas 1ntenções que nortearam o nolJrp
autor da emenda Todav1a a matéria deve ser prevista pela
le1 ordinária face. inc'usive, ils constlllntes Il'utaçeies das'-------------~~~~~=~:~ -~~ -~~~~-~~-~~~~~-~~: ~~-~~~:~:~~-------------------'"-----

1P05243-2 NILSON GIBSON PMD8
............ PARECER ..

A emenda aprêsentada p/;!lo ilustre Const,tulnte tem total

1POS232-7 VIRGíLIO TAV:)RA PD$
....... " PARt:CER ..

As etnat tcaoes oa emenda contem aspectos que harrrcr'1z<ll'l
com o ent eno-mento da ccertasãc de sts-eeat taacãc

Assim somos pela aprovação car-ctat desta emenda
----~--------._-----~----------------------------------------------------------

1P05235-1 JOSE. MAURíCIO POT
........... "'•• PARECER .....,... ,."'...

Pelo não acolhimento confor'lle orient<l.ção dada ao Substi
tutivo

1P05240-B l.EITE CHAVES PMDB
.............. PARECER ..

Sem embargo do apreço ~ela 1ntençJo Por ni1ío Me1çoar-se
a outros principios ou pela sua impertinªncla com o tema, a
proposta não alcança <I':oll1iOa Pela I'ejeição---- r ~ _

,P05231-g VIRGIl.IO TAVORA PDS
................. PARECER "'........ "'''' ...

A emenda apresentada elim1na a expressão 'principio da
reciprocidade" ccnt toa no texto origInal do projeto o que, a

nosso ver se-e disposição j a ccnsecr-aoa no tr-aesccr te in
ternacional ate e-não. não prevista r-as const vtuvcões ante
riores e Que -ec-eseorae veruaoeu-os suoor tes de defesa dos
ocasos operadores de transporte no exte-vo- Pela -eretcêc

lP05229-7 ViRGíl.IO TAVORA POS
................ PARECER .

A emenoa procede>, uma vez Que o ct.l"'ho social co vnst t t c
to da usucapião é atingido na primeira concessão, 2 qual
covtaaente devera ser a untca

O teor da mat er-te será portanto, ao"angldo pelo suns t t
tut tvo segundo a tecntca "estsiattva adequada

-----------------~:~~-~~~~~:::~-~~~:~~~------------ ----------------- --~----- ---
lP05230-1 VIRGíl.IO TAVORA PD5
• .,• .,...... "'. PAREC~R .... "'.........

A sccr-eesãc das imunidades t r tbvt ar-f as -r-adtc tonavs em
nosso ou-ett c contraria ter-cênc te cr-escente entre os Cons
tituintes, Que vee se menr-est enoc cesce o m-ete dos tr-aba
tncs das suocoea ssões e das coetasces renat tcas

1P05226-2 YSÂNEAS MACIEL PCT
..... ~ "' PARECER ..

a novo enfoque que r tzenos constae , no substitutivo, pa
ra a empresa -iac tcna t aoarent s-ner-te conta com o respaldo e o
consenso da matorva dos Senhores Constituintes De f'or"la oue
não podemos acatar a a:>ordagem do nobre Autor da Emenda

------------------~:~:-~~~~~:~~-~ ~ ------ --~------------------------------ ------
1P05227-1 VIR.GíLIO TÁVO"A PDS
................. PARECER .

A emenoe deve ser -ejet taca por não aj.rst ar ese ao entenov-

-------------~:~!~-~~~~~~~~~~:~-~~~:~~~:~~~-~:_~~:~:~:!::~:~~------------------
1P0522B-9 VJRGILlD TAVDGA PDS
.............. PARECER .

A eeenoa traz uma eeet tva contr-tbvtcêc para o ace-eetcce
mente do c-ereto Entretanto algu'I'a5 alterações na sua reda
ção devem se- eet tas A coos tce-aeos caectatme-ue aprovada
com SIJ2 redação nos termos do sccst ttut tvc

re ta aprovação parcial------ ---~---- ------------------ ---- ~-------- ------------------------ ----~-----

1P052::'5-4 l.YSÂNEAS MAcrSL por
.."' '" ~ARECfR ~ .."''''.. ''' ..

A Emenda oe-cut e ouast âc cus deve ser- exactoaca a tuz do
sucst t t ut tvc Pela apr-ovação

--------------- --------- --------- ----~-------~ ------~------------- --------- ----
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lP05262-9 RITA CAMATA Pr"OS
•• * PARECER *." •• ~"".

A proposta q...e a emenda apresenta f a esta em parte
teoctoa no rr-cretc de ccnse t t a rçâo

ot.antc aos demais escectcs , Que n<'lo figuram no texto. se
riam melhor apreciados se se tr-atasse de legislação cr-emar-ta

1P05264-S RITA CAMATA PIJDB
.......... ~ .. PARECER ~ ..~

O conteuac da Proposição, ateno toa pelo Projeto da ccnvssãc
de ststenet tzacão. traz casdonramentos Que, segundo a praxe
do direito cr-as t retr-o, melhor se coadunam com a legislação
crdtna-te e complementar

lP05261-1 RlTA CAMATA PMD8
..... ~ *.. PARECER " *.

Somos pela aprovação da emenda no que coocer-ne a Igua1
cace de utr-er rcs e cust tt tcecac dos f11hêl$ rase toes ou oãc
oa relação ao casanentc oee- como os aoot tvos , c-erer-tooc no
entanto fazer constar do texto cons t t tucto-rat -ececêo ot r e
rente da o-cccsre

Quanto ti sugestão r-etat tva ao acaooc-ic julgam)-la per
tinente a teatstacão or-dmae te

lP05263-7 RITA CAMATA PMDB..........*. PARECER ••• " ........
A Emenda o-coos ta não obstante os elevados pr-ooos t t cs do

Autor, versa sobre mat er-ta Que, oo- sua natureza, e sujeita a
interpretações que variam conforme o momento ccttt tcc ou as
condições econômico-financeiras do ca-.s , e que, cor-tento es
t ae ta melhor disciplinada elfl norma de car-áter- tnt r-acons t t tu
c tonat

Asslm, somos pela r-ef etcão
Pela rejeição

lPOS28S-8 NILSON GIBSON PMOB
............. PARECER "' .

Tendo em vtsta aceitação de emenda SUprQssiva do art
lO, estaMOS, coerentemente. pela reje1ção desta

lP05284-0 mLSl]kl GI9S0'l PMJ6
... "'."'''' ..... PA~ECr.l<c ........ *'""' ...

A Emenda c-oucat a trata de tnvest teentcs oe cap1ta1 est r-an
g~1ro, assuot c oee t-rtuo em ar-t tqc scosecceo-e Apresenta por
t,mtc~ ~r;~ 'l'iV~t,'hl '?;; ~·5,t,1. t,'llI'iQJ'Ml" 'à"'l 1..~"M.a.,;1iõ- ~r~.:''h -'b:.nsrÓ
set'lc'la dO PrOjeto de COl1s·ituiçáo

P~la re]eiçÕlO

1P052BO~7 LEOPOLDO ~:Rr.5 PM09
..* ... "'....... PARECER • " •• *," ... ~

A c-cccs rcãc r-âc coocor-re para o aoer eetcoeeee-o do tex
to const t ructona r e'n eveto-acãc Pela -ef e tcão

lP05283-1 t'ILSGN GIBSON PMD5
............ '" PAR:J:!:I';: "... "'*.... *.

O tex-o oc suns e t t ut t vc ceote-cte. no mer t to a oecoos t
cão

Somo" P€I<J, acroveçeo car-c tat do ee-tt o

lPOS282-3 ~HLSON GIe:;ON pr~'Jf<

........."'.. PARECER " ..",....,,~ ..~
f" pmenái!. nada ac-escent a ao texto oc Proj"'to ecerus

t r ar-sc-eve-c
Pela c-eruotcret tce-re

1j:.O~:::!79-3 ~IIL'iON Gli350t. P/lOB
....... ~ Pll.R:::CER .

O esm r t to do ar-t 30' do ~tojcto oe ccost t-utcãc ~ o ce
garanti!" a soner-an-a r-actcoat soe-e a econo-na nr-astt etr-a e
e'" oe-rtcuter eeseau-ar as bases teaars car-a que oteereot es
formas de t r at amento o-ere-encta' ceto Estado sejam cana tt aa
das apenas par", as empresas oac tcr-ats Parece co-r-eto uue se
j e'n cons tríer-aoas como nacionais ane-ras as ee-ores as cujo ccn
tro1,.> oecrscr-to e de cantt a t estere üll1 mãos da nr-es tt atr-oc

Por outro lado erce claro Que o ccncevrc de 'r-acvor-a t "
não deve ser est eno tuo a c reatões de eo-itc st to t eçat

Somos POiS pela rejeição da. emenda

1P05277-7 ALBERICO CORDEIRO >'1'_
...... "'..... PA.ECi:R .** ......"'a

A ma-er ta eeeooeoe devera ser cestocaoe para r vtutc a-
oroçriado mut Ivo pelo qual a eeeooe fica pr-wj udtcatía neste
caortutc

oet a prejudic1a' idade

lP05281-S ~nLSON GIBSON }')'AD3
* ••••• ~"'. PARECER *",,,.. ,",,,,,,,,, ..

O texto proposto garante aos cc-r'ctt taoos no cats O~ ben~f'l

ctos aovtr-cos das sueveocões tncent tvos ou outros instrumen
tos de ceonccão da at tvtcaoe econôerca const antes dos 01<11105

e cr-ca-ae-as de cesenvcrvteentc nacrone t
No entanto car-a Que essas vane aqons sej"l.l1" r05tl"'t,J,:> a nr-as t
tet-ce , a nac tcoat tcace dos t i -uter-es do cont-ote ceve-e
estar expr-essa PD texto
Pela aprovação parcial !'lOS ter-mos do sutist t tut I~O

lP05:78-S NILSON GIBS01~ PM!)B
"'.... "'..... a PAREC!:R ."' ........ ***

As ateaacões 10 Constituinte são croceceot os eo-ence-
'ros , Darem QUE, 001" se tr-atar- de sauoe de um setor cr to-r ee
rio d"'vl?m sei especificados as ntpot eees oa tnte-vancao e
oesec-ccrtecãc No caso semc-e que forem oecessar-tos para se
ating'r os ooj er tvcs oo stsr eoa de Sa'JCl8

PM~BRITA CAMATAlP05160-2

1P052õ6-1 RITA CAMATA PMDB
* *•• "'. PAREC!:R * ..

A emenda pretende sue..tmtr o ar t 360 que impõe I imitação a
participação das entidades e empresas estatais na '11a.rl\Jte'1çao
r tnancetr-a de planos de previdência ccncteeen-er para seus
ser-v tdor-es Entendemos ccns t st ente o argumento de que se tra
ta oe e-ater-ta mais pr6prta de legislação or-dtnar-te pois o
assunto jã é objeto de tratamento esoecn'ico em dots decl'etos
eKecut Ivos, G que demonstra a pl'e0cupaçáo do PodeI' Pub I i co
com a questão RQssalte-se ainda, que o cortrole e a fiscali
zaçáo dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretar ta
especifica do M1nistério da Previdência e Ass1stênc1a Social,
à qual tncurrbe O acompanhamento da observâncta das normas le
ga is e regul all'entares pert t nentes

1PQ5265-3 RITA CAMATA PMDS
" •••••••• PARECER ....... "'.....

A Emenda em Questão visa suprimir O parágrafo 20 cc ar t t
go 283 do Projeto de ccnstituicãc. que permite ao Banco t.en
tr-a i oc er-as t 1 coao-ar- e ve-ios- ao t t tutos de emissão de Te
souro sectcnat , sob o fundamento de que a. matâe ta esta disci
plinada no artigo 328, tnct so lII, que tr-ata da lei do Siste
ma r tnancetr-c Nacional

A Emenda r-ãc obstante er evaccs crcccsttcs do Autor ai te
r-a substancialmente a proposta aco t rn oa pela. mataria d0S ecos
t t tuvntes que exaennar-am a matar ta, nas fases anteriores da
elaboração do Projeto ccnst t t uctcnat

Asstm, somos rejeição
Pela r-efetcãc

lP05267-0 RITA CAMATA PMDB
.......... PARECER .... "''''........

O conteudo da emenda apresentada refere-se a mater i a que
figuraria melhor eM legislação complementar Merecera, pois,
adequada cdnstderação, na ocasião propr1a

Com relação ao teyto const ituc1onal, consideramos a pro
posta rejettaaa-------------------------------------------------------------------------------

lP05268-8 JORGE ARBAGE PDS
*".*'".**" PARECER *"'..."'''''''*''

Pela rejetção por tratar-se dQ uma atividade mais apro
priada para ser deftnida em let ofdinar1a

lP05269-6 AL8ERICO CORDEIRO PFL
* * PARECER .

A propostção preconiza a adoção de medida altamente mo"a
1tzadora e que, inegavelmente. imprime a ampl itude que no
partlcular, ha de ser dada ao salutar controle da corte ae
contas

Pe1a aprovação

lPQ5286-6 NILSON GIBSON PMDB
......*... "'.... PARECER ..... '"..... ~ ..

A pretensão sera atendtda no Substituttvo

lP05287-4 NILSON GIBSON PMOB
"."".""." PARECER ..... ~ ..* .....

Não ha qualquer contradição no 4 do Art 349 em rela-
ção ao ·caput'" desse artigo O ·caput" estaoelece ul"'a regra
geral e o 4 uma exceção Que entendemos, deva prevalecer

Pela rejQ1ção

1P05288-2 NILSON GIBSO"J PIIOS
•• ~ PARECER "."""."''''''

Realmente o preceito da allnea "l~ do ite"'l IV do al"ttgo 17
e desnecessar10 Se a tmprensa e 1ivre e os sindtcatos são
reconhecidos como entidades legalmente const'tu\das, clal'o
estã que como quaisquer outras pessoas jUl"1dtcas nos termos
da lei, têm elas pleno dlreito de acesso aos meios de cO'Tluni
c;ação social sem precisar que a Constituição o diga

lP05270-Q ALBERICO CORDEIRO PFL
............ PARECER .

A Emenda pretende aouz1r ao artigo 388 as expressões
~sob a proteção do Estado conforme c:Itspuser a leia Não con
cordamos com o acrésctmo por entender que a redação dada ao
preceito já pressupõe o Que o l1ustre Constituinte deseja a
crescentaI" Parecer contrário

lP05271-8 ALBÉRICO CORDEIRO PFL
............. "'. PARECER ..*"••••• ~

Temos a convtcção de Que a matéria em foco recebeu trata
mQnto adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP05272-6 ALBERICO CORDEIRO PFL
............. PARECER •••• ~ .......

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, conftrmam a 1nextstência de. consenso so
brQ o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabol'a 
ção legislativa Da media das sugestões analIsadas, em seus
nucleos, frutlficaram os dispositivos I'elactonados em artigo
do rresma nU'Tlero do Substttutivo, que tanto Cluanto possivel
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, as
ftnal idades pretendidas na propostção sob exame Pela aprova
ção parcial

lPOS273-4 ALBERICO CORDEIRO PFL
... ",..... ",.... PARECER ......... "'.....

A Proposição em exame conquanto constitua valloso SUbSl
dio para o processo 1egislattvo, merece ser adequadamente
constderada quando se tratar da legislação complementar e or
dinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP05274-2 ALBÉRICO CORDEIRO PFL
............ PARECER "' ..

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

1POS289-1 NILSON GIBSON PMDB
.*** ..* PARECER .

A e!'1enda pretende suprimir o art 360 Que impõe 1imttação a
participaçào das entidades e empresas estatats na manutenção
financeira de planos de preVidência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de materia mais propria de legislação ordtnár'la, pots o
assunto jã e objeto de tratamento especlftco em dois decretos
executtvos, o que demonstra a preocupação do PodeI" Publico
com a questão Ressalte-se atnda, que o controle e a fiscali
zação dos afundos de pensão" e competência de U'Tla SQcretarla
especifica do M1nistérto da Previdência e Assistência Soctal
a qual incumbe o acorrpanharrento da observàncta das normas le
gais e regulamentares pertinentes

lP05290-4 NILSON GIBSON PMDB
.......*.*. PARECER *... "'.......

A emenda vtsa a aumentar de onze para quinze Ministros a com
posição do Superior Trtbunal Mllttar Em época de transição
democrática. e de presunlr-se a diminuição das attvidades do
foro castrense Não nos parece pois, oportuna a emenda, ra
zão pela qual opinamos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05291-2 NILSON GIaSON PMDB
•• " ••"'''''. PARECER * ...... "'''''"..

A Emenda em exame pretende supriMir- o art 475 do Proje
to o qual concede anistia ampla geral e irrestl'ita aos pu
nidos por mottvos polHicos

Trata-se de signiflcativa conquista no plano da ordem
democrática, fixando-se na esfera const1tutcional norma que
visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo

A enenda não se aftna com os deslgnios dos novos tempos
de transição democrática

Pela rejeição da proposição

1P05293-9 NILSON GIBSON PMDB
... * "'* PARECER * ..

Onde o Projeto diz ~serào aproveitados", a EmQnda "ed1ge
~farão parte" Não esta esclarecida Qual a l,otilidade da fl'U
dança

Pela rejeição

lP05292-1 NILSON GIBSON PMDB
.... "' PARECER * ...

Não obstante os elevados proposUos do eminente Constituinte,
a materia constante da presente emenda confl Ha com a siste
mática geral adotada pelo Projeto de Constitutção
Em assim sendo. somos pela rejeição da emenda

---------------------------~---------------------------------------------------

lP05275-l ALB=RICO CORDEIRO PFL
.... "' * PARECER ..

Os objet tvos PQrs.eguidos pela Emenda confl itam com a
orientação adotada pelo Substitut1vo

Pela I'ejelção-------------------------------------------------------------------------------
lP05276-9 ALBERICO COROEi '1 PFL
•• "' PARECER *.."'.

Pretende o autor acrQscentar ao paragrafo 30 do art 29,
apos a palavra mandato, a expressão amas não gozarãq dos pr1
vilegtos do paragrafo anterior a

Entendemos desnecessaria a medida proposta. tendo em vts
ta que o paragrafo 20 do art 29 trata CIOS partidos pol 'it1
coso e não dos eleitos

lPOS294-7 NILSON GIBSON
* * PARECER * ..

PMOB
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SUeSTllUTIVD DO RELATOR - PAIl.CCER SoCBRE AS EMENDAS APRESENTADAS___ ~ ~ ~ __ ~ ~ ~ ~ w_ ~ ~ _ ~ _

------ -- -------- ~ ~~:~~-~~~~~~~~~--~ ---------- --------------- ----~ ---------- --~-
lPD53~J-7 /'d!.SON GIBSON PMDB
.......... PAR~CER " ••

Pel~ aprovação car-cta' conforme cr teot acêc caca ac Sube
t s tut tvo

1P0531D-2 NIL$Oll. GI8S0N PMDB
........ ". PAI>ECER .

A -estr tcãc de QUE! fala a emenda nos parece ea tut ar ~ara os
mag .at-ecce Q.Je )ngressare"'l accs ,'J vlgénc la cest a COT'st1tu j

CJo etanoraoca sar-a as st tuacões JB. ccost t t usuas o direito
adquirido fica satvacuarcaoo eM ccc-tuoas emeonas j a existen
tes 110 cemt cto O<lS "o-scce tcões rr-er-s t t ô .. ias

~-~------ ~---~:~~-~:~:~~~~--------~---~ ---------- ------ ~ ~. ~ --------~ --- --- ----
lPo5311-1 NILSON GIBSON PM::t8
••••••• "'. PARf.CER ~

A matéria objeto da emenda é (1ê coeoetêocta do Estado
atr-avés de lei CO'l1p emaotar- seauocc os princ'pios ast aoe t ect
0050 pelo ar-t tqo 73

------ ~ ---- -----~:::_~~~:~:~~----~ ~------ ~~--~ -------- ~ ~ ------ --~ --------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR ~ PARECER SOSRE #.5 EMENDAS APRESENTADAS

o ctaccstt tvo em QuesU10 contee c-ecettc de eeettc mora
t taeoo- ccnsac-eoo em todos os s tst eaas previdemc'..trios oo
mundo r-azão pela qual rejeitamos ~ proposta de sum-essãc ou
arte-acãc do mesmo-------- ~-~ ------------------------ ~ -- -------- ~ ~-------- -------------- ~ ---- ---

lPQ529S-S NlI.SOr-: GIBSON r:>MDB
............. PARECER ..

O legitimo interesse do QE!;tado-Administraçào" nos 11t\g10s
cscorr-entes das relações dê' trabalho dos servidores p!.lb11COS
COfTI a untão. r-eccmen-ía a mancteocão da ccncetênc la da Justiça

Federal
A estrutura da .nrst rce federal é mais eoeoaaoa a ac-ectacsc
dos l'\t~gios peculiares a fazenda publica
ncmeecs , ssate pela -etetcac da emenda---------------- ~-- - - _. ---------~ ---------------- ---------~------------~ ------

1POS:;'96-3 ~II.SCN GIBSON PMDB
....... *t •• PARECER ..

t. Def,;"sorl,a P cr tca ~ c nc-c-ec- 010 1 CO (e m!Ju!:;1j ma n \
são 1net 1 t u I cões Que não se conf l-nd",m

A pe tmetr-a atua junto ao .iuctctãr-tc. eoque-nc o segul"
do a~ eats jtmto J Adm1nlstraçáo Publ1ca

Aquela se destina aos necesst teoos , este at tr-qe
pode servir a todos os aom'r-tst r-acos

P:lla r-ejetcãc
---------~~----------------------- --- ----- --~ ----~------- --------- -------------

1P05312~9 N:I.~'JN C.IBSO~
... ,. ,.,..~. PARECER ,. .

PMDB

lP05297-1 NILSON GiBSON PMD6
............ PAI=l.ECER .

É de todo c-cceoeore a truc tat t va da ccns tt t utrrta
Os ':lois objetivos visados são de um lado explicitar e

t rmt t ar a oar-ttctoacão do Juotct ar-to e da OA9 M n-cceesc de
recrutamento doe; candidatos ao Minlsterio euct tcc e de outro
lado. pcss í c t t tt ar o exe-cic to oc magistério ou de cargos em
comissão aos mreor-entes da carreira Tambem é justo, como o
faz a emenda ear enoer as vedações ccns.t t euc tona ta trnpos t as
ao Juõf c tar to aoo integrantes do Minlsterio suot tcc

Pelo acornteeo-c

JP05298~o NILSON GIBSON PM.J9
••••••••• PAReCER ...

or-eteooe-se incluir entre os componentes co M1n~sterlo

subt tcc o M1nlsterlo P\JbliCO junto ao Trabalho isto e jt.n
to a justiça Trabalhista

Realmente. á or noau-a vista pelo menos, parece ter
ocorrido um lapso na enumeração oos oesccc-aeentos ao Mln1s
t ér lo suct tcc no srcrero

Pelo acolhimento

lP05299-B NII.SON GtBSOl-. PMD6
........... PARECER .

O a"'tigo 427 e seus oar-aç-etcs foram t eansecr-maocs em
untco dt spos t t tvo , o Qual segue orientação orver-sa da segui
da no ceout da ceccostcãc original

Pela rejeição

lPD53DO-5 NILSDN Gl8SDN PMDB
............ PARECEF" ..

As razões exoer-croas na uust tercecãc da Emenda são 'IlU1to
oportunas, Motivo por Que acotoeeos sua postulação
Pl,lla aprovação

----~~------------~-------------------------~-----------~---~----------------~-

lP05314-5 NILSON GIBSON PMOB
• PARECER .

Com o ocrer tvc de não te-ria- demasiadamente ext ensc o
texto do sunst ltut Ivo da nova ca-te Magna, julgamos coo-runc
e11'l'lnar do Projeto dê cc-st tt ctcêc as normas Que na r s aos
ouadaeente devem ser- ccostoer-acas no ,smbito dói legislação 01'
o tnar-f a mctutvse nessa cat ecor-ta o cn spcstr tvc a Que se r e
fere a presente êmend<! ..ecão por que oatxaeos de acolhê-Ia.

------~----------~~::_~:!:~~~~------------------------~------------------------
1POS31S-;) N!LSON GIBS!JN DMDB
............ PARECER ~ ..

A matér1 ... aeve ser trstada no ámbHo da leQ151ação oralnaria----- --------- -----------~------ - ~ --------~ --------~ -~ ------ ----------~-------
1P0531G-l NILSON GIBSON PMOB
............ PARECER .

Já se encontr-e parclalmente atendida õl. eoence

----- ----------- --~:~~-~:~~:~~~----------- ~ ~ ----------------- - ~------- ~--~ -----
1P05317-0 NI ..SON GIBSON PMOB
.......... PARI'Ct'R •••••••••

Já está car-c-eureote atendida A emenda
Pela rejeição--- ~ -------- ~ ~---------~ -~ ------ ~------------ ~ ----------------- -- -------- ~-----

lPOS3'8-B NIlSON GIBSON PMOB
........... '" PA~ECER .

Já está parcialmente atendida a emenda.

------------ ~ ~----~::: -~~~~~~~~----~-- ------------------------------------ -----
fP05319~6 NILSON GIBSON PMDEl
.." PAReCER .

PrejJOtCõlda t e-ioc em vista a cr-f acãc da ccmt ssãc de
Redivisdo Territorial. que acr-ec te-e a mat er-te , nos ter-nos do
ar t 440 das Disposições Transitarias

1P05326-9 MATHE.US IENSEN PMD8
.......... PAf(ECER .

A nova redaç.?io dada e CO"lsensual e acata parcialmente
pr~sente emetlda------------------------------------------------------------------------------

lP053:;'0-0 NILSON GIBSON I'MDa
• PARECER •••••••••

er-ejuc-caca te-toe em vista a criação da Comissão de
sectvt são tar-r tto.. tat que apreciara a mater-ta. nos termos do
ar-t 440 das Disposições tr-ansttor tes

tP05321-8 NILSON GIBSON PND8
.......... PARECER .

A emenda apresentada "elo ilustre const í t utnte t er- total
c-ocecêncre A mater t a não é de natureza constttucrcnat A
comcetêncte para orsctpr mar- at-vcuicões de seus sunctonar tos
deve ce-t ertcer aos o-ccr ros Estados Dessa forma o ctsccs t-

---------- --_:~~:' _::!:~~:_~~ ~ ~~~ _:~ ~~:~~~-~~-~:~~~~ :~~~- ~~:~?~~ ~ ~ -~: ~ ~~~~~-----
1P053::!2-6 NILSDN GIBSON PNoe
............. PARECéR '"

ParQcer f3vorave, realment~ 3 sUÇlressão do a!'tigo 360 e
seu caragrafo unlco tell' toaa procedência

pela aprovação-------------- - --------- -------------~ -----~ ~ -- --------- ------------- ~ - ~ ---~-~

1P053:13-4 NIL~ON GIBSQ"J PMDB
...... fo ••• PARECER ..

1'01' entendermos Que <lS pOP,Jlações in1\ge'1as devern ter o
'.lsu""'uto exclusivo das rlq..J6zaS do solo como condlção para a
sua soorevlvénció1 flsica e cultt.'rAl, nAo foi acatada a suges
tão 00 autor da emenda de supressão das eXDressôes" exclu-
SivO" @" do 5o,0' FOi gcelta a. proposta de supressão do
t~"IT\O' e elo $uosolo- pa",'!. COl'lferir fI'I;aior coe"encl;l ao teA
te constitucional

----------------~ :~~~:_~:~~_::~~~~:~~-~:~:~::~ ----------------------- - ~ ~-~ ------
lP05324-2 NILSON GIBSON ,. PMDS
..... " ••••• PARECER "'.,..

A ~s1abllidade, entendida como li garantia de permanêncla
no emp"ego e porta'1to, com:> contraposição ao l1vre arb'trio

dO emp"ega.dor de despedir' o empregado. torl'1ou-se artificio
samente uma 7lOmentos,ll @ con""oversa questão pOrquanto. Sl'!g
mento!; expressivos das categorias envolvidas têm se manlfes
tado I"eiteradamentl>!. por urna solúCão harmoniosa do problema

Na verdadé o Qua Que,.. o empregado é ver limitado aquele
al'b 1tri0 e, não, como se propala enQanadamente, ter a garan
tia l ..t'(;ostrita de permanecer no ompr~go contra a vontade do
emj'1regador Consciente de que e parte v1tal e inalienável da
própria ativldade empresarhl sabe Que não pode ser tratado
como urna simples p~ça. um lnstrumento ou maquina Que ap6s

u~a:jge :ulog:~~e:o~ãoc~~e~~;~~v~~e~mpregado!' lnspirar desas-
sossego ou insegur2nça ao seu empregado, pois esse.5 s50 flltO-

ê~~1~~m~r~~~g~i i~~h~~ i ~:c~~~~ut ~v~ ~:~~ i f ~c~~~~ i ~~. e~p~~~:~6-
com os Objettvos maiores da empresa signlf1CAm para E'!la um
patnl!lÕnlo InsubstitlJ'ivel Investe o empresari0 "m recursos
humano!!>, buscalldO hablll tar e ap"'ilTlQ,..ar a Quall*'1cação pro
flsslorral de seus empregados Por- tudo 1<;so e efenentar que
seja v1rtualmente contrár~o a rotativldade da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negat Ivo para os resulta.dos do em
p"eenaimento

Pasta a questão..nestes termos, não ha porque se trazIõ'r
para a relação ~mpr~gatlcia, fundada n3 bl1ateralidade do
contra""o, uma cOl"idição ul'l'pessoal, paternii.flSta ~ irrpOSit1va

au;;. ao longo do tempo, sel7'pr'(' foi causa 'je tormertc-sas de~

mandas judicIais
ASSlm. pelo cotejo de centenas de E.mendas Que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tal'1os oferecendo formula conciliatória que reflete a tendên
cia majoritaria dessas propostas. ace1ta por 1ideranç35 de
categorias econômicas e profissiona.is que d1uturna!"'ente, VêM

se manifestando por todos os meios de- comunicação é a veda
ção da despedIda imotivada ou sem justa causa, em termos a
~erem defin1dos pela legislação ordinár1a

PMDB1?05325-1 MATHEUS IENSEN
............ PAR.é.CER .

~~~~a~~r~~~~~~l:~~~à~o merito

tP05309-9 NILSON I1IBSON PM08
....."'."' PARECER ..

Em que pese sua relevância, "ão se cogita da apreciação
da materia no âmbito constitucional

--------~---------~:~~-~~:~~~~:~~:~~:~:_---------------------------------------

1P05308-1 NILSON GIBSON PMOB
........... PARECER .

A Emenda em foco é. ao mesmo ternpo mod1ficatlva e adl
tiva Na primeira pa-te, propõe alteração Que deixa ao desa
brigo direitos da mulher inel"l;õntes a sua c'::lndição de gestante
e r-ãe, jã consagrados na leglslação trabalhista. 1n fine. 
prop6e 2 rnaioridase aos 18 anos. proposição que nã.o se enqua
dra no oisposittvo atacado

Pela rejeição, quanto a primeira parte. e pela prejudi
cla1 idade quanto á segunda-------------------------------------------------------------------------------

lP05304-8 NILSON GI6S0~ PMOEl
........". PtI,RECER ..

Trata-sê de matéria que deve ser reguL•.mentada atr:::lves de lei
ordinár1a. razão p'!la Qual acolhemos a presente sugestão

1PDS303-0 NILSON G18S0N PMDB
............. PARECER .

Pêla rejeição. na forma do consenso firmado l1a Comls~ão
de Sistemat lzação------------------------- ------------------------- ~------------ -~ ~ -~- -------- ~

lP05307-2 NILSON GIaSON PMDB
............ PARECER ... "'•••• "'..

A rr.odi4' 'cãçã0 Drõpo';t"ã atende~ ~m fa es-sencia. os mot 1
"as propostas o,,,10 leg1slador na dsf1nlçào Dl? emoresa nac10
na! resguarr:.ando-a de qualSQ..J~r distorções P"j::Ijt..dicials ao
seu controle por agentes econ6mfC05 ndo brasllelros

Pelos razôes expostas. justff1ca-se a prezente emenda,
no que concerne a inclusão de ~brasl1eiro·. no texto

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

lP0530:!-1 NIl-SON GIBSON PMOB
............ PARECER .

O texto emendado reserva a ccaoetêoc ta exc tus tva de Congresso
Nacional a concessão de "autcrtaacêo cr-evta para o Presidente
da aecum tca e o Pr tmetr-o-êmt st ro se ausentarem oo P,alS ~

Trata-se de disposlt ivo QJEI ha '!leis de mei('l !'iécL.lo vem inte
grando as sucessivas COl'1stHuições brasileiras, po"'q,Jan~o

constante dos artlgos 40 al'nea 'i"Q 77 66 incH;o VII A6
inciso III e 44, inciso !lI, das Cartas de 1934 1937, 1946,
1967 e 1969, respect Ivamente
Opinamos peta manutenção do preceito. tal COI"lO orig'na1mêllte
consignado não apenas em conS~Cjuêncla dessê a'1tecedente his
t6rico Entenaemos que não constitui demel"ito para AS a\..tori-
dades mâxlmas do Governo o dever de 501 icltarem previa
a..Jtor1zação do Congresso para se aus",nta"em do Pa\s Ao con-
trario, não se contando numerosas razõeo; de ordpm !ldm1n t st r .,,
t1va e ooltt1ca que recomendall' a decfsJc do Parlaf'1anTO sab"e
o pealdo e este deferênc1a necessari.a que p"estarn ao povo
brasileiro pelos seus leg\timos represe'ltarltes
Pe'a rejeiçio

lPOS305-4 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER .

O conteudo d3 Ell'\l;!noa e tratado de forma mais aorangerta
pela redação oferec.ida ao dispos~tl ....o no I'ro~eto de Cons-
t ltuição

Pel.a prejudicia'l ldad~
-------------------------------~-----------------------------------~-----------

lP053Dl~3 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER .

A c-coos tcãc em Questão, cret enoe suctrmtr a ar t 458 do pro
jeto
A nosso ver • faz-se neceasar ta a e txaçâc do mandato atuar do
Pres~dênte da seoucrtce te-toe em vista a sese de transição
que atr-avessa o País
A data fixada no ctsocstt tvc em tela atende as necessidades
de tmoiantacãc das alterações cct tt tcas e t-ist ttucionats
Somos assim, pela rejeição da emenaa--- ~ ~------- ----~ ----------- -----------------~ -- - ~ --------------------- -- ~ ---~-

1P05305-6 NILSON GIBSON P""OB
........... PARECER ....".fo ....

A EMendA conterr matér1a de cOfl'petencia da legislação or
dinária O texto const ltuclona1 deve restringir-se, nesse
particular, a definIr direitos e assegurar condições para sua
implementaçi!i.o por parte do Estado
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11'05350-1 ALBERICO CORDEIRO PFL
........ * .."'... PARECER ••"'•• " .....

A oecoos tcâc envolve tema próprio dos Regimentos Internos da
Câmara dos Deputados e do Senado da saount tca

------~------~:~~-~:~:~=~~-----------------------------------------------------
lP05351-0 ALBERICO CORDEIRO PFL
............... PARf::.CER "'.

Pela rejeição
__Na discussão da mat ér ra na Comissão oecto tu-sa não
r txar- prazos, cetxanoc-se às asseeete tas tal facultado

--------------------------------------~----------------------------------------

1005360-9 VINGT ROSADO PMoB
.... " "' P,fI,RECER ..

Entendemos que a nova redação Que será dada á nater-ta no
Substitutivo atenderá ao Objetivo da emenda

------------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
1P05361-7 VINGT ROSALllJ !'rilUi:J
............ ". PARECER .

A proposta que a erJ'enda vem apresentar já esta atendida,
pelO menos em parte, em d1spositivos constantes do Projeto de
ConstituiÇão.

---------,PÕS362=S---------VINGT-RÕSÃÕÕ----------------------------PMõã--------
............. PARECER " ..

Somos pela rejeição da emenca, vez que o texto constltu-
c10nal pretende tão-somente estabelecer o p"inC1pio da gra-
tuidade do prOCesso de habil1 tação para o casamento

Posteriormente, a legislação ord1nar1a CUidara de d'lsc'l-

-------------~:~~~~-~-~~!:~~~-----------------------------------------------
lP05363-3 JOAQUIM HAIC~EI. PMDB
............. PARECER .... " .......

A Emenda, conquanto apresente Inovações em materla processual
trata de materia que vem tratada em lei ordtnária
A remessa â Lei Complementar constitui um equivoco, portanto

-------------~-~~~~~~:~:_~~:~~:-:-~:_::~-~:~:~:~~~-----------------------------
lP05364-1 JOAQUIM HA.ICKEL PMDB
". PARECER ."'........... •

A Emenda aditiva, veda a aplicação das penas áe morte, da
prIsão perpétua, de trabalho forçado, de banil'lento e confts
co, COM ressalva para a legislação militar em te"lpo de gUl";,!r
co

WOS35'3-S VINGT ROSAOO PMOB
'* PARECER .

A matéria constante da presente Emenda conr t tta com
s t.sree-ar tca geral adotada pejo .sunst srut rvc

Pela rejeição
-------------------------------------------------------~-----------------------

1P05352-a ALBERICO CORDEIRO PFL
............... PARECER ..* .

O relator entende que as competências dos poderes deverá
constar de rtnnc cr-ócr-to, motivo pelo qual a emenda fica pre
Juctcace neste capitulo

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP05349-8 ALBERICO CORDEIRO PFL
............ PARECER .... " •••••

A emenda adf t tve é válida
Uma vez que se pretenda definir, "na forma da tet-, as atr-t 
nutcões da POlicia ncccvtar ta. há que tncnn-f a. no artigo
252

lPOS353-6 GEOVANI BORGES PFL.."......*".." PARE.CER •••••••••
Alnda que mar-Lt or-f a , a presente emenda ceve ser tratada

no êeettc da legislação cectnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

11'053.118-0 ALBÉRICO CORDEIRO PFL
............. PARECER .

A materta constante aa presente eeenoa e t tptca da le
gislação 'Infraconstitucional, da\ nosso parecer centr-ar-to-------------------------------------------------------------------------------

lPo5346-3 ALBERICO CORDEIRO PFL
....... >4'••• PARECER ...... "'.......

Ao tnctutr o 40 no ar t 254 a COnstituição procura atinglr
o antigo anseio da eot tcta acoovtar ta. cuja attuecãc, ate 00
~; encontra-se caótica ou anômala, como esta na justlf1catl-

O fato de estar toser-toc no paragrago aditivo. a expressão
"conforme ctecueer- a le\", tlâ uma ar-anue margem pa-a Que sua

------~-----_:::~~:~~~~~~_::!~-~-~~:_~::~:~~~~-~~::~~:~-----------------------
11'05347-1 ALBÉRICO CORDEIRO PFL
............. PARECER ..

Não cabe a presente emenda.
O lo do Artigo 24B dá una atr-tbutcãc mais abrangente, po
dendo r-eca 1r o serviço mi 1t tar subst i tuto, em er-ea que venha
ao encontro de espacial idade ou mesmo tendência que apr esente
o alistado

lP05345-5 ALBÉRICO CORDEIRO PFL
... "'''' '''. PARECER ..

As redações dos artigos 107, tnctsc V, e 108, inciso IX,
são cOll'plementares ao texto do art 19o 105

Pela cr-efuctctar toaoe
------~------------------------------~-----------------------------------------

lP05344-7 ALBERICO CORDEIRD PFL
.... "' PARECER ."' ..

Pretende o autor tornar eats rigorosa a 1:1eleglb11idaae
dos detentores de cargos eletivos executivos

tntencescs que o utspcsto nas at veeas C e O, Hem II do
ar-t 27, e mats coerente com os nr-tnctptos que regem as ine
legibilidades

1?05354-4 VINGT ROSADO • f'MOB
."•••• >4'•• PARECER *••••••••

O conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto
das aeee rs ereooes at lnentes ao mesfT'O assunto não obstante
os nobres croccst tos ao Autor, não se harmoniza com a stste
mat tca Que orienta os cr tnctotos na parte relativa aos Planos

------------_:_~~::~:~!~~------------------------------------------------------
lP05355-<. VINGT ROSADO PMOB
... * .."'..... PARECER ....... " .......

O texto proposto ser-a uma ccnseouêncta dos cr tnctptos es-
tabelec!doS no texto constitucional por teso somos Dela

-------------~~~~~~~:~-~~~:~:~---------------------~--------------~------------
1P05356-1 VINGT ROSADO PMDB
....*•• * * PARECER ..

As pretensões cont toas na Emenda ser-ão atendidas no sues
t t tut tvo

-----------------~:~~-~~~~~~~~~-~----------------------------------------------
lPo5357-g VINGT ROSADO PMOa
......... ó' •• PARECER ....... "'......

O conteucc da Emenda é tratado de forma eats abrangente
pela redação orer-ectoe ao ctscostt tve no Projeto de ccns-
t t tutção

------------------~::~-~::~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
1P0535B-7 VItiGT ROSADO PMDB
............. PARECEP •••• ó' ••• '"

Somos pela rejeição da emenda A exigência de previa se-
paração judiClal para a crssotucãc da sociedade conjugal e a
fixação de prazo mtntmc para a celebração de novo casamento
são condições para que os cônjuges real tzem oectsão amaour-act
da quanto à rntencãc de se divorciarem

-----------------~:~~-~~!:~=~~-------------------------------------------------

pMoB

--------------~----------------- ------------
---------~~~~335:ã---------~uís-~~üAROO PFL

~......*... PARECER ....... " .....
A Emenda em axame propõe suprim~r o ar-t 1:2, VIU "C"

do Projeto de consr ttutcãc
Concordamos com as razões expostas pelo autor em sua

just te rcacãc e nas eaní t estan-os eavcr-avets a ae-cvecãc da E
menda

,POS332-3 MATH!:US IEt.SEN PUDB
............... PARECE:;R ....."'.......

A proposta '-lu8 a anenoa vem apresentar já esta atendida,
pelo s-enos em parte, em dispositivos constantes 00 Projeto de

_:~~:~:~~:~~.:_------------~----------------------------------~----
lP05333-1 ANTO»IO CÂ~.AilA PMo8
* PARECER _

Embora cheia de méritos próprios, a emenda proposta nac
se enquadra a um texto constitucional, por enumerar setores

~:~as~;a~~~~;ad~~~ ie:~~ g~~~~~C~o~i~;~~~jar:~~~;-~~ ~~: ~o~:
competência da Estado, pelo projeto da eomisaão de s tsteeatr
aacãc
Pela reje 'ção _

---------~~~53;~:Ô---------;;~~c~~CÕ-ROLLEMBERG Pt/DB
~"'••""'''.*. PARECe~ ~ .

Pela rejeição
Aplica-se a especte as considerações expendidas

Emenda nc lP01977-0

------------------------------------~-------------------------------

11'05338-2 VINGT ROSADO PMDB
.............. PARECER ..

A e-enoa escetng :3 preocupação do nobre Constituinte,
entretanto a expr-essao "quando couber" e valida vez que há
dotações que não podem, pelas suas caracter'sti~as, ser- r~gl
cnat t aaoas

Pela r-ef etcãc
----------------------~------------------------------------~-------------------

11'05339-1 Vlt-GT R:JSADO PMDS
... "..". .......... PARECER ......"'......

Q conteudo ua Emenda, em confronto com o do Projeto da
comissão, não Obstante os nobres c-occettos do autor. não se
t\atmoí\~'Za com a atsteset tce que oriente o sistema de Plê,nos

------------_:_~~=~~:~!~:_~~~~~:!~:_-~~:~~:_:~~:_~:~~-~:~:!~~~-~~_:~:~~~------
1P05340-4 VINGT ROSADO PMDS
"' PARECER '"""•• " •••

O ccnreuoc da emer-oa, en confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesma assunto, não obstan
te os nobres o-opos í tcs do Autor não se harmoniza com a
s tatemat tca que orienta os princIpias na parte r-ej at tva '

-----~-------~~~-~~~~~~~:_~~:~~.:~!~:_---------------------------------
1P05341-2 VINGT ROSADO PMoB
............. PARECER ••* .

1'1atende o t l uat r-a Autor da Emenda suprimir a expressão "se
toriais" nos ctspcs tt tvos cttacos Tem sido praxe no ür-as t t
'Inclusive na área de tnce-ie tvos fiScais, fazer-se áist1nção
entre o planejamento reglon<Jl e o setorial Além do maIs, ao
contrar'o da que está argu'do na justH'cação, o art 54,
ltel'l X, do Projeto de ConstHulção mantém a referida dist1n
ç'o
Entendemos portanto, deva ser mantida a expressão Msetor1
ais ft nos diSposHivos alwjlaos na Emenda, mesmo porque o pla
nejamento setorial e ma1s aMplo que o regional
Pela rejetção

---------~-----------------~-~--------~----------------------------------------

lP05342-1 VINGT ROSAdO PMDB
........... PARECER ....... "'......

Na anallse do disposHivo que se pretende emendar - o
art .1166 do Projeto de Constituição - entendeu-se que a maté
rla não e de natureza constitucIonal, tendo sIdo totalmente
R.ejeitada

------------------~~~!:~!~:~:~~:_~:~:-~:~:~=~~-~~_:~:~~:_---------
lP05343-9 VIN6T ROSADO PMOB
...."'••••• 'PARECER .

Tendo conCOrdado com a justificação de emenda su,oressiva
do art 50, e consequentemente dando o parecer pela sua
aprollação, somos, por coerência, pela rejeição da erJ'enda f:m
pauta

1P05329-3 M~l""E.US IE-WSE,W
"'•• "' "'. PARECER .

Embora correta a emenda ao retirar a -r-evcaacão" de tr-a
tados ou compromissos por 1e1, e scost ttut-j a pelo te-se
adequado -oeouocta'", somos de opinião que essa denuncia ceve
ser efetuada pelo Poder êxecvt tvc. que é a Quem ~abe conduzir
a ação externa do pa i s sanoc assim pela r-ef etcao

---------~;;~33;:;-------~-M~;~~~S-;~~SE~--------------------------~;~B--------

........... '" PARECER ..

----------------_:_~~:::~~~~_::~~-~::~~~~~-~~-~~~::~:~:~~~~--------------------
lPOS331-S f.!ATHEUS IENSI::N pMOB

• ..·,.. ....~=t:A~~~~~a ..:~;: ..=..ecr-esceotar- no tnc rso XXVI, do a~tigo
13, do Projeto, r-ererêncta a aocsentaccr-ta pela o-avtoêncta
Social oflcial e pr-tvaoa, sob o ar-svnentc de que ass tm SI? as-

e:~~r~ ~~..~~~~a~~~~~~ i~~uà~m~~~~a~~~r~~~ ~~1Çl~;~;~~~;ia ~~~~
leglsci~g~~s:~u:;cerra uma redundância, porque não e vulnerá
vel em qualquer mcctese o dtr-e t to adquirido do trabalhador
atu~lrnente segurado da or-evtoêncta privada Inclusive na e
ventualidade de ext tnçâo dessa previdência collplementar .o di
reito accutr-too ter-a que ser r-escet taoo

Pela reje1ção

A sum-essão proposta en-touece o texto constitucional
eeceesta-roc-rbe mais coerência

11'05337-4 uns EDUARDO PFL
....... "' PARECER. "' ..

O autor desta zr-enoa o-et enoe restaurar inciso que anter t
or-e-ente cor-atava do Anteprojeto da Subcomissão dos ntrettcs
dos Trabalhadores e dos ser-vtoor-ee Publicas o qual or-evta a
t tr-entacão ao trabalhador custeada pela empregador e servida
no local de trabalho ou em outra de autua conventêncta

Parece-nos que interessa, no caso, e que o trabalhador te
nha uma -emuner-ecãc condigna capaz de assegurar-lhe, entre
outras necessidades vitais, a allll'entaçJo Inclusive é o que
o rr-oj eto prevê em relação ao croar-tc satã-to mntmo Além
disso se algo deve ser tectsiacc a respeito da eater-ta. ha
de ser no otvet da le' crutoae ta. como, at tee , j a ccor-r Q e o
autor menciona em sua just te tcacão

Por tuoo isso SOI'lOS pela r-ejetcãe da Emenda

lP0532B-5 MATHEuS IEtiSEN
............ "'.. PARECER ........ "'."'.

-----------------~:~:~~~_:~~:~~:~:~:::_~~-~=:_-~~------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMEI'.OA$ A?RESEN~~DA~ _

--------~~~Õ~327:7---------~;;~~~S-;~~SEN------------------- -- PMDB

............... PARECER "''''.
Somos pa'a rejeição da emenoa Indepenóente'lle~te do mo

tivo que da origem à separação juctctat ou separ~çao de fato,
tor-r-a-se necessário prazo min\mo para a eerenr-acac de nOVO
casamento, para Que as partes r-eet taem aectsãc amadureclda

------------_:!:~~:~-~_!.~::~~~~-~:_::_~:~~~:~~=:~-------------------------------
pMOB
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lP05364-1 JOAQUIM HAICKEL PMDB lP05379-0 MAX ROSENMANN PMDB

1P05382-0 MANUEL VIANA PMDB
........... PARECER .

A matéria, será dada, no Substitutivo tratamento diver
so, porem homogêneo, Que acreditamos atende as preocupações
do autor da emenda em causa

Pela oreructctat idade

lP053BO-3 STÉLIO DIAS pFL
............ PARECER .

A emenda pretende supr-tmtr- o ar-t 360 Que impõe limitação à

participação das entidades e empresas estatais na manut enção
financeira de planos de pr-evf dêncf a complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de materia mais própria de legislação ortnnar ta, pois o
assunto já e objeto de tratamento esnectr tco em dois decr-etos
executivos, o que oer-onstr-a a preocupação do Poder Pub l tcc
com a questão Ressalte-se ainda, Que o controle e a r tscat t
aecão dos -runrros de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do atntater-tc da Previdência e Assistência Social
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

Ja com relação a segunda justificativa, achamos Que ela
realmente pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse '
individual 00 contr tbutnte contra o interesse da comunidade,
r-epresentada pela União, pelos Estados e pelos acntcrcrcs
Enquanto parece 1egHlmo presumir a coa-re da comunidade ao
tomar suas decisões dentro cc processo fiscal o mesmo não se
pode dizer em relação ao contribuinte pois Que ao lado dos
contribuintes honestos, leais, existem t amnem os de má-te
prontos a eternizar as Questões fiscais par-a tirarem proveito
pessoal nectante retenção de Quantias Que em verdade oer-ten
cem ao Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal Há oecesstoa
de, portanto, de criação de óbices às ações orotetator-tas oos
maus contr tbutntes a fim de que o Tesouro possa contar tambem
com as contribuições deles, deixando de pressionar ainda mais
os contribuintes de ece-re para compensar a sonegação dos re
calcitrantes Entre tais cntces , com certeza, estão os cr tvt
teatos crocessuats em favor da Fazenda Publica O Projeto •
quer evitar tais cr-tvtteatos , desguarnecendo, portanto, a Fa
zenda Publ tce na defesa dos interesses ela comunidade A Emen
da esta correta, ao propugnar pela manut ençác dos pr-tvt te 
ates, vale dizer, pela manutençÃo de tnt runentos eficazes na
defesa dos inter-esses públicos

Alem do exposto, extste no dtacostt tvc constitucional em
foco uma presunção contra o esctr-tto de justiça do Congres
so Nacional, que é apresentado como tendente a expedir norma
processual Que favoreça uma das partes em prejulzo da outra
O item V do artigo 264 citado, t er te por objetivo ultimo evi
tar que o Congresso Naclonal viesse a criar norma processual
que desse a Fazenda Publica vantagem nas Questões fiscais, ao
mesmo tempo em que traria m-efutac para o contribuinte envol
vido Seria, então, uma declaração ele parcial idade do Con 
ar-esse Nacional, inclusive na sua atual formação

Entendemos, assim que o otsccs tt tvc em foco deve ser re
tirado do Projeto, como pretende a a-coea

Coaduna-se a ar-erma a nossa tradição j crtotca. e vem 1nserida
nos textos constitucionais anteriores
A r-ater ta tncrus tve , e tratada no Substitutivo, com o mes-eo
esorr-ttc
De1a eo-ovecêc par-c i a1-------------------------------------------------------------------------------

lPOS365-0 JOAQUIM HAICKEL PMDB
•• "'•• "'..". PARECER "'••

As ser mantido o cecut do artigo 248, não ser-a redundância a
manut enção co 10 na forma como se encontra
Na proposta ora ecr-esenraoa fica vago á Quem caber-a a a t r t 
butcão

lP05366-8 FLDRICEND PAIXÃO POT
............. PARECER .

A tendência e manter os atuais limites para aposentadoria
Pela rejeição nos termos do Substitutivo

lPOS367-6 FLORICENO PAIXÃO por
............ PARECER .

E tndt scut tve t Que a média de vida do er-as tt e tr-c aumentou
consideravelmente nas ult1mas cecacas Provas de tal afirma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e das dificuldades t tnancatr-as enf r-en
tadas pelo pais , ccnctcer-enos injustificável a otetnutcãc do
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria

Pela rejeição

1POS36B-4 NILSON GIBSON PMOB
.......... PARECER ...

De fato, com vistas a atender aos interesses nectcr-ata.neces
sar tc se torna explicitar no ctsccs tt tvc constitucional que
tr-ata da empresa nacional a t t tutar tcaoe de brasileiros no
controle oectsor-ro e de capital desse empreendimento
Não se pode, por outro lado, na conceituação de empresa na- 
ctcnei .cntt tr- a possibilidade do controle estar sob a titula
r tcaoe de pessoa juridica de direito publico interno, o que
ocoet-er ta com a plena adoção da emenda
Pela apr-ovação par-cial

lP05369-2 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER ..

Pela rejeição na for-ma do consenso firmado na ccatssãc
de s tstemet taacêo

lPOS370-6 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER .

O ar-tigo 427 e seus parágrafos foram transfor-mados em
dispositivo un-cc Que, com redação diversa, confere a neter-ta
orientação idêntica a seguida pela Emenda

Pela apr-ovação parcial

lP0537 1-4 NILSON GIBSON PMDB
.............. PARECER ...

Pela rejeição O ar-t 34 refere-se ao "Habeas cata-, não,
ao "Habeas Corpus"

lP05372-2 NILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição O item I tem redação vaga O II suprime, na
or-ar tca, o test t tuto jur-tdtcc pretendido, ou criado

1POS3B1-1 MANUEL VIANA
* * PARECER ..

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição

PMOB

lP05373-1 NILSON GIBSON PMOB
........... PARECER .

As nu-ser-csas emendas oferecidas ao e-t tac 97 e seus oa
ragrafos do Projeto, conr tr-nam a tnextst êncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase "a elabora 
ção legislativa Da media das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do rresmo numero do Substitutivo que tanto Quanto coss tvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, às
r snat tcaoes pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP05374-g NILSON GIBSON PMOB
............... PARECER ..

O controle de capital cor-r-esconoe a apenas um aspecto entre
o conjunto de var tevef s s1gnificativas que determina o con
trole efetivo ele un eeo-eencteeotc por nacionais
Assim desempenham trepor-tánc ta bãs rca para esta demarcação as
questões r-erat tvas ao controle do processo tecnológico e do
acesso ao mer-caoo
Nesse sentido, a es-enua, ao propor a supressão da preposição
"e ", restringe o alcance e a efetividade que se procura
alcançar com a conceituação proposta para a empresa nacional
Pela rejeição

lP05375-7 NILSON GIBSON PMOB
............. PARECER .

Preferiu-se subdividir a mater ta estabelecendo-se concorrên
cia da União e dos Estados para legislar a respeito Pela
cr-ejuctctat toace

lP05376-S NILSON GIBSON PMOB
............ PARECER .

Com o Objetivo de não tornar cemastaoanente extenso o
texto do Substitutivo da futura Carta Magna, julgamos oportu
no supr tmtr- do Projeto de Constituição as ncr-nas que mats
aoeauauan-ente devem ser tratadas no ámot tc da legislação 01'
otnar ta Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o qual
a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de aco
lhê-la

pela rejeição

lPOS377-3 NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER .

O preceito do inciso XI é, na verdade, redundante se co
tejado com ctspos tcões 1dênt tcas que proclamam a igualdade de
todos perante a lei e vedam qualquer forma de discriminação
Assim, embora a Emenda tenha em mira aperfeiçoar o seu texto,
por questão de técnica teatstat tva e para evitar r-eoet tcões
~esnecessárias, cctancs por suprimir O ctsccs tt tvc

1P0537B-1 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER .

O item I da emenda aditiva apresentada propõe que a segurança
do Presidente da aecum tca d1plomatas estrangeiros em ter-r-r
ter-te nacional seja efetuado pela Policia Federal.
Entendemos Que essa segurança seja mant ida na forma como se
encontra, por pessoal escotntuc e ele inteira confiança da
sr-es tcêncta
Quanto ao t te-t lI, daria um super dimencionamento ao cr-caão.
dai sua inconveniência

1POS379-0 MAX ROSENMANN pMOB
.............. PARECER *

Além desta foram apresentadas várias Emendas com o pro
pósito de suprimir o t tem V do ar-t 264, Que veda a criação'
de privilégio pr-ocessual para a Fazenda Pública, em detrimen
to do contr-tbutnt e

O rtmdanento da supressão e o de que se trata de matéria
tnrr-acons t t ructona t e. aléM disso para melhor defender os
interesses do Erário Publico conviria a cresenca de cr-tvtte
ates em favor da Fazenda Publica, cr tvt teçtcs esses que o
dtseos tt Ivo procura eliminar

A primeira justificativa não or-oceue , pois que se trata,
a toda evtcêncta. de limitar a COMpetência legislativa da
União, dos Estados e dos Munlcipios, o Que e cr-ccr tc dos
textos constitucionais

lPOS3B3-8 MANUEL VIANA PMDB
........... PARECER .

A emenda pretende suprimir o parágrafo 50 do art. 29 a
pretexto de que o mesmo configura uma invasão ao õonunto do
setor privado Os meles etetr-ôntcos de comunicação de massa
são de propriedade do Estado, as empresas que os utilizam são
meras ccncess tcnár-tas e devem servir ao Pais, Quando assim se
fizer necesser tc Parecer contrario

lPOS384-6 MANUEL VIANA PMOB
............... PARECER ..

A 11ação do ilustre autor da Emenda e incorreta O dis
positivo não protege criminosos, e muito Menos os abusos de
autoridades policiais

A privacidade, como direito tndtvtouat • há de ser manti
da, ainda Que com nova redação a ser ser dada no Substituti
vo

Pela r-ej e rçâo-------------------------------------------------------------------------------
lP053BS-4 MANUEL VIANA PMDB
••• * .,. .. PARECER *..

Ainda que o objeto da Emenda esteja atendido, sem duvida
que a redação do dispositivo atacado pode ser aprimorada Pe
la aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP053B6-2 MANUEL VIANA PMOB
• PARECER "'..*..

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
emprestando-lhe mais ccerêncta-------------------------------------------------------------------------------

lPOS3B7-1 MANUEL VIANA PMOB
............. PARECER ..*....*.......

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutrrtes
eecennaccs na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua trnncr-t âncta

_ Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

nctnaeos cots , pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP053BB-9 TADEU FRANÇA PMDB
........... PA~ECER .

Acatada no mérito, no primeiro artigo deste cactturc

lPOS3B9-7 TADEU FRANCA PMDB
.....* PARECER *

Os programas de ai teentacãc. visando a eliminação da fo
me crônica, estão teot rcttcs na obrigação do Estado em rela
ção a saude Alem disso, devem ser tratados em disposições
or-ctner-tas

lPOS390-1 TADEU FRANCA PMOB
............... PARECER ..

A estabilldade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-tn t r to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, ocr-quanto seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que Quer o empregado é ver limitado aquele
ar-bttr-tc e, não, como se prepare enaanacanente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tnat tenavet da
própria atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou macutna Que, aoos
usada, é jogada fora como tnservtvet

De sua par-te, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pratica, a experi
ência, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, sign1ficam para ela um
patrimônio tnsunst tturvet Investe o ennr-esar-tc em recursos
humanos, buscando hatit l t tal' e aprimorar a Qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar Que
seja virtualmente cont-ar-te a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não na porque se trazer
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lP05390-1 TADEU FRANÇA PMOB lP05409-5 TADEU FRANÇA PMDB

para a relação eeo-ecat tcta fundada na bilateral idade do
contrato. uma cormtcãc untoesece t paternalista e tnocstt tva.

Que ao longo do tempo, sempre fo' causa ce tormentosas ce
nanoas juctctats

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas que. em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo formula conctt tatcr ta que r-ef tete a tendên
cia e-ajcr t t ar ta dessas propostas. aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que. otutur-naeente, vê-n

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda-
ção da despedida tnot tvace ou sem justa causa en termos a
ser-e-a definidos pela legislação or-dtnár ta

------------------------------------------------~------------------------------

1P0539 1-9 TADEU FRANÇA PMDB
............. PARECER ...... "'.........

A Emenda propõe em dispositivo a ser tnctutoo onde cou
ber. o reconhecimento da cidadania brasileira a estr-ençetr-os
que tenham prestado serviços relevantes ao Pats

Em parágrafo. que se segue veda aos estrangeiros a posse
e exploração do solo e sub-solo necvcnats , bem como- a inter
venção em assuntos corit tccs

Tão dIspares quão ccnt eaut tor-tos temas refogem ao âmbtto
~a Carta Magna e merecem -ejetcãc

lP05392-7 TADEU FRANCA PMOB
............... PARECER .

A Emenda acrescenta a expressão "vedada a pena de morte" ao
t ren I do artigo 12 do Projeto
Parece-nos oportuna, ca'r op1namos pelo seu acctnveerrto ao
texto

lPD5393-5 TADEU FRANCA PMOB
........"' *. PARECER ..* ..

A emenda representa contr-tbutcãc cos tt tve ao Projeto de
Constituição Merece eccuitaento. com as modificações Que se
fizerem necessárias para comnat tnt i \zá-la com o texto do Pro
jeto

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP05394-3 TADEU FRANÇA PMDB
................ PARECER ......... "'....

A proposta do ccnst t tutnte já está ateno tda no Projeto
pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P05S9!5-1 TADEU FRANÇA PMDB
* PARECER .."' ..

As finalidades da Emenda. estão em parte. contempladas no
subst ttut tvc

Asstm pela sua aprovação.

1PD5396-0 TADEU FRANÇA PMDB
................ PARECER "'..* ..

A proposta do Constituinte ja está atendida no Projeto
pela prejudicialidade

lP05391-B. TAOE.U FRIl.NÇA PMD8
................. PARECER ..

A proposta que a emenda vem apresentar ja esta atendida,
pelo menos em parte, em dispositivos constantes do Projeto de
Constituição

lP05398-6 TAOEU FRANÇA PMDB
."'."' PARECER '"

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

1P05399-4 TADEU FRANÇA PMOd
................ PARECER ..

Embora seja louvável a preocupação do nobre ccnst ttutnte.
o ccnteuoo da presente Emenda. foi analisado em fases oeet t
mmares na elaboração do Projeto de Constituição, aonde re
cebeu tratamento adequado

Asstm sendo. somos pela prejudicialidade desta Emenda

1P05400-1 TADEU FRANÇA PMDB
.................. PARECER ..

Os dispos\t1vos Que tratam da excrc-ecãe mineral eM ter
ras indlgenas sofreram mcctr tcacões , tendo sldo transformados
em UM untco pr-tnc rctc coost ttuctcnat , com orientação diversa
da proposta pela emenda

Pela rejeição

1P05401-0 TADEU FRANÇA PMDB
........,. PARECER '"

A Emenda não determina a participação. mas simplesmente
garante um direito ja preceituado no ar-t 12, paragrafo lo ,
tornando-se pois, dispensável sua inclusão no texto ccnst ttu
ctona l

lP05402-B TADEU FRANÇA PMDB
..... "' PARECER "' ..

O ccnteuoc da emenda encontra-se contemplado. tnot tctee
ou exp t t c t t ament e , en outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela prejudiclalidade-------------------------------------------------------------------------------
1P05403-6 TADEU FRANÇA PMDB
.......* ........ PARECER ........ "'......

A matar-ta de que trata a Emenda, além de introduzir profundas
alterações na cr-ccessusi tst tca penal, estende-se, desneces-
ser-tamenre. pela area do chamado direito centtenc tér tc , cu
jos fundamentos bas tcos já prevêem as medidas preconlzadas
Pela rejeição. portanto

1P05404-4 TADEU FRANÇA PMDB
..",. PARECER .

Pela rejeição, na forma. do Substitutivo
---------------------------~---------------------------------------------------

lP0540S-2 TADEU FRANÇA PMOB
..."'''' PARECER ..

Pela rejeiç5c Contrar"'a c expresso no artigo 317. Que
adota o conceito de função social da propriedade territorial
rural

lP05406-1 TADEU FRANÇA PMDB
.............. PARECER "' ..

Entende o Relator que não deva haver ncnccõr tc. seja
privado ou estatal sobre- os meios de comunIcação-------------------------------------------------------------------------------

1P05407-9 TADEU "'"RANÇA PMDB
............... PARECER ..* ..

Permtte a emenda o alistamento e O voto aos maiores de
oeaesse I5 anos de 1oace

Entendemos Que a idade para o e r istamento deve corres
ponder aquela da r-esccnsent 1idade civil e penal

Aos oeeessets anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exer-ct cio do voto, apesar da
modernização dos metes de comuncação e dos r-ecur-sos da infor
mação escrita

1POS40B-7 TADEU FRANÇA PYOB
................ PARECER ..

O conteudo da proposta foi aproveitado em grande parte
pelo Relator. embora com outra redação

Pela aprovação parcial

lP05409-5 TADEU FRANÇA PMOB
.................. PARECER ..

ACredita-se Que a -edação proposta atenda, ao mérito
da emenda

1P0541O-9 TADEU FRANÇA PMD8
..........*••• l:lARECfR ..>\ ...* .......

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_!~-~~~:!~!~:~~~:~_:~-:~:~~~:~~~--~:~:_~:~:~:~~--------------------
lP0541l-7 JACY SCANAGATTA PFL
...... "'.......... PARECER .......... "'.... '"

Pela rej etcãc
Aplica-se a escecte as considerações excenctcas

Emenda no lP01977-0

11:105412-5 JACY SCANAGATTA PFL
................. PARECER "' ..

A emenda contei'! materia regulamentar or-oor-ta de lei comple
mentar O texto const t tuctona t não deverá entrar em detalhes
O crcocettc de assegurar ao povo o exer-ctcto do poder e vali
do e- certamente ser-a objeto de legislação complementar ccece
cento aos principiOS da Constituição.-------------------------------------------------------------------------------

1P05413-3 HQM!::RO SANTOS PFL
................ PARECER .

A crcccs icãc visa estabelecer isonomia de tratamento quan
to ás pensões de servidores civis e militares pela aprovação
parcial nos termos do Substitutivo

1P05414-1 eONIfÁCIO DE ANDRADA PDS
.. PARECER ...

O ccnteuco da Emenda é tratado de forma mais abrangente
pela redação or er ectoa ao ctspcsvt tvc no Projeto de Cons-
tituição

pela cr-efuctctei tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP054l5-0 BONIF'ACIO DE ANDRADA PDS
• .."' PARECER ~ ..

O dispositivo proposto foge a matéria constitucional e de
vera constituir objeto de legislação cr-emar-ta regulamentar

Somos pela rejeição
-------------------------------~-----------------------------------------------

lP05416-B &ONIF'ACIO DE ANDRADA POS
"' PARECER _ ..

O ccnteuoc da Emenda é tratado de forma mais abrangente
pela redação oferecida ao dt spos t t tvo no Projeto de Cons-
tituição

Pela prejudicialidade
-------------------~-----------~-----------------------------------------------

lP05417-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
....* PARECER ..

Como. pela sua justificativa. e pela necessidade de
"enxugar" o texto. optamos por emenda aucresatva do ar-t 10.
cctneecs pela rejeição desta-------------------------------------------------------------------------------

lP05418-4 GERSON MARCONDES PMDB
..........* PARECER ..

A Emenda estende-se longamente sobre a aplicação da pena de
marte. tncur-s tonanoo. inclusive. sobre a competência do Pre
atdente da aecuat tca
Ademais. aos Estados e atr-tbutõa a competência de Implantar
a medida, aoos aprovação das Assembléias t.eatstar tvas e Ple
biscito popular
A materla contraria nossa tradição fur-tetca, que não acolhe
a pena de morte
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P05419-2 FRANCISCO ROLLEMBERG Pr,lDB
.................. PARECER ..

Dentre todas as emendas apresentadas ao ar-t 30. salvo
as radicalmente sucress tvae. a emenda do nobre Constituinte
Francisco Rollemberg. sobre ser bem fundamentada, e das Que
vêm ao encontro da necessidade de enxugar-se o texto Pela
aprovação

lP05420-6 FRANCISCO ROLLEMB:RG PMOB
...."' PARECER .~ "'..

O proposto na Emenda, ao runcenentar-ee no Sistema de
Governo Presidencialista. ccnr t tt a com a opção da Comissão de
Sistema.tização pelo sveteea de cover-ec Par1amentar'sta Pela
rejeição

lP05421-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
........ "' PARECER ..' .

A enence percute questão Que deve ser examinada a luz do
Subs t t tut tvo Pela aprovação

1P05422-2 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
.............. " PARECER .', .

O dever do estado de executar as ações de sauce implica a
garant la do fornecimento de medtcamentos essenciais

lP05423-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
.. PARECER ..

A finalldade da Emenda. está contemplada no sucst t tut tvo
Assim. pelo seu acolhimento

lP05424-9 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
......... "'..... PARECER ...,....."'....

Propomos aprovação nos termas do Substitutivo

1P05425-7 ROBERTO BRANT PMDB
................ PARECER .to '" ~

Pretende o autor incluir na redação da a r tnea ~d" do Hem I
do artigo 27. os cabos e soldados das panelas Ml1itares e
aoecetr-os at t ttar-es
Na redação da referida at tnea estão exctutcce apenas os cons
critos. durante o oer-tcoc de serviço mllitar ccr taatór-rc
Desnecessária. portanto, a nova redação proposta

--------------------------------~----------------------------------------------

1P05426-5 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
............... PARECER ......... " ......

Configura-se grave conf11to entre o proposto pela Emen
da e a oocãc da Com'ss'ão de s terenet taecãc pelo Sistema Par 
1amentar t sta de Governo
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P05427-3 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
" "' PARECER * ..

A Emenda retoma nossa tradição jur-rdtce no tange á pri
são c'v\l por tnadtmcr enre de pensão at tment tcra

A proteção e'Tl apreço afigura-se necessária e coor-tuna a
sua expressão inserção no texto const t tuctonat ,

O subst ttut tvc. porém. deu maior amat ttude ao preceito,
.coeo se vê no Artigo 12, parágrafo 28-------------------------------------------------------------------------------

lP0542B-l FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............... PARECER ..

O ccrrteuuo da Emenda encontra-se contemplado. trnpl i c t t a
ou explicitamente em outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela or-ejudtctat toaoe

lPOS429-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
"' PARECER "'..

Como aceitamos emenda sucr-ess tve ao mesmo ar-t 50. somos
pela r-aj etçãc desta---------------------------------------------_. ------------------_.------------

lP05430-3 FRANCISCO ROI.LEr'BERG PMOB
................ PARECER ..

O accescteo Que a Emenda propõ<= ao inciso UI, letra "r" ec
Projeto afigura-se-nos oportuno
A clareza do texto constitucional e pressuposto básico de sua
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lPOS430-3 FRAfI,CISCO ROLLEr.lBERG PMDB 1P05448-6 FLORESTAN FER"lAt.DES PT

validade
Pela acr-cvecêc. portanto

------------------~-----------~----~-------------------------------------------

lPQ5431-1 FRANCISCO ROLLEr.'I3::QG PMOB
••••••••• PAREC!:R ..

A trm-ocecão da censura, a qJalQuer pretexto, contraria
fr-ontalmente o dtscos t t tvo atacado, que a nosso ver defende a
sociedade sem rer-tr- a liberdade

acr-eo t t amos Que a nova redação da aj tnea no Substitutl-

-------------~~:_~::~~:_~:_~~:~:~~~:~:~-~~-~!.~::~:_~~:~~-~:_:::~~~-------------
lPOS432-0 JOSe. IGNACIO FERREIRA Pf.!DB
........... PARECER "'...... "'.....

Pela aprovação oa-ctat por Conter aspectos que se bar-mo

-~-----------~~::~_:~~-~_:~~:~~~~:~!~-~~-:~~~~:~~-~:_~~:!:~~:~:~:~~------------
lP05433-B MENQ!:.S THAIlIE PFL.
............... PARECER ..

A untca vedação a enenda constitucional r-elaciona-se á vigên
cia do estado de sit ia, do estado de defesa Ou da intervenção
federal A proposição cr-ia novas arctbtcões.r-ecr tctnoc a tnt
c tat tva part an-ent ar- Alem disso, ao-e te a r-cdte tcacso das
normas constitucionais pela teatstecão complementar ou c-ct
nar-ta Pela r-ef etcâo-------------------------------------------------------------------------------

1P05434-6 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
"' PARECER .

O proposto na Emenda cont t t ta com a opção da comí ssão
de Sistematização pelo Sistema sar tamentar tsta de Governo
Pela r-ej ercãc

---------------------------------------------------------------------~---------

1P0543S-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
............ PARECER .

A mat ae t a de que trata a EMenda não ensej a , como a justifica
ção suae-e. a atr-tnutcãc de r-esccnsect t tceoes a pessoas que
janats ceder-ta- cogitar- de estar ccntr-toutnoc para eventos
danosos
A proposta cont leia na Emenda, assim, não mer-ece se- acottrtoa
no texto da sucst t tut tvo
Pela rejeição, portanto

lP05436-2 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............ PARECER .

A emenda, não obstante os elevados ptccositos do ilustre Au
tor, altera substancialmente o entendimento da maioria dos
ccnst ttutntes que examtoar-am a eater-ta na fase de etaoor-acão
do Pl"ojeto de const ttutcâc
AssiM, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P05437-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............... PARECER .

Pelo acctntnanto As or-oocs tas de Emenda á Constituição
so são aprovadas mediante quorum qualificado de dois terços
dos votos dos Membros de cace uea das Casas e após tramitação
demorada AssiM, a reapresentação de meter-ta toêot tca. na
nese'a sessão teatatat tve em que fora rejeitada, se coce-a
ser eoetsstver , quando a ln1ciat1va t tver o eecte-eneo da
mator-ta absoluta dos ceecrce de qualquer das Casas, como pro
põe o t tust ee autor da amenoa

se 1a aprovação

lP0543B-9 FRANCISCO ROLLEMBERG Pi\lDB
............... PARECER ".

O atsccst r tvc em foco ser-a sucr-tmtcc por se sobr-epor a
at mee em que se consagram os mensmcs ctr-ettcs tndtvtduat s

seta prejudicialidade

de d t spos t t tvo aener-tcc. e não eeoect etcc para aqueles que
atentem contra a saudê

pela rejeição
------~----------~----------------------~--------------------------------------

lP05449-4 FLORESTAN FERNANDES PT
........... '" PARECER ..

O co-rteuuc da Emenda, e!"l SLa essêncta. f a esta contem -
ctaoc no Pr-ojeto. or-erer-tncc o Relator manter- o texto or í -

-------------~~~~~-------------------------------------------------------------
lP05450-a FLORESTAN FERNANDES PT
............... PARECER ..

A redação do ctscostt rvc no Projeto j a per-o t t e a matri
cula a partir dos s."ts anos Não vemos razão para tr-ans tor-ear
tal permissão em obrigatoriedade, ja que nem todas as cr-tan
cas são dotadas do mesmo r ttro oe amauu-ecn-entc nenrat

----------------------------------~--------------------------------------------

, P05451-6 FLORESTAN FERNANDES PT
............... PARECER .

O Ensino religioso rtce-e. desde 1934, nas Constituições
brasileiras, em consonância com praticas tractctcnats da edu
cação escolar no Brasil

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

lP05452-4 FLORESTAN FERNANDES PT
........... PARECER .... " ......

Adotou-se a tnctusãc da expr-essão "c-oeover-a ", tr-anste 
r-tnoc-se as t tna t tuadas desta ação do Estado, oaantc à pre
servação do melo ambiente para cacrtuto orem-te

As propostas contidas nos a to e 20 constituem mate-ta
de legislação crutnar-ta e de planos de desenvolvimento ele C e
T

O m-orcsto no 30 ja está ateno roc no -caour- do ar-t r-
90

------------------~::~-~~~~~~=~~-~~~:~~~-------_._-----------------------------
1P05453-2 FLORESTAN FERNANDES PT
............ PARECER ..

A matéria proposta já esta contemplada, de outras ror-r-es ,

-------------~-~~~~~~:!~~~:_~~-~~~~:!~----------------------------------------
1P05454-1 EZIO FERREIRA PFL
.............. PARECER ...

Pela rejeição. Governador-es e vtce-üovernaoor-as são jut-

-------------~:~~:_~::~~_:~~~~~~~:_::::~~:~::_~~:-:~~~:~-~~:~~:!~:_------------
11'05455-9 EZIO FERREIRA PFL.
.............. PARE::CER ..

Pela r-efetcãc A emenda prevê crimes cometidos "fora do

-----------._~:!~~~-~~~:_:~:~::~-::~:_~~~~::':~----~~~:----------------._----
lP05456-7 EZI0 FERREIRA PFL
............ PARECER ..

Esta emenda, no que se refe~e ao seu ar-t 50, parágrafo 10
encontra-se contemplada no oar-aa-ero 10 do ar-t 59 e no in
ctsc II do ar-t 62, CIo Projeto de ccnst ttutcão t.o que se r-e
ractooa aos demais parágrafos trata-se de earer-te a ser re
gulada pelas constituições estaduais, observado o cr-tncmtc
de autonomta do Estado tnctus tve no que di~ r-esoevtc ao ju1-

----------- --~:~:~~~-~~:_~~~~~~~~~~::-:_~~:::~~~:~~:~~~::_---------------------
lPQ5457-5 ÉZIO FE::RREIR~ PFL
............. PAR!:.CER ..

A Proposição aborda aspectos tnrt-accnst r tucrcnacs
termos da tradição do ütr-ej to nr-as t t ef r-o

Pela rejeição---------------------- ---------------------------------------------------------
1P05439-7 HELIO ROSAS PMDB
.... " PARECE~ ..

A Emenda acima epigrafada visa tnctutr-, no cacttutc do

Sf s tema tr tbuta- tc Nac10nal, dtsccert tvc onde se estabelece
Que a tet disciplinara e organizará a carreira tecrnca de
rtscat taecâo de tributos nas três esferas do Governo

Não obstante os tcuváve ts crccos ttos da Emenda, é de se
observar Que a medida nela crooosta vtr-ta afetar a aut onomt a
aomtrn st r-at rva da União, dos Estaoos e dos Munic\p10s, em ma
teria Que por sua natureza e peculiaridades requer trata 
mente esoectf tco e oteerenctaoo para cada ntve t de Governo ,
bastando, para 1550, considerar as o-óer-tes aiferenças entre
os tr-tcutos e os processos ut t Ltzacos para sua fiscalização

lP05440-' FLOflESTAN FERNANDES PT
.............. PARECER ..

xcrearta-se que nem o Estado deva ter acesso ao mcnocó
110 dos meios de co-wntcacão E a posição do Relator

1P0545a·3 MATHEUS IENSEN PMOa
............ PARECER ..

Pela rejeição A extetêncta das terr-as devolutas e

tecr-esct-icrver para a cor ít tca ce ur-oentaecâc do acntrn s-r-a 
do'

1P05459-1 MATHEUS IEt-.SEN flMOB
............. PARECER ..

o conteuco da Emenda é tratado de tor-r-a r-ata abr-a....gente
pela redação oferecida ao c tsnos t t rvo no pr-ojeto de Cons-
tituição

Pela or-efuovctat tcade

1P05460-5 MATHEUS IENSE4 PMDB
............. PARECER .

TeM razão o const t tutrrte , cuja supressão oroncst a vem
aprimorar- o texto consr ttuctcnar , ur-a vez Que se tr-ata de ma
tér ta de legislação cromar-ta

11'0544'-9 FLORESTAN FERNANDES PT
.......... PARECER ..

O principio ja esta ccnt rcc nos -nu-ettcs e Garantias
IndivJduals"

Pela c-efuc tctat toece-------------------------------------------------------------------------------
lP05442-7 FLORESTAN FERNANDES PT
............. PARECER ...

A mater-ta tratada no dispositivo citado (ar-t 398) deva
ser tratada nor legislação or-dinária ou por lei que tr-ate de
planos de desenvolvimento cientifico e tecnctcatco

Por esta r-azão foi sucr tencc
Pela -eretcãc

1P0546 1- 3 MATHEUS IENSEN POOB
.......... PARECER ..

A Emenda pr-opõe a supressão da norma da a11nea ~ i ", do 1n
ctsc IJ, dO artigo 17, do Projeto de Constituição que so Del'
mlte uma associação representativa de oet ermtnauo segmento
SOCial ou de certa comunidade de interesses r-e t at tva-nent e ao
reconhecimento perante o poder publico

A justificação de Que tal nor-ra so cabe em relação aos
sindicatos procede As associações privadas têm, todas elas,o
otr-etto de serem r-epresentat tvas perante o poder cuor tcc No
caso, a !)luralldade asscctat tva e um ctr-e t to Não e como a
questão polêmica da unidade ou da pluralidade sindical

Sarros pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P0544B-6 FLOFESTAN FERNANDES FT
........... PARECER .

A questão ela divulgação de publicidades, atos de violên
cta e de agressão a ['\Qr-al e aos bons costumes deve ser objeto

lP05445-1 FLORESTAN FERNANDES PT
............. PARECER ..

O aspecto do crlvo das declsões pelo Congresso é acatado
com outra re-dação

Pela rejeição

11'05447-8 FL.ORESTAN FERNJ\NDES flT
........... PARECER ..

O conteudo da proposlção atendida pelo Projeto da comis
são de 5Isterrati%ação, traz destlobra'llentos que, $egundo a
praxe do dlre1to bras i lell"o, meH1Dr se coadunam com a legis
lação ordlnaria e complementar

Pela rejeição

11'05446-0 FLORESTAN FERNANOeS fiT
............... PARECER .

A Propos1ção e'll exame, com Quanto constitua valioso sub
sidio para 6 processo legtslatJvo, merece ser adequaaamente
considerada quando se trata da legislação complementar- e or
dinária.

Pela rejeição

lP05462-1 MATHEUS IENSEN PMOB
• .,. PARECER .

A proteção jur1dtca aos bens que a at inea "d" conte-ora.
t-eve ra-se Indispensável
A i novacãc , constante do texto deve ser eent toa , r-ej e t t anão
se a êeenda. cor-tante

11'05464-8 MATHEUS IENSEN pr~DB
............... PARECER .

O conteudo da Emenda é tratado de forma mats abrangente
pela redação oferecida ao dtsposittvo no Projeto de COllS-
tituição

Pela prejudicialidade

lPD5465-6 '.lATHEVS IE1'I5EN PItlDB
............. PARECER .

Propõe-se a alter-ação do texto CIo art 265, item It,
aHnea "b", do Projeto de Const1tu1çao, para que d imunida 
de tributaria r-eferente a templos de Qualquer cu1-::0 passe a
referir-se a "templos de Qualquer connssão re11g10sa, suas
dependências 1nerentes ao e..erclcio de suas atIvidades e ran
das provenientes do culto ..

Não se Dl"etende, com a emenda f'!odiftcar a abrangém;::ia
da imunidade trlbutarla, mas definir-lhe mais d1scrim1nada 
mente os contornos, hoje delimitados na doutrina e na jurJ$ 
prudência, a fim de ser prevenida eventual tntolerânc1a para
COI'1 os cultOS de minorias

A valIdade de preocupação é tnquestionavel, rras a per- 
feita delfmftação da imunidade ha de ser amplamente d1scrim~

l"aCla em lei cOmpletamentar (norma geral de direito trIbuta 
rio) e na legislação ordinaria , no Que tange ao camoo de 111-

1P05463- 0 JORGE VIA~~IA PMDB
........... PARECER .

" rsencêo de tributos, da maneira prevista na Emenda pode
configurar U"l prfvilégio a heraeiros que receban grandes for
tUnas, embora se Invoque o principio da dtstr-1bu1ção da ren
da e da riqueza
Além disso, a matéria pode ensejar dtJVfdas na sua apl fcação
Pela rejetção, portando

--------------------------------------.----------~-----------------------------

PT1P05443~5 FLORESTAN FERNANDES
.......... "'. PAItECER ..

A EMenda é de ser r-ejeitada.
sete -ejetcêc

lP05444-3 FLORESTAN FERNAt-lDES PT
............ "'. PARECER .

Embor-a com mer-ttcs próprios, a tntctat tva não se enouacr-e
a um texto constitucional, por enumer-at tva. com o que se per-'
de a cuar toeoe de generalização acenats , r txar- oct tt tces es
pec\ficas compete ao planelamento, que e de competência do
Estado, segundo o projeto da Comissão de S1stematização

Pela rejeição
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lP05465-6 rl"ATHEUS IENSEN PrlDB tP05487-7 "TADEU FRANÇA Pf"DB

c t oênc I a de cada t r 1buto

lP05466-4 r'ATHEUS IENSEN Pt,lOS
............... PARECER ..

O ar-t tcc rct scor-tntoo e seu conteuuo destinado à legisla
cão or-mnar í a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOS467-2 MATHEUS IENSEN PMDB
............. >1- PAltECER .

aeatr-ent e o preceito da attnea "1" do t t e-n IV do artigo 17
e desnecessário Se a te-or-enee e livre e os s tndtcatos são
reconhecidos COrlO ent tuaoes legalmente const ttuicas , claro
esta Que CO'flO Quaisquer outras pessoas jur-tctcee nos termos
da t e t , têm elas pleno ou-etto de acesso aos metes de comunr
;:ação social sem precisar que a Constituição o diga

lF'0546B~1 MATHEUS IENSEN PMOB
................" .. PARECEIt ...... >1"...........

O Relator entende Que os o-aventas da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tr-atanentc "tr-tbutar tc otscensaoc aos r-en
ctmentos do trabalho assal ar teoc No que respeita a c isenção
de contribuição n-evioenctar ta trata-se de nater-ta Que já e
obieto de 'e\ of'tHl",ar\a oesoeceeeer-ta e \mpert1nente sua
disciplina no texto const t tuctonat

----------------~--------------------------------------------------------------

lPOS469~9 MAThEUS IENSEN PrJ'DB
.................. PARECER ..

A matéria Constante da presente Emenda conr t t ta con
s tatemat tca geral adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição
----------------~--------------------------------------------------------------

'P05470~2 tl'ATHEUS IENSEN PMDB
................. PARECER "lo""lo-_""lo".

eater-ta t tctca de legislação ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOS471-1 MATHEUS IENSEN PMOB
................... PARECER ..

Em Que pese a bem fundamentada -just tr tcacâc". divergimos
do conceito de que "hfg1ene" seria O aêoero do Qual a "sau
de" é eececte, como deixa enrenotco a Emenda Consideramos
que, pelo menos no campo da proteção do trabalhador, são
direitos distintos que devem ser esseau-aoos Da'! porque,
acolhendo Emendas sobre a meter-ta. pretendemos inserir es
sas duas formas no suoet t tut ivo

lPo54n~9 JORGE V~A"'NA PMDB
................... PAltECER .. "lo ...

A pretensão ser-a acolhida, conservando-se, porem, ambos
os vocaou 1os

'P05473~7 JORGE VIANNA PI.'OB
..................... PARECER ..

A pretensão será atendida no Substitutivo

1P05474-S JORGE VIANNA PMOB
"' PARECER ..

A pretensão merece acolhimento devendo-se optar, porem,
pela expressão mais completa "sistema nacional untcc de sau
de"

1P05475-3 JO~GE VIANNA PMOB
.................... PARECER ..

Embora o ae t 348 mereça, realmente, alguns reparos as
sugestões contidas na Emenda não lhe suprem as deficiências

---------~põ5476:~-------"j-JÕRGE-viÃN~;----------------------------;;;~--------

................. PARECER ..
A simples .at te-acãc da expressão constante do Art 351 do

Projeto em nada altera seu ccnteuco De qualquer for-n-a devi
do a ociosidade de seu ccnteuoc. o artigo deve ser e l tmtnado

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOS477-0 JORGE VIANNA PMOB
........ "' PARECER ..

A pretensão será atendida, pois que o dispositivo não de
ve prevalecer no sucstttut tvo

PeI a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lPOS.:I7S-8 JORGE \lIAfltNA PMOB
................... PARECER. "' ..

Não se just te tca em nunhuma htpotese , o financiamento,
pelo Estado, de tnsr ttutcões o-tvaces de fins lucrativos

Quanto à intervenção e à desapropriação de servtcoso pri
vados de saude devem permanecer como alternativa ccnat t t ucto
nal para a no-mal tzaçãc de um setor considerado prioritário

pela rejeição------------------- ._----------------------------------------------------------
lP05479-6 JORGE VIANNA PMDB
"' PARECER ....

A pretensão ser-a atendida no Subst t tut tvo

1POS4BO-O FURTADO LEITE PFL
................... PARECER ..

A meter-ta constante da presente Emenda é t totca da le
gislação tnrr-acons t i tuctona 1, da1 n05SO parecer ccnt r-ár- lo-------------------------------------------------------------------------------

1P05481-8 FURTADO LEITE PFL
.................... PARECER ...

Pela rejeição, por impertinente--- ---------------------------------------------------------------------------

damental, o ele 10 ür-au e obrigatórIo Assim sendo não haver-á
recursos r tnance tr-os para a execução do previsto na presente
Emenda

tP0548B-S 'TADEU FRANÇA PMOB
......"lo " PARECER '"

A eeeeoa per-cute questão que deve ser examinada a luz do
Subst t t ut tvo Pela aprovação

------------------------~-----------------------------------------------------

lP05459-3 TAOEU FRANCA PMOB
........ "' PAt:!ECER ..

A enenoa sugerida esta atendida no artigo crcor to do
or-ojetc no caottuto de CT supondo-se que o or-oenamentc deva
ser feito por teatstacão or-dlnar t a

A preocupação do autor coincide com a do relator
Pela aprovação parcial

------------------------------------------------------------~------------------

lP054g0-7 TADEU FRANÇA PI.'OB
...... "' PAREC!:R « ..

O conteudo da Emenda, em sua essência, já esta incorpora
do ao Projeto e-cor-e sem as explicitações propostas pelo No
bre Constituinte Por se tratar de »ater-ta t-rer-acoost ttuctc
nat devera ser considerada Quando se t atar da legislação com
p Iement ar- e or-ctnar-ta

---------------------------~---------------------------------------------------

lP0549 1-5 HELIO ItOSAS PMD6
....** PARECER ..

Ao ccneeüco do Que ãrgumel'\ta o autor da e-nenda, aoc 
toe-se, na Questão da criação de novas vntoeces da Federação,
critério oer-ccr-at tcc e uniforme de submeter todas as nr-coes 
tas correspondentes a analise detida e criteriosa de comissão
própria e com cr ttér-rcs adicionais de consulta ceeocr-at rca à

-------------~~~~:~~~~-~~:~~:::~~~-----------------~---------------------------
lP05492-3 JOsE. lGNACIO fERREIRA P1I'D5
..................... PARECER ..

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros pr-tr-c i p loa ou- pela sua toner-t tnêncre com o ter-a a

-------------~~~~~~::_~~~-~:~~~~~_:~~~~~~~---~:::_~:~:~~~~---------------------
iP05493-\ JOFRAt-. FREJAT PFL
................... PARECER. ,.. ..

A Emenda em tela, segundo as tradições cc-tst rtuc tonats
brasileiras, merece adequada consideração quando for elabora-

-------------~:_:_::~~:~~~~~_:~~~::~:~::~_:_~~~~~~~~:-------~----~-------------
lP05494-0 JOFRAN FREJAT PFL
......*.......... PARECER .. 'lo.... "' ...... ~

SOll'OS contra a just t-ucecãc apresentada pelo Constituinte
quanõo considera discriminação tnacat tave t Que t.et Especial
crsoonna sobre a carreira de Delegado, Peritos ce temats e
Médicos legistas As demais funções são todas abrangidas oo-_____________::~~::~=~~_~:~:~~:~::_:_~~~:~~~::1~_~~~:~:~ _

1P0549S-8 r.'ATHEUS IENSEN PMD!3
.. 'lo PARECER ., .,...,

A Emenda dirige-se ao tnct so XXVII, do artiç,o 13, do Pro
jeto que afir"'a o ctr-ettc do trabalhador a jcrnaoa de 6 ho
ras, no tr-abarnc em turnos ininterruptos oe revezamento

Pr-et ende ela que se acrescente o caso das mães cal'! filhos
menores de 12 anos O..J deficientes t rs tcos ou nentats

A proposta encerra uma conformação com a situação das mães
que são obrigadas a uma tarefa dour-ada tr-abaj nc na empresa e
no ter , procurando mtnum zar- a mnensãc do pr-vne'ir-c como rro
do de at tvf ar- a dupla carga

O problema da eutnee trabalhadora mãe de tant t ta e dona de
casa e de ordem social, bastante corctexc. Que precisa ser
resolvido e não apenas ar tvtaoc Uma sobrecarga deve SE'r
afastada e não amenizada A diminuição da jornaoa, no caso,
para 6 horas cremos Que não traz nennu-a soluçâo Para as
empresas e um compl i cada!' talvez gerador dê preterição para
o errprego de mulheres em tal situação

A SOlução tere que passar pela superação do preconceito,
provavelmente machista, de Que $0 a nutner- compete as tare
fas domést tcee

Pela rejeição

lP05496-6 NAPHTALI ALVES PMDB
.................. PARECER .

A Emenda pão pode prevalecer, pois constitui mater ta re
levante a menção das contribuições de natureza social

Pela rejeição

lP05497-4 NAPHTALI ALVES PMDB
............... PARECER ..

A suaestao fOI acolhida parcialmente no ner ttc, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP0549B-2 NAPriTALI ALVES PI.'DB
..................'" PARECER ..

A proposta esta de acor-oc com o objetivo de simplificar o
texto constitucional, seja pela supressão de expressões or-es
ctoctvets , seja pela supressão de meter-te per-t tnente a legis
lação cr-ctnar-ta. merecendo, portanto, o acotntnentc do Re
lator

lP05499-l MATHEUS IENSEN PMOB
................... PARECER ..

O valor ocs oenet tctoa cr-evtoenctãr-tos não pode,como de
seja o autor da emenda, manter correspondência absoluta con
o eatae tc do trabalhador, vez que é \mposs\'1el desconsiderar
o te-ce de trabalho e de contribuição

lPOS482-6 FURTADO LEITE PFL
.................... PARECER ..

A r-atér-ta constante da presente emenda coaduna-se com as
linhas gerais do Projeto, daI nosso parecer pela sua aprova-

------------_:~~-----------------~---------------_::._---------------------------

lP054B4-2 TAOEU FR.ANÇA PMDB
................ PARECER ..

A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucio
nal, contém desdobramentos que melhor se situam no ã'nbvtc da
legislação or-dtnar-f a e complementar -

Pela- rejeição

lPOS483-.:I FURTADO LEITE
................... PARECER ..

Esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

PFL

lP05500-8 JOFRAN FREJAT PFL
• PAltECER .." .

A nosso ver, a Constituição deve limitar-se a ee tnar o
~ direito à accsenteocr-ta especial, cetxaroc a lei cr-otna- ta a

tncuebêncta de tratar de cada caso especial Se assim não
fosse eer-tence ObrigadOS J por una questão de isonomia, a in
cluir na Constituição teces as atividades pr-op tc í ador-as des
se cenet tcto. pl'COuz\ndo, com isso, umtexto t-aerratnavet ,

lP05501-6 MATHEUS IENSEN PMOB
.................... PARECER ..

Pelo não acolhimento tendo em vista a orientação adota
da 'no subst t tut tvo

1P05502-4 JOFRAN FREJAT PfL
•••'lo......... PARECER ......... 'lo......

sr-oooeos aprovação nos termos do Substitutivo

lP054B5-l TADEU FRANÇA PMDB
.................... PARECr:.R ...

O parágrafo foi eccr tmroc-e a matéria endereçada a lei
cr-emar-ta

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP054B6-9 TADEU FRANÇA PMOB
..................... PARECEA. "' ..

O ccnteuco do artigo e seu parágrafo 10 encontra-se ja pre
sente no art. 90 do projeto de ccnst ttutcêo Quanto ao par-à
grafo 20 do ponto de vista técnico, entendemos qu~ o,s pro:
ventos de inatividade anteriores a esta ccnst ttutcãc oever-ão
ser adequados à nova r-eat toacae no sentido de estar consoante
com a norma constitucional

1P054B7-7 TADEU FRANCA PMDB
.."' PARECER "....

A proposição apresentada e vãt tcsa mas, a realidade br-ae tte t
r-a esta a exigir o cuear-tmentc do atendimento do ensino tun-

lP05503-2 JDFRAN FREJAT PFL
.. PARECER ..

A redação proposta para a at tnee em foco não aor tmcr-e.em
nosso entender, a redação orlginal Pela f us t t e tcaçâc obser
va-se tambem Que o objetivo visado pelo ilustre Autor ser-a
atendido com a expressão -eer- ordem fuotctat M, constante
da nova redação do texto atacado •

Pela prejudicial idade

lP05504-1 LEOPOLDO PERES PMOB
.................... PARECER ..

Visa a presente Emenda a inclusão no srojetc. de i!'luni 
dade tributaria para "os proventos de ancsentadcr ta , reforma
ou censsões pagas por tnst t'tutções oficiais ou orevtoencta 
rias a pessoas que atingirem a idade de setenta anos"

Observa-se que, de acordo com as diretrizes teacacas pa
ra a estruturação do Projeto, nele foram tnccrccr-eoas as
imunidades tr í out ar tas tradicionais, necessar-tes ao eoutt t -
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1P05505-9 LEOPOLDO PERES PMDB
.............. PARECER ..

Pelo acolhimento, nos termos do suos tf tut tvc

lP05509-1 RACHID SALDANHA DERZI PMDS
.......... PARECER .

Aceitas, em parte, as sugestões oferecidas, somos Pela
aprovação parcial da Emenda

lP05513-0 INOCeNCIO OLIVEIRA PFL
............ PARECER •••••••••

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 ,de autol'ia do nobre Constituinte Agass1z Almeida, somos,
por coerência, pela rejeição desta emenda

lP05510-5 RACHID SALDANHA DERZI PMDB
.......... PARECER .

Pela rejeição
A meter-ta e pass\vel de tr-atamento atr-avés de legislação

or-dinária

lP05532-6 GILSON MACHADO PFL
............ PARECER .

A emenda é por adicionar parafrafo unico ao Al't 322 de con
dicionamento a concessão de títulos de domlnio Conquanto a

lP05525-3 GILSON MACHADO PFL
.............. PARECER .

Campart i 1hamos da preocupação do eminente autor da emen
da, pela tncc-t êncta do assunto ant enoe-cs , contudo que a
matar-ta seja objeto deliberação em Lei Complementar Assim,
no novo Pr-cj eto propusemos Que a despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados e dos Munic'ipl0S não poder-a ex
ceder os limites estabelecidos em Lei ccactenentar PaI' isto
cons toer-anos pr-ejuntcaoa a emenda em questão

1P05531-S GILSON MACHADO Pi"L
............ PARECER .

Pe1a Aprovação
O autol' pl'opõe a supl'essão do artigo 324 Alem de con

COl'damos com seus al'gumentos, a matel'ia e passível de legis
lação ordinar1a

1P05526-1 GILSON MACHADO PFL
............... PARECER .

Pela rejeição A mater-ta referida no ar-r tcc 323, pela sua

natureza técnica e dtnantsmo deveria ser tratada na ter-ma da
lei orutnar-ta

lP05530-0 GILSON fllACHAOO PFL
." PARECER .

A. utiliZação de tItulas da divida agrária como "meio de
paga'llento de qualquer tributo fedel'al ou obr1gações do desa
propiado para com a União bem como para qualquer olltra fina
lidade estipulada em lei ~contradiz totalmente o prlncip10 da
indenização em tHulos, resgatáveis no pl"azo de ate vinte
anos É o mesmo Que PI'OPOI' o pagamento da indenização previa
e em dinheiro

A proposta, tanto na sua formulação original (art 318
50 ), como na forma desta emenda, não nerece seI' acatada.

Pela rejeição

1P05529-6 GILSON MACHADO PfL
.............. PARECER .

Pela I'ejeição
O teor da emenda-não é matél'ia constitucional

1P05519-9 INOCeNCID OLIVEIRA PFL
.............. PARECER .

A mater ta ccjetc da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de etaccr-acãc da nova car-ta aten
ção enn to especial e acreditamos Que ao terna foi dado o t r-a
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processe de elaboração Constitucional,
par-te da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

ecmeeos pois, pela apr-ovação oarctat

lP05517-2 INOC!:NCíO OLIVEIRA PI:"L
................. PARECER ..

Pela prejudicialidade A Comissão de Sistematização de 
ctctv suprimir o ar-t 31 do Projeto

1P05523-7 MESSIAS SOARES PMDB
............... PARECER .

Pelo não acolhimento nos termos do substitutivo

lP05524-5 GILSON MACHAOO PFL
............ PARECER ..

A norma juridica deve ser fundamentada em fato con
creto, razão pela Qual a expressão -e-i CUI'SO de ser
não deve constar- do texto constitucional porque fatalmente
levará a abusos por parte dos especuracc-es Entretanto, a
r-et tntcêo da função social da ter-r-a será objeto de legislação
oeo tnar ta

Pela rejeição da emenda

lPD552a-2 INDC~NCIO OLIVEIRA PFl
.............. PARECER .

O ar-t igo 427 e seus oaragrafos f cr-an t r-anafor-madcs em u
ntcc dispositivo o qual conterore a mater ta mais relevante
das nor-mas anteriores rer dispositivo guarda orientação que
ccecat tbt ttea a exploração de bens minerais e o aprovett amen
to de r-ecur-sos ener-sét tcos existentes em terras indígenas com
a necessar-ta pr-eser-vação étnica e cultural dos tndtcs

Pela rejeição

1P05521-l M::SSIAS SOARES PMOB
............. PARECER .

As disposições contidas na Emenda em foco escapam ao âm
bito constitucional No Substitutivo, a meter-ta figurara como
de competência da União que, mediante lei ccmp tement ar- pode
r-a autorizar os Estados a legislarem SObre o assunto

Pela rejeição

1P05528-8 GILSON MACHADO PFL
............ PARECER .

O emtnente Constituinte Gilson Machado pretende or-eseevar
na coroetãncra da União o Imposto sobre Propriedade Territo
rial RUl'al e a destinação do produto aos Municíp10s de loca
t reecêc dos imóveis O sr-cjetc de Constituição r-ever tes c tri
buto aos Estados, repartindo o produto com as Municípios pela
metaoe

Ao centr-ar-te do Que alega o autor - data venta - o ITR na
competência da União prestou-se para o trafico de toeruêncta.
a corrupção e o descumprimento da Constituição nur-ante os 18
anos de 1966 a 1983 (dados coct tcaoos , faltando os anos pos
teriores), o acverno reeer-at cett tu-se na cobrança de wats de
7810 do valor lançado, revcr-eceooo principalmente e....presas r-u
r-ats e latifúndios, e prejudicando os Municípios aos quais
pertencia o produto da arrecaoacãc São fatos concr-etos Que
bem evidenciam os inconvenientes do central t smo rr tautar-to e
a diferença entre a teoria e a prática

Talvez mais apropriado fosse transferir o ITR aos Munfcl
pios, pois cabe a eles ol'ganizar o cadastro do uso de seu so
lo urbano e I'ural, avaliaI' as proprieClades para cobrança ate
do imposto de transmissão e instituir tl'ibutação adequada,
segundo as pecul iar1dades de cada localidade A corl"upção
tambem seria muito mais dificultada, pOl'que teria Que agil'
sobre milhares de Prefeitas e dezenas de milhares de Vel'eado
res alem da que a população acompanharia mais as fatos

Pela I'ejeição

lP05522-9 MESSIAS SOARES PMOB
• PARECER ..

A mater-ta e tner-accnst í tuctcnat , abjeto de lei escectat ou de
negociações, acor-dos ou tratados entre o Brasil e
tns t ituições ou governos estr-ansetrcs
Isso posto, somos pela rejeição da emenda proposta-------------------------------------------------------------------------------

1P05527-Q GILSON MACHADO PFL
............... PARE.CER .

A eoenoa procede no que tange a pr-eser-vação das ár-eas
ur-banas

Entretanto, a Inclusão da expressão -toca t teacos em a
r-eás urbanas ou de expansão ur-bana" se tor-na oesnecessar-ta.
POI' estar subentendida no -canut " do Art 312, o qual se re
fere excj tctteoente a -tmovet ur-bano"

Pela Aprovação car-cta t nos termos do Substitutivo
--------------------------------------------------~----------------------------

lP05518-1 INOCl::NCIQ OLIVEIRA PfL
................. PARECER .

A comissão de s tst enat teacãc decidiu supr tmí r- o ar t 31
e seus parágrafos Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

PMOBLEOPOLDO PERESlP05504-1

lPOS516-4 INQCI:NCIO Ol.IVEIRA PFL
.............. PARECER ..

O inciso I, do art 57 deve estabelecer sob o ponto de vista
tecnico, especificamente Quais as areas que compete ao Estado
legislar Desse modo, ;;, supressão sugerida iria criar óbices
nas regulamentações de leis federais Entendemos enfim que a
expressão "legislar sobl'e materlas de sua competênciã· não
esgota toda extensão da ação do Estado em matéria de compe
tência em"'legislar

lP05512-1 INOCeNCIQ OLIVEIRA PFL
............ PARECER ..

Pretende, a Emenda, suprimir os termos "ressalvada
a cxmrençe de taxas peJa utilização de vias conservadas pelo
poder publica- do final do ar-t 265, Hem I, a fim oe bar-mo
ntzã-jo com o art 12, Hem IV, at tnea ~b", da projeto de
Constituição

Concordamos ctenanente com os e-aurentos expostos
na justificação do eminente xutor- da Emenda A ressalva, por
tanto, deva ser suprimida

1P0550B-3 JOFRANFREJAT PFL
•• = PARECER .

A emenda pretende .supr tmf r- o ar-t 360 Que impõe limitação a
participação das entidades e empr-esas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
ser-vtcor-es , Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de mater-ta mais pl'opria de legislação or-cmar ta , pois o
assunto j a e objeto de tratamento espec-e tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a ar-eccunecão do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o contr-ote e a fiscal i
zação dos "fundos de pensão- é competência de uma secr-etar-te
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a Qual tncumne o acompanhamento da observância das nor-mas le
gais e regulamentares pertinentes

or to e harmonia da eeoer-ecac Como exceções a essa r-eür-a ac
mr r tr-an-se a inclusão das fundações dos partldos cci tr tccs e
das entidades smctcats de tr-aoatnaocr-es , bem como o trata 
mente tributaria diferenciado par-a a mtcrceecr-esa. mediante 1

lei corcrement ar-
Embora reconheçamos que certas categorias sociais, cor

sua natureza e car-ecter-tst tcas , e oetermtnadcs cr-coutcs , mer
cadorias e serviços, sobretudo pela sua essencial toace.oevan
ser- comtempl ecos com beneficios fiscais (isenção, redução da
base de cálculo, de et tcuotes etc), eoteneenos , por Outro la
do, que a concessão deles ha que se faze" através da legisla
ção orotoar-ta. no âmbito oa competência de caca entidade po 
t t t tca tributante, como alias, ja ocorre em relação a vár tcs
tributos federais, estaduais e muntc tpa t s

lP05506-7 LEOPOLDO PERES PMOB
.............. PARECER ...

Visa a Emenda dar nova redação ao cnsccs tt Ivo que otsct
pl tna o tratamento tr-tnutar-tc a ser dispensado a mtcr-oeecr-e
sa (art 267)

Pelo exame do assunto, cneaercs à conclusão de que a mi
croempresa, em face de sua importância econômico-social deve
ficar teune aos tnccetos da União, dos Estados, do tnat r-t to
Federal e dos Municípios, r-essatvaccs os previstos no ar-t
270, itens I, 11 e v

Por outr-o lado, cons tueranco-se a conveniência de Que a
mater ta seja tr-ataca a ntvet nacional, par-a que se lhe iMPl'i
ma certa unteormtoaoe , entendemos que a microempresa para
fins de usufruir a imunidade, deve ser- definida e caracteriza
da mediante lei compl ement ar-

lPa55a7-5 LEOPOLDO PERES PMDB
.......... PARECER " ..

A Zona Fr-anca de Manaus tem-se se revelado, desde a
sua implantação, pelo Decreto-lei n 2B8, de 28 de eever-etr-c
de 1967, uma experiência vitoriosa, dados os seus resulta
dos efetivamente positivos para a região e para o pr-ópr-f o
Pa's ASsim, e de acotnervse em sua essência a Emenda dO i
lustre Constituinte, que determina a manutenção da ZFM, acon
selhando a pr-unênc t a , todavia, não se fixem pr-azos A Zona
Franca deve permanecer enquanto mostrar-se ut t t para O oesen
votv tmentc I'egional

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P055ll-3 RACHID SALDANHA DERZI PMOB
........... PARECER ..

atr-eves desta Emenda aditiva, propõe-se a inclusão de um
par-agr-afo untcc ao ar-r 259 pelo qual se estabelece que a
"a lei de que trata este ar-t tac unificara o nr-azo par-a or-es 
cr-tcãc do cr tt er to tr-tbutar-tc Que não ser-a superior a cinco
(05) anos"

Nota-se que o or-ccr tc ar-t 259 item 111, at tnea n, es 
taeatece que a prescrição ser-á um dos Institutos nc car-át er
tr-tuot ãr to cujo dt sc tpt tnamerrto se rar-a mediante lei comple 
mental'

Desse modo, ar taur-a-se-nos cnsoensaver e mesmo inadequa
da a inclusão no Projeto do oiscos rt tvc objeto da presente E
menda, porquanto esté previsto no referido ar-t 259 que as
nor-mas tributál'ias relativas a prescrição ser-ão estabelecidas
em lei ccncrenenter-

-----------------------------------------------------------------~-------------

lP05S14-8 INOCeNCIO OLIVEIRA PFL
........... PARECER .

O objetivo da Emenda em exame e tornar clal'o que o Banco
Central do Brasil não pOdera realizar operações com tltulos
do Tesouro Nacional, a não ser com O objet~vo de regular a
ofel'ta de moeda e a taxa de juros

A preocupação do Nobre Constituinte esta, a nosso vel', sa
t1sfeita no texto que se pl'etende alteraI'

Com efeito, outl'a não pode seI' a interpretação do dispos
to nos pal'ágl'afo 10 e 20 do artigo 283 do Projeto de Consti
tuição, posto que o primeiro veda a concessão de empréstimos
ao Tesoul'o, direta ou indiretanente pelo Banco Central do
Brasil, e Que o segundo permite a compra e venda de titulas
do Tesoul'o, pela mesma instituição com o fim I'egular a ofel'
ta de l'lOeda ou a taxa de juros

Entendemos, assim, prejudicada a Emenda
Pela prejudicia1ic;ade-------------------------------------------------------------------------------

1P05515-6 INOCeNCIO Ol.IVEIRA ~FL
.... "'••••• PARECER .

A seriedade e requisito de todos os atos praticados pela
admlnistl'ação e não apenas dos atos discriclonal'ios, pela rej
eição-------------------------------------------------------------------------------
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lPD5532-6 GI LSON MACHADO 'FL 1P05547-4 FLORESTAN FERNAf'.,DES PT

orientação dada pelo autor a sua emenda seja no sent Ido de
preservar e garantir o car-ater produtivo da terra e o cuepr-t
mento da função social ao tmcvet sonos pela rejeição por não
se tratar de mat er-t a conat t tuc tona t , devendo ser regulada por
lei espectr tca

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP05533-4 GILSON MACHADO PFL
'1'***"'**** PARECER **"'..*** ..*

-----------------~:~~-~~~~~::~~-~:~:~:~:-~~~_::~~~~-~~-:~~::~:~:~~~------------
lP05534-2 LEOPOLDO PERES PMDB
*****"'*** PARECER ***..*"'***

A inclusão, no texto do projeto. do termo "coecr-ovaceeente".
não traz qualquer mernor-ar-entc ou modff1cação da concepção do
processo de intervenção estatal contida nesse dispositivo
Os r-eoutattos relativos á segurança nacional e relevante In
teresse coletivo assim coro a necessidade de autor-f aação le
gislativa para d c-tacêo de estatais, definem a tota11dade
dos elementos de controle da ação estatal, sendo, portanto,
cesnecessar ta a expressão proposta

-------------~:~:_~:~:~:~~-----------------------------------------------------
lP05535-1 LEOPOLDO PERES PMDB
...,,0****.* PARECER ******"'''''''

Redação dada ao parecer da emenda no lp13B06-0

-------------~::~-~~~~~:::~~---------------------------------------------------
lP05536-9 CHAGAS DUARTE PFL
****"'**.* PARECER "''''**'''.**'''

A Emenda pretende incluir os 'rer-r t tor tos Federais na re
partição dos tncostcs federais prevista no ar-t 277 do Proje
to

Tratando-se de entidades Que integram a União, descabe a
proposição

-----------------~~:::_~~!~::~~-------------------------------------------------
1P05537-7 ASDRUBAL BENTES PMDB
*•• *"''''".* PARECER *"'**"****

Propõe a Emenda a inclusão dos maiores de setenta anos antre
os tneteatvets
Não procedem os argumentos apresentados pelo autor
renos exemplOS, em todo o mundo. de es taotst as que governaram
e governam seus países com eats de setenta anos de idade co
mo verdadeiros j rcer-es , conouzuuro seu povo com t u-meae e sa
bedoria, e r-eali eencc grandes obras aumtntst r-at tvas-------------------------------------------------------------------------------

lPOS538-S JOFRAN FREJAT PFL
*"''''**'''*'''''' PARECER *****.***

O autor pretende substituir a expressão "perícia", por -vts
te-te-
Justifica a competência da Per\cia como sendo função espec'i
fica ue see í tos cr-tennats Engenhe1ros
ESQuece o Que e o Brasil, onde en duas ou três Capitais devem
existir tais "peritos" e Quase todos, formados em Academia de
Bombeiros
Não aconselhamos a alteração

-------------~:~:-::~:~:~~-----------------------------------------------------
lP05539-3 RENATO JOHNSSO"l PMDB
*..."'*"'**. PARECER *..*****.*

COl'l0 fito de detalhar mata claramente a ecr-anaãncta dos
cer-toutccs, para efeito de gozo da tmuntdaoe cr-evtste no art
265, r t em II, alínea "d ", do Projeto de Constituição a anen
da pretende alterar os termos "1 tvr-os , jornais e oee tcdtcos

". no referido dispositivo, por "t tvros , jornais publica-
ções tecntcas ctentir tcas , revistas E outros oe ródtcos , ~

Em que pese aos nobres proposHos do Autor, a r-eee-êncte
a -c.nr-os cee tcctccs" eanter-ta a mesma acr-açêncta generica
que o texto alterando A simples menção a oer-tcctccs alcança
as publicações tecntces , ctent i etcae e revistas, sendo, pois
ctsoeneeve t a referência expressa

lP05540-7 GERSON CAMATA PMD!3
**"'*"'**"'''' PARECER **"''''*'''*'''''

As normas que a Emenda pretende ~incluir·. no texto do
Projeto de cont ttutcão. ai ja estão contempladas. com redação
Idêntica, ou em outros termos ou dispositivos Assim, o texto
do ar-t 265, item I da Emenda. cor responde ao ar-r 264, I,
do Projeto, o item lI, do ar-r 265, ao Hem I. do ar t tso de
mesmo numero, da mesma forma, o tte"l tIl cor responde ao item
II No que tange ao parágrafo untcc. proposto, o seu ccnteucc
esta ccnt ido nos 1 e 2 do art 265 do Pr-o] eto

A Emenda por outro lado. mantem-se fiel aos termos da
vigente Carta Magna, ao passo Que o Projeto de Constituição
coraé-n o conjunto de modH'caçêes lê acr-escvsce decorrentes oc
trabalho das Subcomissões, das Comissões 'remat tcas e da de
Statemat taecêc. e sobretudo, das propostas e emendas dos S"S
Constitu1ntes e de ent toaues representativas de segmentos da
socteceoe, core validade não é dtscut tua na justificação da
Emenda

lP05541-5 RITA CAMATA PMDB
"''''***'''''** PARECER *"'*****"''''

A neter-ta. de que trata a Emenda já vem acr-eoemente tratada
no Hem XIII do art1go 12, na parte referente ao Parágrafo u
ntco sugerido
O Substitutivo, porem, e om1sso sobre o assunto
Pela rejeição portanto

-----------~-------------------------------------------------------------------

1P05542-3 GERSON CAMATA PMDB
**"'''''''.'''*''' PARECER **"'*.**.*

O 'texto do Subst\tut\vo e f\el ao pdnc\pio da pa~t\c\ 
nação social, na gestão da coisa cum tca. como se pode
constatar em diversos ctaoos tt tvos Ass1m, sendo, consi
deramos ecotntoa. quanto ao mér tto. a emenda em r-eeer-êncta

1P05543-1 GERSON CAMATA PMDB
*......**** PARECER .*******'"

Matéria car-acter-t st tca de legislação or-o tnár ta Por ou
tro lado, a emenda intentou introduzir stetenét tca de revisão
de beneficios providenciarias urcoss tvet de ser cumprida pela
entidade que. absolutamente, não possut condições de acompa
nhar e anotar pormenor1zadamente todas as alterações sala
r1ats ocorridas no âmbito de todas as categorias profissio
nais do oats

1P05544-Q FLORESTAN FERNANDES PT
"'*"'***..** PARECER "'***"'****

Tanto a escola publica quanto a pr-j ....aca estão subord"ina
das a um interesse maior - a universalização do ensino

Pela rejeição

1PQ5545-B FLORESTAN FERNANDES PT
"'***"'**"'''' PARECER "'*.."'*****

O nr-f nct plo , em sua essência, foi acolhido na forma do
Substitutivo

Pela aprovação parcial

1POSS46-6 FLORESTAN FERNANDES PT
.*"'''''''*.** PARECER *""'*"'*"''''*

Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda--------------------------------------------------------------------------------
lPD5547-4 FLORESTAN FERNANDES PT
*****"''''** PARECER ..",******.

O pagamento da gratificação natat t.ta aos aposentados da
Previdência soc\al"e t'et tc com recursos aovtnoos do desconto
da respectiva contribuição do 130 sarar-to do trabalhador em
atividades Não cremos seja assim necessa-to especificar es-

se detalhe no texto constitucional, uma vez que a lei ardi na
~ia ccoer-e melhor cnsctct ína-tc

lP05548-2 FLORESTAN FERNAlI.DES PT
***.***"'* PARECER "'••**.**..

A competência da União está utscr-tatnaoa em ctspos tt tvc
especifico

Pela rejeição

1POSS49-, FLORES'TAN FERNtlNDES flT
.****.....* PARECER "'..."'....... *

Não cabe, nesse artigo-mãe dedicado a cultura, nuut t aa-j a
em categor1as, que não são exaustivas e Que, atualmente, po
em ser questionadas nos seus conteudos e denominações
Aderrals, em outros dispositivos do Projeto. a preocupação do
Autor da Emenda é sanada ao se considerar o ctur-at tsmc de
origens e praticas culturais

Pela rejeição
--------------------------------------~----------------------------------------

1P05550-4 FLORESTAN FERNANDES PT
**.....**.* PARECER ***"'*****

O paragrafo foi suprimido. ficando o seu conteuco para a
legislação ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP05551-2 FLORESTAN FE:RNANDES PT
..*.* .......... PARECER. **"'**......

O parágrafo e seus incisos foram supr1mtdos
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05552-1 FLORESTAN FE:RNANDES PT
"'•• **•• ** PARECER "''''*****...

Em vista do atual pr-oposf tc de simplificar a redação do
texto constitucional, pela eliminação de expressões or-esctn
ojvets , não podemos acolher favoravelmente a sugestão

lP05553-9 FLORESTAN FERNANDES PT
***...**"'''' PARECER ,,"'... *** ..*

As propostas da Emenda são parciais ctscut tvets para
constar de u'n texto constitucional Somos pela redação origi
nal

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
11'>05554-7 FLORESTAN FERMtlMDES PT
*'"*"'*"'''*''' PARECE:R **** .......'"

As sugestões. cont idas na proposta de erenoa. trazem alguns
desdobramentos Que, na tradição f ur-rctca cr-ast te tre , melhor
se adaptam ao corpo da leg1slação or-of nár-ta e complementar-------------------------------------------------------------------------------

1P05555-5 FLORESTAN FERNANDES PT
"''''*'''''' .... ** PARECER **"'..."'.."'.

Embora elaborada em outra redação, a e-ater-ta de Que cuida
esta Emenda já se encontra no Projeto

1P05556-3 FLORESTAN FERNANDES PT
.***.**** PARECE:R *** •• ****

Sendo inteiramente procedente a justificação. somos de
parecer que a emenda en exame deve ser acolhida-------------------------------------------------------------------------------

1P05557-1 FLORESTAN FERNANDES PT
*....... * ..*** PARECER ..'.".......**..

Somos pela aprovação da emenda. entendo uasnecessar ta a
expressão "e demais tnst ttutcõea- no -cacut " do art 416, e
em seu oaeaar-aec

lP05558-0 FLORESTAN FERNANJES PT
..*"'*..*..** PARECER **"'*"'*....

Somos pela rejeição da emenda A extaêncta de prévia se
paração judicial para a dissolução da sociedade conjugal e a
fixação de prazo mj n tmo de te-co para a celebração de novo
casamento são condições para que os cônjuges r-eat rzem oectsêc
amadurecida quanto á intenção de se dtvor-c tar-em

1P05559-B FLORESTAN FERNANDES PT
"'..*"'''' ..*'''* PARECE:R "''''''''''**''' ••

A Emenda contem matéria de comoetencta da teats tacãc cr-:
dtnar ta O ter to constitucional deve r-estr-tnatr-ee , nesse
particular. a definir direitos e assegurar condições para sua
f mpl en-entaçâo por parte do Estado-------------------------------------------------------------------------------

lP05560-1 ASDRUBAL BENTES PMDB
.*"'..*.....* PARECE:R "'''''''*'''*.*..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da coets 
são de s tsrenet taecãc

1?OS561-0 VALMIR CtlMPELO PFL
**"''''*....** PARECER "'*..**.***

Prejudicada. em face das alterações proced1das no suost t
tut tvo

lP05562-B FRANCISCO DIÚGENES PDS
.,,"'.*"'**'" PARECER ***.***"''''

O cont euuc da emenda apresentada refere-se a mater ta Que
figurar'a melhor em tentstacãc complementar Merecerá, ccte ,
adequada ccos tcer-acão. na ocasião própria

Com relação ao texto constitucional. consideramos a pro
posta rejeitada-------------------------------------------------------------------------------

1P05563-6 RITA CAMATA PMOB
*........"'... PARECER *...*"'**....

par-ece-nos aconselhável o acolhimento da Emenda ao t t tva
em foco Além da just tr tcat tva. sem duvida pertinente, dever
se-j a acrescentar que e sabido se-e-a os caveee em ceseovctvt
menta campo de experiências ctotecnotôçtcae inadmissíveis nas
plagas de origem Não obstante, a redação merece reparos,
pelos quais tomaria a seguinte ror-na

k) ou 1) - Toda e qualquer excer-têncta tecncototoatca,
r-eat tzaoa em ter-r-t tcr to nacional, sujeita-se ao controle da s
sociedade. na forma que a lei determinar

lP05564-4 RITA CAMATA PMOB
*"'*"'*"'."'''' PARECER *****"'***

A Emenda perde sua razão de ser se atentarmos para o or-mct
pio básico contido no sucst ttut tvc. segundo o qual
"n'nguem é otn-taaoc a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
(grifo nosso) senão em vtr-tuce de ter-
A particularização e desnecessar ta

-------------~:~:_~:~:~~~~:_~~::~~:~-------------------------------------------
"lPOSS6S-2 R.IiA CAMtI'TA ?MOa
*..*",,,,**** PARECeR "'**.."'****

A matéria de que trata a Emenda. ja vem aor-ecemente
tratada no item VIII, do art1go 12, na parte referente ao Pa
ragrafo unf co sugerido

Quanto a primeira parte, alem de ensejar duvidas r-sua
ctonats , tnova oesnecessar-tenente o texto

Pela rej etcãc. portanto

lP05566-1 RITA CÂMATA PMOB
*..****",,,,* PARECER ****"''''*.'''

Não veres por que reg1strar no pr-eâmnuto da Constitui
cão que a Assembléia Nactonat Const t tutnte , como o quer a jus
t tr tcer tva. foi escolhida pelo povo br-as tt etr-c Isso cabe á

Htstor-ta Pela ref etcãc

lP05567-9 RITA CAMTA PMDB
**•• *"'..... '" PARECER "'**"''''.**.

Os ilustres constituintes RITA CAMATA e GERSON CAMATA, com a
emenda em apreço, almejam a alteração oos pr-erttcament cs dos
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lP05567-9 RITA CAMATA PMOB lP0558l-4 GERSON CAMATA PMDS

ennterr-cs do Tl"founal de Contas da Unfão para atr-fbul"-lhes
as mesmas garantias e dtr-e ttos deferidos aos Mtnistros do Su
o-ero Tribunal Federal
Como o Supremo Tribunal federal e or-aão cupula do svsrema.
coavee que se mantenha uma cer-ta hierarquia, dai que a COr
respondência atual e com o Tribunal Federal de Recursos e a
do PrOjeto com o Superior Trlounal de Justiça
Por essas r-aacões , nosso parecer e pela r-ejetcâo da emenda

Entendemos que as at tccccas devem ser estabelecidas pelo
Senado federal conror-r-e d t spôe c Projeto

lP05582-2 RITA CAMATA PMDB
......."'•• PARECER .

O tratamento adotado no Substitutivo parece-nos o mais
adequado

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

lP05589-0 HELIO ROSAS ~rI'DB
.......... PARECER .

Ja estã parcialmente ateoc ttra a emenda
Pela rejeição

lPOS584-9 GERSON CAN'ATA PMOB
.......... PARECER ...

A nor-ma Que a Emenda pretende inserir no texto constitu
cional ja consta do ar-t 268 do Projeto de Constituição

Preferiu-se oetxar- a competência da União a convocação ou IT'O
br t teacãc das ser tetas MilHares e Corpos de eomnetr-cs e, aos
astacos , a organização destas instituições Pela cr-ejuotcta

1 idade

1P05591-1 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER .

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, tr-azere alguns
desdobramentos oue , na tradição jur-totca cr-es ttetr-a. melhor
se adaptam ao corpo da leglslação cr-dtnar-re e complementar

PMOBlP05590-3 HELIO ROSAS
••••••••• PARECER "' ..,

1P05594-6 HELIO ROSAS PMD8
.......... PARECER •••• "'......

Pretende o autor da emenda assegurar aos trabalhadores o
direito á participação nos valores negados nos casos de venda
incorporação ou fusão de empresas

A nosso ver, a questão é matéria própria de teats iacãc 01"
dtnar-ta que, tnctus tve, dispõe atualmente a esse respeito

pela rejeição da emenda

1P05593-B HELIO ROSAS PMOB
.......... PARECER •••••••••

O conteúdo da Emenda encontra-se contemplado, tmpl tctta
ou exct tcttanente , em outros dispositivos do texto oc Substi
tutivo

Pela prejudicialidade

lPOS592-0 HELIO ROSAS PMOB
••"' PARECER "'.

Os termos da emenda indicam propósitos atendidos no ar-t
54, pelo que ccns tder-a-se.r-essatveoa a redação, estar- parcial
mente atendtoa a proposta

Pela ecr-ovacãoparcial

1P05583-1 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER ..

Compart t thamos da preocupação dos emtnentes autores da E
menda, pela lmportânc,a 00 assunto Contudo as normas Que com
côem a meter-ta constitucional, expressa no novo Projeto sobre
Orçamento já atendem ocs objetivos da emenda, pois visam, de
forma impl tct t a , aos ere t tcs or-etenutoos

1P05588-1 RITA CAMATA PMDB
.......... PARECER .

A Emenda objetiva a inclusão de norma no Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização para vedar Que a
untão possa conceder isenção de impostos de ce-cetêncta dos
Estados e Mun1c\pios

ocor-r-e. porém, Que o Projeto ja ccseut norma nesse sen 
tido, confor-me se vê no Hem In do seu artigo 266

ass tm, a acolhida da Emenda vtr ta s tnoteseente duplicar
o que ja se contem no projeto

1p055B7-3 RITA CAMATA PMDB
.......... PARECER ...

Pretende o autor eef en tncunoas no Projeto de ccnet t -
tutcão da Comissão de Sistematização duas normas uma vedando
a ccncesssãc de isenção de tecostos a determinadas categorias
(mag1strado, parlamentar, m11 l tal', jo-nat rsea. o-oreseor '
etc), outra treoeo ínuo que a União possa decretar tecestes que
não sejam uniformes em todo o Pata

Ocorre, porem, que o Projeto f a possui normas de ccnteu
do igual, como se vê no t tem II do artigo 264 e no item I do
artigo 266

Assim, a aceitação da Emenda viria simplesmente dupl tear
o que ja existe-------------------------------------------------------------------------------

lP05585-7 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER ••.., ..

A matéria de que trata a proposta está disposta 1'\0 arti
go 54, Que já dispõe sobre as finalidades cacte tcee da ativi
dade nuclear no ca-s

Pela prejudicial ttíade

lP05586-S RITA CAMATA PMDB
.......... PARECER ..

A emenda quer r-ecr tar o imposto untco sobre comnust tvets
e lubrificantes, entregando 50" de sua arrecadação aos Muni
cípios

E. ccntr-ãr ta ao ststema proposto que leva combustíveis
lubrificantes a serem tributados pelos estados

Pela rejeição

1PD557J3.-4 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER .

Quer a emenda fixar 10ca.1 de pagamento de tributo em
zão de ser fato gerador

Trata-se da materta que deve ser regulada por lei or-dtna

".

lP05573-3 HELIO ROSAS PMOB
........... PARECER ."'•••••••

Os nr-tncrctos preconizados na Emenda ja estão consagrados no
Substitutivo
Assim e Que o da anterioridade da lei, ja se acham tnser tcos
no sucst i tut tvc em apr-ovação
Quanto à garantia do r-esaef tc às ccnutcões legais, remetemos
ao 2 do Ar-t 19o 12
Pela rejeição, portanto

lP05577-5 GERSON CAMATA PM08
.......... '" PARECER .

A Emenda oofet tva elevar o per-cerrtua t da receita tr tbut ar-t a
da União a ser partilhado com os es taocs e Muntc'ipios e acue
te a ser entregue para e'roreac nas Regtões Norte e Nordeste
Os percentuais pr-evtatos no artigo 277 I, do projeto de
Constituição da Comissão de s tatenattzecão ror-em r txecos a
vista de estudos, que levaram em conta o acresci mo de despesa
das unidades federadas em decorrência dOS encargos a lhe se 
r-en repassados pela União, bem como as oecess toaoes da Admi
nistração Federal
A SUa alteração implica em rompimento do ecut 1tbr tc e canfl i
ta com a cctntêc expressa pela mator-ta dos consr ttutnre que
examinaram a mater-ta nas fases anteriores de elaboração do
Projeto em questão
Assim, não obstante a relevância oca propósitos que inspira 
r-am a Emenda, SO'llOS pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05568-7 ITAMAR FRANCO PL
••••••••• PARECER •••••••••

Os ccjet tvos perseguidos pela EMenda conr t t t am com a
orlent3ção adotada pejo sucst trut tvc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05571-7 ITAMAR FRANCO PL
.......... PARECER ..,• ..,• ..,"''''••

A presente aneooa pretende r-eduz tr- o mandato do Pres1den
de da aecuo r tca. cr-evtstc no art 458 do Projeto

A medida pr-oposta não merece acorntoa. tendo em vtsta que
o ctsccs tt tvo supracitado ja reduziu em 1 ano o mandato estab
etectoo na Const t tu tnte vigente

oe ressat tae-ae ademais, que a oer-raenâncta do atual st-e
s tdente ate 1990 f ust tr tca-se tendo em vista a necessidade de

se orcceaer às er rer-ecões orgânfcas e est rutu-ats do Pais,
oeter-mtnaoas pelo texto constitucional que or-a elaboramos

somos, assim, pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPOS569-5 ITAMAR FRAt-oCO PL
........... PARECER .

Os objetivos perseguidos pela Emenda conet t t am com a
orientação adotada pelo subst ttut tvo .

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP05570-9 ITAMAR FRAt-oCO PL
... "' PARECER .."'•••••• '"

Não obstante os elevados crccós t tcs do eminente ccnst ttutnte.
a matéria constante da presente emenda, ccnr t t ta com a s ts

tersat tca geral adotada pelo Projeto de Constituição
Em assim sendo somos pela rejeição da emenda

lPOS572-5 HELIO ROSAS PMOB
........... PARECER .

Pelo acolhimento, nos termos do sunsr t tet tvc
Pe1a aprovação

----------------------------~--------------------------------------------------

lP05574-1 Hl:.L!O ROSAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Segundo a tradição do cn-etto Prast teu-c. a Emenda em
causa trata de mater-ta tntr-aconst ttuctcnat • merecendo ser
ccnetoer-aoa quando se tr-atr-ar- de legislação complementar e
or-df náe t a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P05576-g GERSON CAMATA PMDB
........... PARECER •••••••••

O texto const t t uctcnat não co-mer-ta o detalhamento orça-
nerrtâr-f c

Pela rejeição
--------------------------------------~----------------------------------------

lPOS575-0 HELIO ROSAS PMOB
......... '" PARECER •••••••••

A amenoc de conteudo reuft tplo , refere-se ao direito de
cr-cnr-teoaoe no que tange às suas 1imitações

A mater-ta vem sendo aeptanente neoat toa e const ttut ob
jeto de um consenso ao qual refogem os dispositivos constan
tes da enenca

Sua r-ejetcêc. assim, se impõe
Pela rejeição

--------------------------------------~----------------------------------------

lP05579-2 GERSON CAMATA PMOB
.......... PARECER: .

Visa a presente amenua a inclusão, no projeto de imuni 
ceoe trioutária para aos er-t tacs que a lei classificar como
o mtntmc indispensável á habitação, vestuãr-tc, alimentação e
tratamento medico das pessoas de restrita caoactoace eccnômt
ca'",

Observa-se que, de acordo com as ctr-etr tzes traçadas para
a estruturação do Projeto, neles foram tncceccr-aces as imuni
dades tributarias rr-adtctcnats , neceesar-tae ao equinbrio e
harmonia da Federação Como exceções a essa regia, aumf t tr-em
-se a inclusão elas fundações dos partidos cct í t tcos e das en
tidades s tndtoa ts de trabalhadores, bem como o tratamento t r t
eutér tc diferenciado par-a a microempresa, mendtante ter com 
plementar

Embora reconheçamos que certas categorias sociais, por
sua natureza e car-ect er-tst tcas , e determinados produtos, mer
cadorias e servi coa, sobretudo pela sua essencialidade, devam
ser contempl aoos vom benef'icios fiscais (isenção, r-eoucãc
da base de cálculo, de attquctas etc lo entendemos, por outro
lado que a concessão deles na que se fazer através da le 
gisl~ção oidinaiia, no âmbHo da competência de cada entida
de, já ocorre em relação a varios tributoS federais, estadu 
ais e municipats

1p0558D-6 GERSON CAMATA PMDa
"' "'. pARECER ..,•••••

A materia proposta está atendida em outroo Tltulo do pro
jeto

------_::~~-~~:~~~:::~~:~~~:_---------------------------------------
.P05SB1-4 GERSON CAMATA PMOB
............ PARECER •••••••••

A emenda propõe que os Estados f1xem por Lei as a1 'iquotas
dos tr1butoS de sua competência

lP05595-4 HELIO ROSAS PMDB
........... PARECER •••••••••

Ainda que tcovaver , de grande alcance social e ideal no
contexto de uma sociedade aot toér ta, é descabida uma injunção
nesse sentido atr-avés de nor-ma constitucional

A obrigação seria ccnerec-ocucenee e, conseceeneeeente.
não ravor-ecta os maiores interessados que são os trabalhado
res

Pela rejeição

lP05596-2 HELIO ROSAS PMOfJ
••• "'••••• PARECER ••••••• "'.

O est teutc à cr-tacãc de colônias aar-tccrae e de cooperativas
de produtores rurais define aspectos particulares de uma oc
t j t tca setorial, não ccepat tvat com a natureza geral dos
principias da ordem econômica
Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05597-1 HELIO ROSAS PMDB
••• "'••••• PARECER •••••••••

O tdeal normativo da Emenda será alcançado atr-eves de
dispos1t1vo amplo que estabelece a função social da proprie
dade e a obr 1gator 1edade de planos ordenaclores do espaço ur
bano, na forma do Substitutivo

Pela Aprovação Parctal-------------------------------------------------------------------------------
1P05598-9 FRANCISCO OIOGENES POS
• •• "'••••• PARECER •••••••••

O conteudo da Emenda é tratado de forma mais abrangente
pela redação ofereciaa ao dispositivo no projeto de Cons-
titUição

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lPOSS99-7 JOFRAN FREJAT PFL.'1'''' PARECER ••" .

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda



SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

163

tP05599-7 JOFRAN FREJAT PFL lP05616-1 JOSÉ ELIAS MURAD PiB

------------------~::~-~:!=~~~~------------------------------------------------
1P05600-4 HELIO ROSAS PMDB
"''''''''''''' •••• PARECER ...

Trata-se de matar-ta a ser regulamentada por leg1s1ação
ordinária

Pela r-aj e içâc-------------------------------------------------------------------------------
lP05601-2 HELIO ROSAS PMOB
............. PARECER •••••••• '1'

A confrontação da Emenda com o ceout do artigo 12 e o item I
mostra a sua desnecessidade

------------_:~~-~:~:~~~~_:=-~~~~:_--------------------------------------------
lP05602-1 HELIO ROSAS PMDB
........... '1'... PARECER ••• "'•••••

O ecr-esctmc proposto conctementa r-edação do "caput" do

-------------~~:~~~-_:~~~~-~::~-~~~~~~=~~-~~~:~~:_-----------------------------
1P05603-9 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER ..

O cunho social de que se reveste o instituto do usuca-
pião urbano restringe a utilização do imóvel aos fins habita
ctcnats , assegurando, portanto o direito de moradia as fam'i
lias carentes

As áreas oubt tcas não podem constituir-se em objeto des
se instituto, já que necessárias a instalação de futuros e
autcamentcs comunitários a 1mplantação de programas habita
c tcnats e de expansão urbana, tmcor-tant es , por consegu1nte a
segurança e ao interesse da cctet tvtceoe

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPD5b04-7 HELIO ROSAS PMOB
.......... PARECER •••••••••

O direito à opção por terapêuticas alternativas implica
no dever de o Estado oferecê-las ao usuário o Que ser-te \m
prat tcave t em face da diversidade de tais terapêuticas---------------- --------------------------------------------------------------

1P05605-5 HELIO ROSAS PMDB
........... PARECER .

Julgamos que o teor da presente emenda e ate certo
ponto justo De reto. esses servidores já demonstraram sua ca
cactcece e terão ja prestado r-et evantes ccnstr-tbutcões ao ser
vtc;:o publ tco por-ém, surge aqui uma questão de ét tca Porque
uns prestaram concurso e outros não Por outro lado, quando
se fixa arbitrariamente un numero de anca.cerre-se o risco de
não contemplar, por questão de meses ou até mes-rc dias, mui -

------------_:~~-~:::::_::~~~~~~::_-~:::_:_~-~~::~-~~~:::~---------------------
lP05606-3 HELIO ROSAS PMDB
.......... PARECER •••••••••

A prefel'ênc\a por convênios para a prestação de essvsr.eo
cta méd1ca er-evteenctar-ta deve desaparecer A Prev toêncta
Social deve promover a expansão de sua própria rede ass t.st err
ctar O setor or-tveoc deve oar-t tc tpar- do sistema acenas em
car-áter- suct et tvc

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP05607-1 HELIO ROSAS PMDB
.......... PARECER .

A Eme"da apresenta cnsccstt tvce eceeeetccaccees do s-cje
to Com alteração de redação e de part1cularidades, somos eet
a aprovação, na forma do SUbstitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P05608-0 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Todo ccnteuoc curricular será tratado quando for elaborada a
Lei. Coop\ementar

-------------------------~-----------------------------------------------------

1P05609-8 MARCO MACIEL PFL
............. PARECER •••••••••

Preferiu-se uma nova redação para o inciso I, do ar-t 54, a-

-------------~~~~~:~::_~~:-~~~~~:~:~:_~~_:~:~~~--~::~-~~:!~~~:~~:~~~~:_--------
lP05610-1 MARCO MACIEL PFL
•• """'••••• PARECER ."'••• "'•••

A eeenca proposta merece ser eccuwca, pelo significado
contido na oPjeção Que encerra

------------------~:::_:~~~~~~~~-----------------------------------------------
1P05611-0 MARCO MACIEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O autot da emenda propõe nova redação para a 21 'inea "c"
do item XII do ar t 12 Trata-se de un evroente equivoco pois
o ilustre Constituinte sugeriu em emenda anterior a supressão
daquela at tnea A modificação se oest tna obviamente a at tnea

------------_:::__:_~~:_~~~:::-~::~~~::_~_::::~::~~--~:~:::~-~:~~~~~::_--------
lP05612-B MARCO MACIEL PFL
••••••••• PARECER .

Sugere o nobre autor da proposição a supressão da at tnea
-c- do 'item XII do art 12 do Projeto, sob a fundamentação de
que seu texto alem de já atendido parc1almente na at tnea , tm
13' 'ca também em contradição asceece de acordo, parecer favo-

-------------~~~::_------------------------------------------------------------
lP05613-6 MARCO MACIEL PFL
........... PARECER "'.

O texto emendado reserva a competência exclusiva do Congresso
Nacional a concessão de "autorização prévia para o Presidente
da aecunt tca e o Primeiro-Ministro se ausentarem do Pais"
'n-ata-se de dlsposit1vo que na mats de mato século vem inte-
grando as sucessivas Constituições brasileiras, porquanto
constante dos artigos 40, at tnee "h", 77, 66, inciso VII, 46,
inciso III e 44, inciso 111, das Cartas de 1934, 1937, 1946,
1967 e 1969, respectivamente
Opinamos pela manutenção do preceito, tal como originalmente

i~~~~~na~~ie~~~m;~e~~:~~oc~g~~i~i~~i~e~~~~~oa~~::~e~~n~~t~~~:
caces máximas do Governo o dever de sol tct tar-am previa
autor'z.ação do Congresso para se ausentarem do Pa1s Ao ccn-
tr-ar tc não se contando numerosas razões de ordem admtn tst r-a
t tva e' 1301'i t tca que recomendam a decisão do Part amento sobre
o pedido, é este deferência necessária Que prestam ao povo
brasileiro, pelos seus teatt tmos representantes

-------------~:~~-~:~:~~~~---...------------------------------"'------------------
1P0561ij-4 MARCO MACIEL PFL
............ PARECER •••••••••

Realmente o texto do Projeto de Constituição como esta redi
gido, deixa tncar-tezas no que diz respeito aos representantes
dtptonat tcos , isto no sentido dos EstadOS estrangeiros

E valida a Emenda subst ttut tva do Autor, porque no sentido
senant tco. esta oee tntnoc. com a sua construção literal, o

que são Estado .ecr-eottarrta e Estado Acreditado, como tambem
declara a capacidade de Representação DiplQlllática e de Lega
ção, pois no Estado moderno na necessidade das ~elações {n
ternac1ona\s serem o eestemàcutc ca boa cOf\vivencia dos po
vos

-------------~::~~.:_~:~:_:~:_:~~~~~=~~----------:-------------------------------
lP05615-2 MARCO MACIEL PFL
••••••••• PARECER .

A matéria constante da presente emenda, em linhas ge-
~:iS;s~~~~;;:~ã6 inserida no texto elaborado pela Comissão

-_ ...---------------~::~~.:_~::~_:~~-~~:~~~~:~::~~:~:_--~--~----------------------
lP05616-1 JOSÉ ELIAS MURAD PTB
......* PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi-

t tvo que se pretende suprimir f1gurar1a melhor em legislação
cr-utnar-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-tos para tnctoêncte de contribuições scctats destinadas
a seaue tceoe ccssut tect tcacões bastante significativas no
r toanctaneoto de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente r-edtente tratamento via legIslação tnrr-aconst í tu
ctonat ccoer tam ser fixadas as provisões tnctscensavets ao
cesocor-eeentc da mater1a, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos •

Em vista da r-el evânc f a do assunto, e ccns toer-ar-uc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suoress tva. r-e-iet enco a mater ta
a ulterior ccns tcer-ecão. ao ensejo do processo teats tat tvc
or-dtnar to

lP05617-9 PAES DE ANDRADE PMOB
........... PARECER •••••••••

O conteurro da Emenda e tratado de forma mats abrangente
pela redação oferecida ao dispositivo nc Projeto de Cons-
tituição

------------------~:::_~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
lP0561B-7 PAES DE ANDRADE PMDB
••••••••• PARECE.R .

A Emenda propõe a imunidade tributária dos salários r-eta
t tvamente da imposto de renda, para os Que cer-ceoan até 15
sarer tos mmt-rcs e a atr-tbutcão da responsabilidade as eepr-e
sas , en r-etecãc aos emcr-eaaoos de nlvel salarial super-ter- à
quele

zntenceecs que as isenções e imunidades t r-f but ár-t as formam
mater ta que compete ao teatstaooe ordinário regular, exceto
apenas os casos de tr-tbutacão sobre bens de entes pub11cos

Pela rejeição

lP05619-5 PAES DE ANDRADE PMOB
.......... PARECER •••••••••

Objetiva o autor da emenda garantir ao cidadão tsccss tbtt tta
do de trabalhar e desprovido dos meios necessários para vtver
com dignidade o sustento e a assistência dO Estado
Cabe lembrar Que a concessão de seguridade soc1al tnscr-t ta no
Projeto, no ceoiturc pr-ópr tc , tem como orna de suas diretrizes
a universal idade da cobertura Ou seja todos estarão armar-a
dos pelo s tetena
""0 caso do trabalhador, especificamente, o Projeto garante,
aos que par-can o vinculo enor-eaat tcto a percepção do seguro
desemprego A questão de confer1r a esse instituto o grau de
er tcecta cesefavet ccecete, a nosso ver, a legislação crdtna
r ta

-------------~~~_:::~~-~~:~::.:_~~~:_~:~~-~~:!~~~:~!.~:~~:-~~_:~:~~~-----------
lP05620-9 PAES DE ANDRADE PrIIDB
........... PARECt::R •• "'••••••

A alteração proposta na emenda tem Cl objetivo de punir Os
que lesaram o patrimônio publico com mais rigor

Entendemos que deve ser mantido o texto da ar 'inea H do
item do ar-t 27, por estar coerente com os cr-tnctctos que r-e-

-------------~:~-~:_~~:::~~~~:~~~~::_--------------~---------------------
1P05621-7 PAES DE ANDRADE PMOB
........... PAREC!=:R .

Já e permtt too ao muntcrcto a organização, mediante
lei mmtctna t de guarda municipal .seaurenca noturna e outras
sugestões dessa natureza

Cabe ao cr-onr tc dispositivo municipal, 1 tmitar o at -

------------_::~::_~:_:~~_:~~~::~~:~:_-----------------------------------------
lP05622-5 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECl:R .

Pela rejeição, ccns tdar-anõo que o novo Substitutivo do
Relator aect tcu o dispositivo, tot-nanco-o euttc mais abran-
gente-------------------------------------------------------------------------------

tP05623-3 PAES DE ANDRADE PMDB
••••••••• PAREC~R .

A emenda propõe Que a instalação e expansão da cidades e
vtj as obedeça a cr t ter-rcs etxaocs em ter federal A proposi
ção fere o cr-tncrctc exccetc no Projeto de ccnst ttutcãc que
assegura autonomia aos Estados para se organizar e estabele
cer pr1nc'ipios de ordenação de seu territor10 (Art1go 57,IH)

Pela rejeição •-----------------------_.-------------------------------------------------------
lPOS62~-1 PAES DE ANDRADE PMDB
."' "'•• PARECt::R .

Pela apr-ovação em parte, na ror-ma do Substitutivo
------------------------~-----------------------------------------------

1P05625-0 PAES DE ANDRADE PMDB
••••••••• PARECt::R •• "'••••••

-----------------~~::_~~,,~~~~-~:~:~-~~-~~:~:':~~~~~.:~~~~-~:::!~~~:~~~~~~~:_------
1P05626-B PAES DE ANDRADE PMDB
••••• "'••• PARECt::R •• "' .

~ AprPvada parcialmente conforme or tentacão dada ao Pro
jeto-----------------------_.-------------------------------------------------------

1P05627-6 PAES DE ANDRADE PMDB
•••••*••• PAREC~R .

Não se justifica a redução do prazo para um segundo escrut t
nto eleitoral, pois na pratica o processo eleitoral brasilei
ro é moroso, e isto é devido ao sistema jurisdicional ser
vasto em nesse território Isto é, está ens trtbutuc em todas
regiões do pars , e, sabemos Que o pais tem um território con
tinental, e apesar do sistema de comunicações ser eficiente,
existe entraves burocráticos Que emperram o Sistema oct tt tcc.
tais coro dtstr-tbvtcãc de e-ater ta t de propaganda, material

eleitoral, etc
Assim, a r-edução de pelo menos 15 dias, implicaria fatal
mente, em menor- prazo para os 'rr-tcuoats aeatonats se organi
zarem para O colhi menta dos votos e aferição dos resultados,
o que tr-ar-Ia transtornos
Assim pela rejeição da emenda

------------------------~------------------------------------------------------

lP05628-4 PAES DE ANDRADE PMDB
........... PARECt::R •••••••••

A emenda propõe alterar o art 256
antenceeos ser a proposta objeto de ter cremar-ta
Pela r-efetcão

------------------------~------------------------------------------------------

lP05629-2 PAES DE ANDRADE PMOB
••••••••• PAREC~R ••_."' ••••

A Emenda propõe a fusão das at tneas "b" e -d- do item 11
do art 265, do Prof etc de Constituição, ampliando a imunida
de tr-f outãr-ta para livros, f cr-nats e perlod1cos e para o pa
pel oest tnaoc a sua impressão, aos impostos Incidentes sobre
empresas de r-udtcctrusãc e as agências noticiosas A et tnea
"b" proposta 1nclu1, ainda, ent tcaces ass tstenctats oenef tcen
tes

As entidades ass1stencia1s beneficente~ jâ estão abrangi
das no conceito de instituições a que se rofere a al1nea "c·
do mesmo item. não cabendo sua reinclusão na a1~nea ·b~

Quanto a aropl 'ação de \mun\dade, na forma sugerida, a Emen
da se afast<! da tendência que vem se firmando no decorrer das
atiVidades da Assembléia Nacional Constituinte, pela manutel"l
ção, somente daquelas ja consagl"adas no sistema trlbutár10 v1

-------------~:~::_------------------------------------------------------------
lP05630-6 PAES DE ANDRADE PMDB
••••• *••* PARECeR '"

A Emenda do l1ustre Constituinte objet1va a partiCipação
do Congresso Nacional na elaboração da proposta orçamentária
da União
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lP05632-2 CRISTINA TAVARES F"1iDB
............ PARECER ..

O texto evoluiu no sent too do pretendido aprimoramento
merHo da emenda é acatado, no entanto, em grande parte

-------------------------------------------------------~-----------------------

Em que pese a preocupação do co-ist ttutnt e, oerronst r-aoa
na enenca apresentada, o Projeto prevê a apreciação pelo Le
gislativa da Lei de diretrizes c-cemenrer tes, em que serão
definidas as metas e prioridades da aomtm str-acãc pUb1tca fe
deral para o exercício seguinte, antes do Poder Executivo r-e-
eet er- o Projeto de Lei ür çament ar-f a ao Congresso Nacional
Assim, entendemos que a participação do Congresso esta asse-

-------------~~~~~~------------------------------------------------------------
lP05631-4 PAES DE ANDRADE PUDS
............. PARECER .

A emenda propõe nova redação ao at-t 318 do Projeto de
Constituição

No nosso entender, toda propriedade rural que não cunor tr
a função social, asatn definida no artigo anterior, e ocssr
vel de oesaorccr-tecão e não 50 aquela considerada improduti
va, como e o desejo de Autor. atr-avés da redação dada ao "ca
put "

Concordamos, no entanto com os dispositivos referentes
- ao processo de emissão e ut tr taacãc dos t t tutos da di

vida agrária ( lo )
- á indenização de benfeitores ( 20 ),
- a competência para proceder a desapropriação ( 30

50 )
Nosso parecer ê pela aprovação parcial da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP05630-6 PAES DE ANDRADE F"UloB O artigo 87 trata espectt tcenente das hipóteses de acueu
1ação de cargos e or-ove-rtcs A Emenda cogita de ccntaae-n de
tempo de serviço en funções diversas, inclusive de maçrste
rio, para fll"s de aposentadoria Que e meter-ta tnte tr-anente
dtver-sa

lP05650-1 ALOISIO VASCONCELOS PMOB
............ PARECER ..

Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
487 Que dispunham sobre a meter-ta no Projeto da Comissão oe
S1stematização foram sunr tntcos no Substitutivo do Relator
Ver a propósito. o teor do car-ecer dado ã emenda numero
lPOQ202-B

lP05651-9 MESSIAS SOARES PMDB
.............. PARECER ..

Não ser-a atr-avés da criação de ncnccct tos que se devera
buscar soluções para os atver-sos problemas da economia do
cars no caso especifico ao ouro não sera por meio de ecncoõ
1 to Que ccrr-tatr-ose-ãc as distorções, antes, pelo contrario,
dadas as cecut tar-teeoes oa at tvtoaoe de extração e comercio
desse cen mineral, os mas-nos problemas apontados pela just t
t tcat tva da emenda continuariam a extst tr- paralelamente a
criação do ecnooot tc pretendido Por essa razão somos pela
rejeição da emenda

--------------------------~----------------------------------------------------

lP056!52-7 HOMERO SANTOS PFL
", PARECER .

Não obstante a emenda consubstancie ceccosf tos dos mais
ear-t t or tcs e justos, vemo-nos taoceatnt t t taoos de aproveita
la por constituir seu assunto natér-ta de iet cedtnar ta

Peja rejeição
-------------------------------------~-----------------------------------------

lF"05637-3 CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARECER .

Infel tzr-ente o art lo não tem Hem V pr-ejudtceoa

lP05633-1 CRISTINA TAVARES PMDB
............. PARECER ..

Prejudicada face a orientação adotada pelo subst i tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

lP05635-7 CRISTINA TAVARES PMDB
............. PARECER .

A supressão pr-opcat a enriquece o texto const t tuc tonat
emprestando-lhe mais ccerêocta-------------------------------------------------------------------------------

lP05644-6 PAES DE ANDRADE PMOB
............. PARECER ..

A matéria ccncer-ne a ter or-dtnar ta
pela r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------

PMOEllP05659-4 CRISTINA TAVARES
..... ", PARECER ",.

1POS66a-3 JOS~ CARlOS COUTINHO PL
• ••• "'."' •• PARECER ."'••• "'... '"

Prejudicada, tendo em vista a criação da Comissão de
aedtv tsãc Territorial. Que apreciara a eeter-ta nos termos do
ar-t 440 das Disposições 'rr-a-ts tt õr-tas

lP05663-2 CRISTINA TAVARES P"DS
.............. PARECER .

As propostas cantinas nos s 10 e 20 constituem mate 
ria de legislação ordinária e de planos de desenvolvimento em
C e T

O proposto no 30. ja está atendido no caput do artigo
m-ccr to

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP05653-5 CRISTINA TAVARES PMOB
.. PARECER .

A emenda propõe matéria de te t ordinária
Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP05654-3 CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARéCER .

A meter-ta em foco recebera novo tratamento r-eoactcne i no
Substitutivo. Que a nosso ver atende ás preocupações do
ilustre autor da emenda Pela prejudicialidade

lP05656-0 CRISTINA TAVARES PMDB
............ PARECER .

Devido sua ambiguidade. optamos pelo acotnteento ca suges
tão no sentido de sucr tmr- o -eeee tec tnc rsc

1P05661-6 C~ISTINA TAVARES PMOB
............. PARECER ....... ",......

_ ~_:~:~~:_:_~:_::~_~~~~~2~~~ _
lP05662-4 CRISTINA TAVARES PMOB.* PARECER .

A matar-ta e a redação evctutrem ao longo das negociações
Quanto ao merito, esta disseminada e acatada ao longo do tex
to, em sua maior parte-------------------------------------------------------------------------------

lP05657-8 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER .

~ A emenda apenas muda a expressão "No caso de flagrante de
crime tnat tancaver " para "no caso de crime tnat tancavet " To
da a r-ecacao do artigo reporta-se ao caso de flagrante SU
primir esta palavra contraria os objetivos das normas rela
cionadas
Pela rejeição

1P0565B-6 CRISTINA TAVARES PIl'OB
............ ", PARECER .

O cer-rccc de funcfonamento do Congresso. fixado peja aprova
ção mafor ttar-te da succontssão e da Comissão reeat tca , ccn
flita com O Sugerido pela emenda
Pela rejeição

~ r~~i~i:Or~:1~~a~r~~' m:s~~vr~9~~1 ~~~;~sã~d~i~~i 1~aem~n~~~-
não haveria cua rcuer coss tbt t toaoe de r-eel etcãc
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05660-B CRISTINA TAVARES PMOB
................ PARECER .

A presente emenda passa a ser per-t mente Quanto a compe
tência da União e do Congresso «actonet ar-ts 54 e 99-------------------------------------------------------------------------------

lP05655-l CRISTINA TAVARES PMDB
..... ", PARECER .

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
emprestando-lhe mais coerência

lP05664-l CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARECER .

A questão em foco o Relator 'deu tratamento condizente com
a opinião da maioria empenhada na presente fase dos trabalhos_____________~~~:!~!~~~2:~.:_~:::_~::~~~~:~~~~~~~: _

tP05665-9 CRISTINA TAVARES PMDB
..........", PARECER .... "'•••••

Ao. tendência dos nossos textos constitucionais é no sentido de
cetxer- expi tct ta a vedação e de ressalvar a Inad tmpl êncf a
Q subst ttut tvo deu novo tratamento, mais amplo e abrangente.
ao tema

-------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~:_-------------------------------------------
1P05666-7 CRISTINA TAVARES PMDB
............. PARECER .

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos
todos os direitos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece tncompat tva t com a natureza do trabalho uoeest tcc e do
vtncutc jur tctcc da relação encr-eaat tcta O empregador, no
conceito ocutr-tnar tc é aquele que assumindo os riscos da a
tividade econômica, paga ao trabalhador o sarar-to. como con
traprestação de ser-vtcos necessar-tcs a consecução dos objeti
vos do seu empreendimento Ora. no âmbito do lar não ha fins.
eccnõmtcos para o tt-aoaj no r-eat taeoo Assim, ecutpar-ar- a ati
vidade empresarial com a atividade doméstica e ccnt easensc
tnar-r-ecavet nat porque não ser ccsatvet se assegurar deter
minadas garantias ao domestico s6 vtaot t taevets dentro de uma
;strutura administrativa empresarial

1POS667-5 CRISTINA TAVARES PMDB
............. PARECER .

As duvidas suscitadas pela ame-roa não procedem A supressão
pura e simples do cf sncs t t tvc e oesnecessar to, uutça contra
orccucente
Pela r-ej etcêo. portanto-------------------------------------------------------------------------------

PTlP05649-7 FLORESTAN FERNANDES
............. PARECER .

lP05634-9 CRISTINA TAVARES PMDB
",..,......"'''' PARECER .", ...........,..

A presente EMenda pretende reduzir o nannato do Pr-es tden
de da neoum tca, previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que
o ctspos tt tvc supracitado ja reduziu em 1 ano o mandato estao
etectoo na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, que a oer-manêncta do atual Pre
sidente até 1990 fust tt tca-se tendo em vista a necess tcaoe de

se proceder as alterações orgânicas e estruturais do pats ,
oete-etnacas pelo texto constitucional que ora elaboramos

somos, assim pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP05636-5 CRISTINA TAVARES PMDB
............. PARECER ..* ..

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
emprestando-lhe Mais coerência.-------------------------------------------------------------------------------

1P05645-4 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER ..

Acotntoo. parctatmente. no merttc, no -ceput " do artigo,
ressalvando a redação final do relator

------------------~:~~-~~:~~~~~~-~~::~~~---------------------------------------
lP05646-2 PAES DE ANDRADE PMOB
............ PARECER .

Acolhida, no eér t to, no -caput" do artigo, ressalvando a
redação final do relator

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~:_--------------------------------------
lPOS647-l PAES DE ANDRADE PMDB
............. PARECER ", ..

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu trata-_____________~:~2~_:~:~~~~~ __~~_~~~~:!~ __~::~_~~:~~~~:~~:~~~~: ~__
lP0564B-9 ERVIN 8DNKOSKI PMOB
............ PARECER .

Acredi .a-se haver encontrado a fórmula do consenso.

tP05643-8 PAES DE ANDRADE PMDB
.............. PARECER ......."' ......

A Emenda nada acrescenta, vez Que tal direito ja existe
nos estabelecimentos de enstnc cr tctats , em todos os ntvets
No caso. o ctretro está dlretamente vtncuteco à habll ttecão
nos estabelecimentos cuct tccs , de conformidade com os respec
tivos cr t tér-tos de seleção-------------------------------------------------------------------------------

lP05639-0 CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARECER .

A Emenda e pertinente e merece acotnteento

------------------~:!~-~~~~~~:~~-----------------------------------------------
lP05640-3 PAES DE ANDRADE PMDB
'lo PARECER ", ..

A nater-ta deverá receber acolhida em ccastcãc posterior,
Quando ua elaboração de legislação complementar Com relação

_____________~~_2:~2~_:~~~:~:~:~~~~:.:_~~~_~:~:~~_~:~_:~::~:~~ _
lP05641-1 PAES DE ANDRADE PMD8
............. PARECER .

O Projeto da Comissão de ststemat taecêo inova de maneira
positiva ao tratar numa seção esoecir tca o direito a assis
tência social. e pela primeira vez da aos delineamentos pro
gramãr-icos runoamentats nesse campo o "status" de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, Que o texto do proje
to não poderá acolher os cesoom-aeentcs necessários á eeet t
vtoaoe da pot t t tca social no caepo da ass tst êncta publica, o
Que deverá ser realizado vta legislação cr-emar-ta _Entend~

mos, pois. que a sugestão contida na emenca em cuestao. nao
obstante, seus mér-ttos e relevância escecí t tca poder-a ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras

------------_!~~~~:~:~::-~~-~~:~-~~-~:::~~~:~~~:~:~_:~:~~:_--------------------
iP05642-Q PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER ..

A sugestão não pôde ser acolhida, por incompatibilidade
com os cr-tnctptcs do Sistema tr-tbvtár tc, nos termos ao Sutis-

------------_!~:~:~~~-~~-~:~~:~~-----------------------------------------------

lP05638-l CRISTINA TAVARES PMOB
........ "' PARECER ••"' ..

A rnater-ta objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema fOi oaoo o tra
tamento condizente com a sua tr-oor-t ãncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional.
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~~~:_~~~::._~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~:------------------------
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11'05669-1 HELIO ROSAS PMDB
................ ,. PA~!:C!:R ..

O Relator optou pela r-antencãc do texto cr-tctnat

lP05674-B WILSON MARTINS PMDB
................ PARECER ..

Pela aprovação Adequa o dispositivo ao enunciado
incisos anteriores

1P05672-1 WIL,SON MARTINS PMDB
t< PARECER "' ..

PrejLldicado A emenda deve ser- asstm cons toer-aoa em r-azão
da supr-essão do parágrafo 20 do art1go 55 do anteprojeto de
canst ttutcão

11'05671-3 WILSON MARTINS PMOB
.................. PARECER ..

A emenda aborda assunto ainda discutido a nlVel de Pro 
jetc. devendo o Substitutivo firmar posição definitiva sobr-e
o tema Pela cr-ejucrtcat toaoe

11'05701-9 WILSON MARTINS PMDB
.................. PARECER ..

Data vênia do eminente relator, não na oestocarcaoe de trata
nento Num caso existe a untcaoe , noutro, a plural tdade
Ademais, o detalhamento das propostas cr-canentar-tes estarão
adequadamente disciplinadas na forma 00 ar-t 293 do Projeto
Pela r-ej erçãc

1P05694-2 WIl.SON MARTINS PfI1DB
......... Ol< PARECE;:R ..

Pela r-ejetcãc por não se ajustar ao consenso oa conta 
são de Sistematização

11'05696-9 OSVALDO SOBRINHO PMDB
............ "'.. PARECER .." ..

Achamos Que não se deve atr-avés de uma norma constitu
cional, ex1g1r que os Estados est trnut em, for-ment em, proeovan
qualquer tipo de atividade principalmente no caso, àtlrigan
do-o a destinar parte de seu orçamento anual par-a tal fim
Trata-se de matéria que esta atrelada às cctit tces estaduais
No caso esoectr tco. há de se convir que não são todos os es
tados que possuem uma vocação mtner-ãr-ta Caso tenham o fomen
to dessas at tvtuaces ser-a u'na oeccr-r-êncta tcatca

Pela Teje~ção

11'05695-1 WIl.SON MARTINS Pr10B
............... "'.. PARECER "' ..

Pela rejeição uesnecessar ta a supressão do tspcs tt tvc,
para acresclmo em outro

11'05698-5 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
................... PARECER .......... "'.....

Apesar- do ol;ljet tvc de ccracat tb t t t zaçãc de ar-t igos, prefere-se
a Manutenção da disposição apresentada no projeto Pela
crejuctcta r icaoe

11'05700-1 WILSON MARTINS P"<IDB
"' PARECE:R ..

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

------------------------~------------------------------------------------------

11'05699-3 WILSON MARTINS PM08
.................... PARECE:R ........ " ...... ,,"

Já se encontra carcvateeme atemHda a emenda
Pela rejeição

------------------------~------------------------------------------------------

1P05697-7 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.............. PARECER ..

A matéria constante da presente Emenda ccnr t í ta com
s tstemat tca geral adotada pelo suost ttut tvc

Pela rejeição
---------------------------------------------------~-------------------~---~---

PLJosé CARLOS COUTINHOlP05666-3

11'05673-0 WILSON MARTINS PMDB
............. PARECER "' ..

Não se trata, como definido no Pr-ojeto, de proteger pes
soas juridicamente necessitadas mas de oferecer proteção j u
r-totca aqueles que não dispõem de recursos econõmtccs

A redação sugerida se apr-esenta mats técnica, abrangente
e pr-ecisa, concentrando no -cecut-' as toetas e o ideal conti
dos no caout e no oa-aar-eec primeiro

Em consequêncí a , o paragrafo segundo passar-ta a car-as-a
fo untco

Pelo acolhimento

1P05675-6 WILSON MARTIt.S PMDB
............ PARECER ....._.."'......

A constatação, apontada na Emenda do t tustr-e autor ice tratar
se de nater ta tnrr-aconst t tuc tona t o que se contem nos inciso
lI, al'ineas "a~,"b~,·c~ e "d", III,VI,VII,V!II e IX, do ar-t
188, do Projeto ce Constituição. e r-esoettevet , todavia opta
mos pela manutenção dos dispositivos citados tendo em vista
nossa convicção divergente
Pela r-ejeição

------------------------------~------------------------------------------------

11'05670-5 RUBEM BRA~QUINHO PMDB
...................... PARECER ..",,...,,,,,, .... ,,,

Pela -ejetcãc, tendo em vtate a criação da Comissão de
eeotvtsãc rerr-ttcr-tat • que acr-ectar-a a mater í a , nos termos do
ar-t 440 das utscos tcões 'rt-ans t tor-t as

11'05681-1 WILSON Il'ARTINS PMDB
................... PARECER ....... "'......... ~

Pela aprovação Razões da Justificação

1POS676-.q WILSON MARTINS PUDE
............. PARECER .

Pela aprovação Motivos da uust tr tcacão
------------~------------------------------------------------------------------

11'05685-3 WILSOr-. MARTINS pMDB
................ PARECER ..

Já esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

11'05684-5 WILSON MARTINS pMDB
... "' PARECER .

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

1P05709-4 JORGE UEQUED pMOB
.. ,,"' .. ll<"' ....... PARECER "'..... "'...... ll<

A redação proposta não se coaduna com o disposto no Art
377

Pela cr-ejuotcar toace
------------------------------------------------------------------------------~

1R05713-2 JORGE UEQUED PMOB
...... "' PARECER "' ..

Com base no texto do projeto sob exame, podemos pr-ever que
a tutt.r-a ccnst ttutcãc at r-f outr-ã novos e pesados encargos a
pr-evtnêntca Social Desta forma, consideramos mais sensato
observarsce como a ent idade se comportará, após os pr-imei-
ros meses de promUlgação da nova carta magna, para então, a-

lP05705-1 WILSON MARTINS pMOB
............... "'.. PARECER .

Ja se encontra parcialmente atendIda a emenda
Pela rejeição

11'05706-0 WILSON MARTINS PMOB
................. PARECER ..

Já esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

------------------------~------------------------------------------------------

11'05712-4 JORGE UEQUED pMOB
"'.."' .." ...... " PARECER .."'." ...... " ..

A Emenda inclui, nas disposições transitarias, 'preceito
concedendo visto p-ovtaor tc. por dois anos, aos estrangeiros
residentes atualmente no Brasil

A rne;jHla, a nosso ver, é cab'ivel e human1taria,
cencc. destarte, ser aprovada a Emenda

PeI a aprovação

1POS707-B WILSON MARTINS pMDB
"'..... " ......... PARECER ....."'''' ........ '''

Já se encontra parc1alnente atendtda a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P05703-5 JORGE UEQUED PUDS
.............. PARECER ..

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro juotctat , o direito a efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora o Projeto dispõe sobre a estat taacãc das r-erer toas
serventias demonstrando senstve t avanço nessa área e r-epon
oo. no lugar adequado as funções cont r ar tas como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se assim, extinguir os cr tvtteatcs até então
conferidos aos titulares de servent t as m,e , por delegação do
Estado prestam ser-vtcce noror-tats , a nosso ver tnneteaevets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez ressalva
os direitos coe atua1s titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou terceiros de loiro modo ger-al e
esvaziar a regra eatat tzaocre • a ponto de r-et tr-a-r-se a sua e
t tcécta para se manter os cr-tvu eatos Que se o-ererce extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda

1P05710-B JORGE UEQUED PMOB
"' "' PARECER "' "'..

Tendo sido f avcrávavs a aprovação de emenda -aetcat
mente sucinta ao artigo em pauta, de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg, somos, coerentemente, pela r-e
je\ção desta

11'05708-6 JORGE UEQUEO PMDB
................ PARECER ...... "'.... "'.

A Emenda adi t tva, do nobre Deputado Jorge ueoueo , estabe
tece condições ao exerctctc da ecvccacta e assegura garant las
ao advogado

A proposição procede, sem embargo das restrições a forma
como esta vazada

Opinamos, com vistas a essa imprecisão de linguagem, pe
la sua aprovação parcial

1P05704-3 WILSON MARTINS PMOB
"' PARECER "' ..

Já esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

------------~------------------------------------------------------------------

1P05711-6 JORGE UEQUED pMDB
", ", ", PARECER "'.

Atribul nr-tcr-tceoe ao trabalho sobre o capital, no paga
mento de tnoentaacões

Pe1a aprovação

1?05702-1 Wh..SON MARTINS PIID13
.."' "' PARECER .

Ja se encontra parc1almente atenutda a emenda
Pela r-efetcão

PMDBlP05677-2 WILSON MARTINS
.................... PARECER ..

Pela r-ejetcão

1P05688-8 MATHEUS IENSEN PMOB
"' PARECER "'.... <C.

Ha tendência para manter os atuais limites de tempo de
serviço para aposentadoria tanto para o hO'TIem como par-a a mu
lher

1PC5589-5 MATHEUS IENSEN PIADB
..... "'.."'''''' PARECER .."''''''' .... " ...

A emenda apresentada procura apenas adequar os cr-tncrctcs
contidos no ar-t 254 e seus oar-eararcs Sua just te tcat tve da
nen a ncstr-ases desse interesse

11'05690-0 WILSON MARTINS PMDB
.... "'..... "'. PARECER ... "''''.... " ..'''

Pela rejeição E necessário definir, em tet comp'l emen
t ae , os casc., de representação, para interpretação de lei ou
ato normat tvo federal

11'05693-4 WILSON MARTINS PMDS
................. PARECER ..

Já se encontr-a parcialmente ateno tna a emenda
Pela rejeição

1P05683-7 WJlSDMMARTINS Pit'D5
.............. PARECER ..

Preferiu-se expressão abrangente in f1ne do otsccs tt ivc que
se pretende emendar, atingindo os objetivos da emenda
Pela or-efuctctat tceoe

1P05692-6 WILSON MARTINS PMDB
..... "'...... PARECER ...... "'........

Pela aprovação O processo não pode tomar o curso normal
com uma sentença tn1c\al impugnada

1?05678-1 WILSON MARTINS pMOB
............... PARECER .

O pensamento do flustre autor não se har-moniza com O en
tend1mento predominante na Comissão de Sistematização

Pela rejeição

1?05686-1 WILSON MARTINS PMt>B
.... "'ll< ......... PARECER "''''.''''''''' •• '''

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da conte 
são de s tstemet teacãc

1P05691-B WILSON MARTINS pMOB
.."' PARECER "' ,,"'"

Já está parctatmente ate, J1da a emenda
Pela rejeição

11'05679-9 WILSON MARTINS pMOB
.................. PARECER ..

Pela rejeição, na fOTlTIa 00 consenso Hrmado na Comissão

-------------~:_~~:!:~~~~::~:~-------------------------------------------------
11'05680-2 WIL.SON MARTINS Pr10B
............. PARECER ..

PeI a aprovação

11'05682-9 WILSON MARTINS PMOB
................ PARECER ...

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela -ef etçêo

---------------------------------------------------------~---------------------

lP05687-0 WILSON MARTINS PMDB
................ '" PARECER ..""',, ..... "'..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Com1s 
são de ststeeat tzacãc

--------------------------------------------------~----------------------------
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lP05713-2 JORGE UEQUED PMOB 1P05730-2 A.ROLOE DE OLtvEfRA PFL

Pela r-ejetcãc
------------------------------~------------------------------------------------

1P05732-9 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
...... "'."' .."'''' PARECER .."''''...''''''......

Adotamos a r-edação do "caput " com a ut ti teacêc da ex-
pressão, mats abrangente. vor-onover-e- Quanto as fina t toeoes
desta ação do Estado. a preservação do meio-ambiente e trata
da em capitulo próprio

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P05733-7 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
.. "'''' PARECER '"

Em sentido amplo as empresas estatais que crestan serviços
cuct tcce são ccncess tcnar tas do poder cunt tco Na prestação
desses serviços o Estado nua atua diretamente. mas sim atr-a
ves de uma empresa estatal concess tonar ta
O termo -concess tonar tc- não deve ser aplicado exclusivamente

a empresas privadas prestadoras de se-vtcos publicas
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POS734-S AROLDE DE OLIVEIRA PFL
.."'''''''.... '''''' PARECER "'."' ... "''''.'''

O esctr-trc do ar-r 301 do Projeto de conet ttutcãc é o de
garantir a soberania nacional sobre a economia brasileira e
em particular ascaçut-ar- as bases teae ts para que diferentes
formas ce tratamento preferencial pelo Estado sefan canaliza
das apenas para as empresas nactonats Parece correto que se
jan cons tcer-aoas como nacionais apenas as empresas cujo con
trole oectsór-tc e de capital esteja em mãos de brasileiros

Não parece adequado suprimir O paragrafo 20 do art. 301
- controle oectsór-tc não é conseouêncta necessar ta do contro
le de caortat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PFL1P05731-1 AROLDE DE OLIVEIRA
...... "'........ PARECER .."'..... "'.."'..

Atendido parcialmente, no aee tto.

A nosso ver o texto or-tutnat • com pequenas modificações
introduzidas no Substitutivo melhor atende aos oestantos da
anistia. processo esse de grande relevância para a lmplanta
ção da ordem nerrocr-at tca estável e sol ida

Pela aor-ovacãc parcial ce Emenda. tendo em vista que par
te dela acha-se aproveitada pelo subst t tut tvc-------------------------------------------------------------------------------

través de lei or-dtnar í a , promovermos as correções que se nos
afigurarem necesser-tas-------------------------------------------------------------------------------

to

1P05714-1 JORGE UEQUEO PMDB
............ PARECER ..

Esta car-ctatnente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P05717-S AROLDE DE OLIVEIRA PFL
....."''''''' PARECER "''''...

A excr tcttecãe de ar-tnctctcs que regulem as relações do
Estado com os utver-scs sesnentos da eocrecace e sem duvida,
matéria constitucional

Pela rejeição

1P0571a-a AROLDE DE OLIVEIRA PFL
."' ...."'.."''''''' DARECER "'.......... "'''''''

A nova r-edação dada é consensual e acata car-ctatmente
presente emenda

Pela aprovação parcial

1POS71S-9 JORG~ UEQUED PMDB
••••••••• PARECER .

O objetivo cer-eecutoc pelo autor da emenda não t tccu oavt-
damente explicitado no texto da cr-ocos tcãc. razão pela qual

________J ~~~~~~~_~:~~_~~~_~:~::~~: _

1POS716-7 JORGE UEQUED PMDB
"'..... "''''.''' .. PARECER ....... "''''''' ..

A Emenda pretende alterar a redação do ar-t 455 do Proje

1POS719-1 AROLDE DE OLIVEIRA P~L

"' ..... "'•• "'.. PARECER ...... "'•• "'..
COM a nova redação dada ao texto empregado. desaparece o

presente problema rermtnctcctcc

11'05720-5 WILSON MARTINS PMOB
........ "'."'''' PARECER "''''''' .... '''•••

Acolhida no mer-ttc. tendo em vista que os ar-t tccs 336 e
487, que ctspunnam sobre a mater-ta no Projeto ua Comissão de
Sistematização. for-am sucr-tetcos no sucsr ttut tvo do Relator
Ver, a pr-opós t to , o teor do parecer dado a emenda numero
lP00202-8

1POS721-3 WILSON MARTINS PMOB
."'."'''' .... '''. PARECER .."'''''''''' .......

A r-ater-ta objeto da proposição e oe caráter regulamentar e
deverá ser tratada na leg'isl;;lção or-ntnar-ta.

1POS722-1 WILSON MARTINS PMOB
........... PARECER .

A aprovação da presente eeeece coceré ser uma at ttuoe um tan
to m-ectnt taca Efetivamente. grande e justo é o desejo dos
seev toor-es publicas poderem formar sindicatos. Contudo, o im
portante e mais urgente e que a Constituição. assegure esse
du-ettc Quanto a transformação em entidades sin
dicais as esscctacões de Servidores Publicas Civis, entende
mos Que se trata oe uma decisão soberana dos próprios intere
ssados

1POS735-3 AROLDE DE OdVEIRA PFL
...."' PARECER "' '"

O poder conferido ao Presidente da aecuct tce para o veto,
pr-oreana da autor tuaoe cr-óor-ta da te t , se ficar s tntet í zaoc no
texto constitucional a não permissão para o veto de palavras
ou expressões, Isoladamente, não se estará deformando a men

sagem da lei e se tor-ta l ecer-á o ponto de vista semântico nes
te texto, o que lhe car-a um significado f urtdtcc-ntstór-tcc
cultural inconfundível
Pe1a sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1<l05736-1 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
"'...... "''''..... PARECER "''''.'''''' ..'''''''''

Pela r-ej etcêo tendo em vista a orientação dada ao subs
titutivo

lP05737-0 AROLDE DE DLIVEIRA PFL
.."' "'•• PARECER "''''.

O cont euoc da Emenda encontra-se contemplado, lf"pl tctta
ov exot tcttaeente. em outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP05738-8 AROl.DE DE OLIVEIRA PFL
............ "'''' PARECER ......... "''''''''''

A questão em foco o Relator deu tratamento condtaente com
a cctntêo da maioria empenhada na presente fase dos trabalhos
constituintes. Pela prejUDicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P05723-Q WILSON MARTINS PMDB
.."''''''''''''' .... ''' PAREC=R "'.... "''''......

Do ponto de vista tecnico é procedente a sugestão no sentido

_____________~~_::_:~e~~~~~_~_~~~~~~~:~ __~::~~_~:~:_~~ :~_:_::~~:~~~:~: _
1PQS7201-B WILSON MARTINS PMoB
....... ,..."'''' PARECER ••• "'..... '"

Pela rejeição O novo substitutivo do relator suprime os

-------~:~~~~~:~:_:~-_:_~~--~~-~~:~~~-~:_-------------------------------
1P05725-6 WILSON MARTINS PMDB
....... "''''''' ... PARECER ...... "'."' .....

Ja está parcialmente atendida a emenda

------------------~::~-~:~::~~~-----------------------------------------------
1POS726-4 WILSON r'ARTINS f'MOB
......1l'''' ••• PARECER ."' .

O projeto do Relator acolheu as aspirações populares Os
habitantes de ür-as í t ta e demais nucteos habitacionais do or ,
por seus representantes no Congresso e por suas ent idades de
classe manlfestaram vivamente o desejo de emancipação do Dis
trito federal e sua equiparação aos Estados Dadas as suas
peculiaridades, o Projeto ao Relator engendrou um -rer-t 1um ge
nus" para o DF, tntermedter to entre o Estado e Município

Nosso parecer é pela manutenção da expressão escolhida pe
la ccmtseãc de Organização do Estado, visto que o Df não e um
Municipfo para ter sr-eret eo A expressão Prefeito Distrital
poderia. inclusive. dimlnuir o status que deve ser concedido
ao administrador da Capital da necum tce que, com a aprova 
cão de nosso Projeto de Constituição, passará a ser eleito pe
10 voto direto e secreto Alem disso. as dimensões e caracte
r-tst tcas pecut tar-es do Df o aproximam muito mais de um Estado
do que de um auntcrcto, Nada mais fusto. pois, do que tfenomt-'
nar o ocupante do Executivo de ar-asr t ta de Governador utatr t
tal

-----------------~~~:_~:~:~:~~-------------------------------------------------
1P05727-2 Wll.SDI~ MARTINS PMDB
.... "'."''''''' .. PARECER "''''.......... '''.

------------------~::~-~:~:~~~~-~::~:::~:~~:~-~-~~!~:::~:~~-~~~~~~:~-----------
1P05728-1 AROLDE DE OLIVEIRA FlFL
"'.... "'''''''.... PARECER ..",... ",,,,,,,,,,,,,

A earer ta tratada no cf spos t r tvo citada (arts 398 e
seus parágrafos) devem ser tratados por teatstecãc crertnar-ta
que trata de nct tt tcos , de desenvolvimento cientifico e tec >

no16gico, conrone previsto em outro t ttutc do projeto 511
cr teteos o -caout " e seus par-ear-aros 10 e 20

------------------~:~:_~:!:~:~~------------------------------------------------
1P05729-9 AROLDE DE OLIVEIRA t:'FL
..... "''''''' ...... PARECER "'....... "'''' ....

A proposta sugerida no -cacut- esta atendida no 'rj tuto
da Ordem tccnõntca porque e mais pr-cor-tc

Não concordamos com a succ-essão do uotcc do dtsncstt t-
vo citado, pois a capacitação ctent te tce e tecnotoatca nacio
nal devem ser incentivadas e um oos principais meios de pro
movê-la é a utilização dos "bens e serviços"

------------------~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
fP05730-2 AROLOE DE OLIVe;rRA. PfL
............. PARECER "'.."' .

A supressão proposta cescaractur t za o cacttutc de Ciên
cia e recnotcata O dtscoatt tvc está complementado no Tltulo
da Ordem Econômica

Na parte de CT. o controle tecnológico deve ser exercido
em todas as fases Se uma empresa não dominar todo o ciclo,
nada impede a ut tt taecãc oe fases cesenvctvtoes por outras
empresas nacionais Por fim nenhuma empr-esa domina todas as
fases ee processo de produção ou da tecnologia do Produto.
Mediante o pagamento do uso da patente qualquer encr-esa pode
rá ter acesso a tecnologia gerada por outras empresas, tncru
s tve externas

1P05739-6 AROLDE DE OL.IVEIRA PFL
................. PARECER "'....... "'."' ....

A mater-ta em foco rececer-ã no ..o tratamento r-ecac tona t 1'10
suost t tur tvc Que a nosso ver atende as preocupações uc
ilustre autor- da emenda Pela cr-ejuotctat toaoe

-----------------------------~-------------------------------------------------

lP057010-0 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
...... "'•• "'. PARECER ... "'''''''... '''..

Tendo optado por emenda sucresatva do art to. ex-vi da

-------------~~:.::~~~~~_:~~:_~:~~_::~:~~~-~:_:~:~~~_:~-~~::_-----------------
lt:'05741-8 WILSON MARTINS PMDB
.. "'. PARECER "''''.'''''''''.

A emenda pretende sucr-tmtr- o ar-t 360 que impõe limitação a
participação das ent tcacee e empresas estatais na manutenção
r trtance tr-a de planos de c-evtcêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de mat er ta mais m-oer-ta de teatstacãc cr-otnar-ra, pois o
assunto já é objeto de tratamento eececte tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação dO Poder s.mt tcc
com a questão Ressalte-se ainda. que o controle e '1 fiscal1
zação dos "fundos de pensão» é competência de uma Secretaria
especifica do Mlnlsterio tia sr-evtcêocta e Assistência Soclal
a qual incumbe o acompanhamento da observêncta das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

1P05742-6 WILSON MARTlNS PMDô
"'''''''''.''.''''' PARECER ."'''' ...... ''''''.

Aceita a supressão do parágrafo primeiro. cujo conteu
do rot incorporado ao caput , realmente. o parágrafo segundo
passaria a par-apr-àfo untcc

Pelo acolhimento

1POS743-4 \'iILSON MARTtNS PMOB
...."''''......... PARECER ."' ...."''''''' ....

A emenoa objetiva v tncu f ar-, pelo prazo que estabelece, parce
la de receita tr-tnutãr ta a destinação que especifica
Na mcctese, não obstante os elevados propósitos do Errlinente
Constituinte. a eelter-ta ccnr t tt a com a s tatemat tca geral ado
tada no Projeto na Comfssão de Sistematização, em especial
com a norma contida no artigo 288, IV
A excessiva vinculação de receita a determinada final idade.
por outro lado, restringe a competência do scoer Legislativo
de eer loerar sobre os gastos pubJ tccs e de se oranuncíer so
bre as pr-f cr tdecas da Admlnistração

-------------~::~~:_:~~:_~::~-~:~:~~~~-~:_:~:~~~------------------------------
1P05744-2 WILSON MARTINS PMOB
"'."''''.'''.'''. PARECER •• .,."'''' ...'''..

A emenda tem total m-ccecênc ta e or-tcr-tcace Tal como propõe
o t tustr-e const ttutnte deve ser supr tmtuo o ar-t 68, seus in
cisos e parágrafos Não há nenhum tnccrwentenee em se cr tar
Conselho de Ouvidores por meio de lei cr-aêntce Por-cout r-c
lado. esses Conselhos irão concorrer com as cã-ar-as euntctpa
ts reduzindo sua autonomia

1P05745-1 WILSON MARTINS PMOB
..",.",,,,,,, ,,, PARECER "'.'"

A supressão sugerida oescaeacter-tza a r tnat toaue para a qual

------------_:~~-~~~~~~-~_:~:~~~.:_~~~~~:~~:.:._:~:~.:_~~~~-~~:~:~~-----------
1t:'05746-9 WILSON MARTINS PMDB
"'.."'''' PARECER "'''''''

Pr-et er-tu-se a supressão integral do ar-t 50, o que torna or-e-
j untcana a emenda •

1P05747-7 WILSON MARTINS PMOB
...."' PARECER "''''''''''''''.'''''

Os cer-centuats estabelecidos nesta Emenda trariam oeeecut
1tbr to as receitas aue a União entregaria aos Estados. ao uts
tr ttc sede-ar e aos Munic'plos para atendimento dos respecti
vos encargos

Pela rejeição
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1P05747-7 WILSON 1,~ARTI!'lS PMDB
-------------------------------------------------------------------------------

lP05762-1 RITA CAl,lATA PMOB

lP05748-5 RITA CAMATA PMOB
•••• "'''''''.''' PARECER ",,,,,,, ... ,,,•••

Os ttustr-es constituintes Rita Camata e Gerson Camata
propõem nova r-ecacãc para o Art 21 na qual rcr-mut an duas hi
póteses para a perda da nacionalidade brasileira a) aquele
Que pela naturalização vctunt áe ta adquirir outra nacional ida
de , b) aquele que por sentença judicial. passada em julgado.
tiver cancelada a naturalização. A redação proposta se nos a
figura mais feliz que a do texto atual Realmente. se o cida
dão, voluntariamente opta por outra cidadania, esta necessa
riamente renunciando a brasileira Além disto o t ten r r , do
ar-t 21 tambem parece ctecnast tcc Parecer eavor ave t

1POS749-3 GERSON CAMATA PMDB
."' PARECER "' .

Propõem 03 ilustres autores da emenda a inclusão de um
ar-t e dois paragrafos na parte relat1va aos Direitos e üar-an
t tas rnctvruuats Acontece. no entanto. que a parte or-tnctoat
da emenda que e o artigo ja esta implicitamente atendida na
at tnea "u'' do artigo ao nomtnar- as modalidades de pena oermt
t Idas Quanto ao problema da exet-ectcãc o texto do projeto
nos parece bastante justo e abrangente não vemos. portanto,
razão para modificá-lo

Parecer ccntr-ãe to

lP05750-7 RITA CAMATA PMDB
................. '" PARECER .

Nos obf et tvcs da emenda está tnor tcrtc que um distrito po
de pleitear se constituir mc-rtctpte, mesmo ã revelia daquele
de que f\ca partes, o Que nos parece despropositado Ademais,
lei cceoteeentar federal ou estadual disporá sobre o assunto-------------------------------------------------------------------------------

1P05763-9 RITA CAMATA PMDB
.............. PARECER .. ~ .... to"''''''~

Objetiva a emenda criar o imposto sobre minerais no Mu 
ntctotc

Justificam os autores que tal teceste reforçaria a r-e 
cat ta municipal e r-erncr-ar-ta o controle da produção mineral

No sistema proposto a tributação dos minerais caber-a aos
Estados. Que poderão arrecada-lo com mets er tctêncta e con 
trote

lP05764-7 RITA CAMATA PMDB
....... ", PARECER 010 ..

A Emenda. ora em exame. altera o ja disposto do ar-t 317
do Projeto apenas quando estabelece. no item I. o limite má
ximo da propriedade

No nosso entender, a 1imitação do tananno da propriedade
não ccnst ttut c-f ter-te eficiente para oer tntr- a função social
da c-cor-i eoaoe

Mas. a essa def1nição devera ser feita em teatstecão or
df nar-ta Pela rej etcãc da emenda

lP05765-S RITA CAMATA PMDB
•• " PARECER ",~ ..",•••••

A proteção ao consumidor encontra certamente abrigo n..
Lei Maior As especificações da mat ar ta virão das mãos do te
g1slador or-dtna-f o

1P05766-3 RITA CAMATA PMDB
.............. '" PARECER .~.", .... ",....

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no
subst 1tut tvc

lP05767-l GERSON CAMATA PMOB
........" PARECER .. , .

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao
texto Constitucional

lPD5770-1 GERSON CAMATA PMDB
................. PARECER .'... "'........

A Emenda percute questão que deve ser examinada a luz do
suost I rut Ivo Pela aprovação

lP05768-0 GERSON CAMATA PMDB
.." PARECER ..

O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substi
tutivo

Pela aprovação par-cta t

lP05774-4 GeRSON CAMATA PMDB
....." PARECER ., .

A emenda está prejudicada pois o tema não é cer-t tnente
ao dispositivo referido e, sim, ao capj t uto ded1cado ã orga
nização dos poderes

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP05771-0 RITA CAMATA
.......... "'. PARECER .'."' ..

Pretende o autor da Emenda que seja inserida no Projeto
de Constituição uma norma que mantenha por vtnte anos os be
neficios e tnce-it tvos fiscais criados pelo Decreto-lei n 880
de 1969

A concessão, de benef~cios fiscais, qualquer que seja o
prazo. é nater ta de ordem tnrr-accns t t t uctona t A prorrogação
do favor fiscal. por Qualquer que seja o numero de anos. é
tambem mate-ta afeta a legislação ordinária No caso, ass tm
como o favo!" foi criado por Decreto-lei. tambem poderá ser
mantido mediante sucessivas prorrogações por 1131 ou Decreto
lei

Ademais, cabe ressaltar que na s1stemát1ca adotada pelo
Projeto. ccnecrae artigo 269. a reavaliação e prorrcgação das
isenções e benet tctcs fiscais ser-a objeto de Lei Complementar
Que regulara como devam ser eles mantidos ou et tatnaoos-------------------------------------------------------------------------------

lP05775-2 R!TA CAMATA PIllDB
• PARECER " '"

concer-t ttneecs de preocupação dos em1nentes autores da.
Emenda, pela temor-tâncta Contudo as normas que ccnnôea a ma
ter-ta conet ttutcãc ora em debate já atendem aos objetivos da.
emenda, pois visam, de forma impl 'cita, aos erettos pretend1
dos

1P05772-8 RITA CAMATA PMDB
............... PARECER ...... "'........

No suosr ttut tvc Que oferecemos ã Casa. acolheremos as
idéias contidas na presente emenda, vez que trataremos da
previdência complementar privada e oficial e do limite mtntno
de valor do eenet tcto. que ser-a correspondente ao do satar to
mtntmc Pela aprovação. nos termos do Substitutivo

-------------------------------------------------------------------------f-----
1P05773-6 GERSON CAMATA PMDB
............ "'. PARECER '

Propõe-se a inclusão, no ar-t 276, através da Emenda, de
dispositivo estanetecenoc que, do produto da arrecadação do
imposto sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias
- ICM, setenta e cinco por cento constituam receita dos Esta
dos e vinte cinco por cento, dos Mun1cipios

A Emenda deve ser cons toer-aua como prejudicada, por cuas
razões' primeiramente porque o Projeto de Constituição ja não
inclui mais. no Si~tema Tributário. o atual ICM, mas um
imposto sobre ooer-acoes relativas à circulação de eer-carrcr-f -

g:~ ~~~i~~~~~agã~ ~~o~~;~~~~s. 1~~u~~~~~~~ fugar~o:~~~~ntesO
art 276. item III, prevê percentuais de car-t tctpacão idênti
cos aos propostos

lP05769-B GERSON CAMATA PMDB
.... " "''''. PARECER ..'."' ..

Pretende-se. pela Emenda. aditar á imunidade tributaria
referente a livros. jornais e cer tcntccs , assim como ao papel
destinado a sua impressão. que os insumos oest tneocs a produ
ção do livro terão tratamento f1scal privilegiado em lei CO!'l
nieeentar-

Pr1meiramente, e de ressaltar-se Que o Projeto de Consti
tuição anct tu a competência da União para conceder isenções
de impostos estaduais e municipais. atraves de lei complemen
tar, a fim de assegurar a autonomia dos Estados e auntcrctcs
Ass tn. a ccer-êncta do s tste-na adotado torna tnvtavet a ccncea
são de tratamento fiscal privilegiado, por lei complementar,
no que tange aos tributos estaduais e municipais Quanto aos
federais. a Emenda se afasta da tendência gradual mente firma
da no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constitu
inte. pela manutenção das imunidades tributarias dentro dos
limites v1gentes

lP05752-3 GERSON CIIMATA PrlDB
.... "' "' PARECER "' ..

A Emenda propõe a inclusão de dispositivo pelo qual se
estabelece que cabe ao Estado instituir imposto sobre a pro
priedade de vetcutos automotores de via terr-estr-e. bem como
oeter-nt nar norr-as sobre o seu 1tcenct amento

Quanto á segunda parte da Emenda - em relação a cr-teetre
nada na a dizer, porquanto o imposto já se acha tncrutoo na
competência dos Estados (art 272. IV). verifica-se tratar-se
de mater-ta que. em face de seu especificidade e dos seus
aspectos técnicos, deve ser otsctpt toada a ntve t de legisla
ção ordinaria

Pela rejeição
--------~----------------------------------------------------------------------

lP05751-5 GERSON CAMATA PMOB
•• "'........."'.. PARECER .......... "''''.. '''

As sugestões, contidas na proposta da emenda, trazem al-
guns desdobramentos que, na tradição brasileira. melhor se
adaptam ao corpo da legislação ordinária e ccrctementar-

Pela rejeição

1P05754-0 JOSE LUIZ DE SA PL
."'''' PARECER "'."'* ..

Entendemos que a sugestão, ora sob exame não deva pr-ospe
r-ar- A min t tct tcacãc de Tribunais cocer-e criar alguns incon
venientes Por outro lado, o Tribunal de Contas do Estado ja
possui mecanIsmos adequados e outros ainda podera cria" no
sentido de dar uma melhor assistência aos mcntcrctos-------------------------------------------------------------------------------

lP05755-8 JOSE LUIZ DE SA PL
.................. PARECER "' "'..

Não convém se estabelecer um teto ou parâmetro para o ven
cimento do servidor pub11co no texto constitucional Propõe a
Emenda que o servidor, civil ou militar não tenha remuneração
super-ter- a 50% do suostdtc ou representação do Presidente da
necuot tca. governador ou Prefeito. conforme o caso Ora, tais
cargos são remunerados de forma Complexa. constituindo-se de
valores em espécie e em bens e serviços, de difícil aferição
Sobre a matér ta ja há a ctsctpt tna do inciso IX do artigo 86.
Que atrlbul à lei a fixação dos Valores máximo e mtntmc dos
vencf r-entcs

1P05759-1 JOSÉ LUI Z DE SÃ PL
.......... "'. PARECER .."' ..

O artigo 86 1ntegra o elenco das disposições per-manen
tes da Constituição úbvtc. portanto, que não poderá conter
qualquer condição ou prazo de eficácia A sugestão cont 'ida na
Emenda só seria centvet , asstm.no TItulo das Disposições iran
st tôr-tas

lP05756-6 JOSÉ LUIZ DE SA PL..."'.*......... PARECER ........ "'.......
Entendemos Que 30 anos de serviço gera uma aposentadoria
precoce para o homem

No tocante ao caso do professor, julgamos Que a exceção
ora vigente na nossa Constituição não deva prosperar Não vai
aquI nenhum desmerecimento, ao trabalhO do profissional. ape
nas que muitas outras categorias deveriam ter. talvez, tambem
uma aposentadoria espectat Mult lpl tcar-taeos ass tm as
exceções. progressivamente, com o correr dos anos

Enfim, o aet tac 13, item XXI f e determina urra regulamenta
ção quanto ao exerc'icio de atividade em ar-ea insalubre. pro
tegendo, assim. o servidor público. Porém. quanto a fazer
constar na Constituição a aposentadoria especial. somos da
opinião que tal matar-ta deva ser regulamentada pela legisla
ção orntnér-ta

lP05753-1 GERSON CAMATA PrlDB
............. PARECER .... "'...... "'...

As sugestões. contidas na proposta de Emenda. trazem al
guns cesooor-aoamentcs que. na tradição fur-tutca bras i tetr-a.
melhor se adaptam ao corpo da teatstacêo cr-utnar ta e comple
mentar

lP05757-4 JOSÉ LUIZ DE SA PL........ **"'. PARECER ."' ..
O autor da emenda propõe a instituição da aposentadoria

com proventos proporcionais ao tempo de serviço no âmbito da
Previdência Social. alegando Que o Projeto de Constitu1ção
prevê essa modalidade car-a os servidores cuor tccs Entende
mos. porém. que a sugestão não prosperará. porque a t endênc fa
predominante entre os constituintes é a de rejeitar tal ins
tituto, seja para os tunctnar-tos PÚbl tccs , seja para ostra
ba1naoor-es do setor pr i vado

---------~~~~;~ã:;---------~~~~-~~;i-~~-~Ã------------------\------~~----------

* PARECER "' ..
A pretensão de resguardar o poder anuts t tvo do servidor

publ1co já se encontra contemplada no ar t 13, item v do Pro
jeto

lP05761-2 RITA CAMATA PMOB
... "' PARECER ...

seja acrcvacãc em parte, na forma do Substitutivo

1POS760-4 HELI O ROSAS PMDB
........ * ..... PARECER .......... *....

O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos. por conseguinte, a criação. fusão, incorporação e oes
eemtn-amentc de rramtc i p tos deverá ser de sua competênc1a esta
belecida na ccnst ttutcac Estadual

Somos pela aprovação da emenda

lP05762-1 RITA CAMATA
............... PARECER .......... "'."''''

Matéria t tptca de legislação ordinária
Pela r-ejetcãc

PMOB

lPOS776-i GERSON CAMATA PMDB
• PARECER .1· ...

Prejudicada Tendo em vista a solução adotada pelo pr-cje-

------------_:~-~:_:~~:!~:~~~~~.:_~~~~!~_:_~~~:~~~~~~-~~-~~:~~~~----------------
1P05777-9 RITA CAMATA PMOB
.............. PARECER .

Visa a Emenda atribuir a Lei Estadual competência para.
t txar- af Iouotas ou coeficientes de tributos estaduais Que
deve." ser transferidos aos muntctctcs

Entendemos Que deve caber ao Senado Federal a competên ~

------------_::~-~~~~_:~~~~-~:_~~~~~~:::.:_:~~:~~~:_~~:~~-~-~~~~::~-------------
lPD5776-7 RITA CAMATA PMDõ
"''''''''''''' •• ,,''' PARECER .~ • "''''.......'''

Pelo não acctntmentc Foi acordado no trabalho da Co
missão Que os assuntos referentes a criação de novos estados
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lP05797-3 JOSÉ SANTANA PFl

lPD5BDS-S' INOCtNCIO D!.IVEIRA PFL
............. PARECER ..

Embora o art 348 mereça, realmente, alguns reparos, as
sugestões contidas na Emenda não lhe supr-em as cet tctênctas

1POSB07-4 INOC!:.NCIO OLIVEIRA PFL.* PARECER *••• *..
A expressão não e redundante, apenas reforçando o Que se

pretende tnst ttutr-, o que alias, não deve prevalecer
--------------------------------------------------------------------~----------

lPOSB11-2 COSTA FERREIRA PFL
............... PARECER ..

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pe
lo slgnificado contido nas objeções que encerra.

Pela aprovação parcial

iPOS813-9 COSTA FERREIRA PFL
............. PARECER "'.

A matérta constante da presente Emenda conflita com
sistemática geral adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

P'LlPOS805-8 INDC!:.NCIO OLIVEIRA
* PARECER .* * .

lPOS802-3 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
............... PARECER ..

A alegação do Constituinte não procede Na verdade, de
nenhum modo se justifica o financiamento, ceve Estado, ce
instituições privadas de fins lucrativos

-----------------~:~:_~:!:~:~~-------------------------------------------------
lPOS803-l INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
.............. PARECER ..

A intervenção e a oesap-cpr-tacêo de servtcce privados de
sauoe, dada a pr i 01' ~ dade do setor, devem permanecer como
at ter-nat tvas de controle

-----------------~:~~-~:~:~~~~--------------------------------------~----------
lPOSB04-0 INOC!:.NCIO OLIVEIRA PFL
................... PARECER ..

A supr-essão cecccsta enr-tquece o texto const ttuctonat

------------_:~~::::~~~~:~~:_~:~~_:~::~~~~~-------------------------~----------

1POSB12-1 COSTA FERREIRA PFL
• PARECER .

Cuida a Emenda do at tataeentc. do voto, da eteatbt lidade
e do mandato

Com algu.mas alterações, a proposta repete o dlsposto nos
itens e a1lneas do ar-t 27

Não concordamos com alterações

lP05799-a FERNANOO GOMES P'.IDS
................ PARECER .

Sendo o Brasil una aecunt tca seoer-at tva const t tutna pelos
Estados membros, os requisitos uas tcos para subdivisão, in
corporação ou fusão das unidades que co-eõea a federação de
vem estar estabelecidos na Carta Magna, mater-ta const t t ucto-

-------------~~~-~~~_:~::~~~:~~------------------------------------------------
lP05800-7 IRAJA RDDRIGUES PMD8
................ PARECER- ..

Propõe o ilustre Constituinte EMenda de nove arttgos, a
incluir onde couberem, suprimindo-se os tnconoat tvete do Ti
tulo VII, capitulo I - "Do Ststema 'rr-tbutar-to Nacional"

Trata-se, como salientado na Justificação, de uma setor-rea
're tbutar-ta abrangente, profunda e estrutural, calcada num e
lenco de apenas Quatro impostos nacionais (desaparecer 'Iam os
federais, estaduais e rrunj c í paf s ] além de taxas e cont r tbut
cõee de melhoria Esses impostos - incidentes sobr-e a renda
sobre o uso ou consumo de bens e ser-vtccs , sobre aproprie 
oaoe e sobre importação e exportação - seriam aoetntstreoos
por um ccnsetnc rr-rourar tc Nacional e rateados de forma auto
mat tca ao Governo Federal (34~q, ao Fundo dos Estados (33") e
ao Fundo dos auntctctos (33%)
Não seriam ccncedtuas isenções ou beneficios etscats , nem se
ria permitida a emtssãc de t rtutos e ações ao portador

Inobstante as ponderáveis razões aduzidas pelo Autor,
preferimos, em nosso Substitutivo, aperfeiçoar a s tstemat tca
or tunoa da co-nfssêc reeat tca pertinente Que de resto en
globa várias das tcetas aventadas

----------------~:~:-~~:~:~:~~-~~~:~~~-----------------------------------------
lPOSB01-S JOSE CARLOS COUTINHO Pl
........... '" PARECER ..

A sugest.ão tct acolhida parcialmente no mér t to nos ter
mos do Substitutivo do Relator-

-------------------------------~-----------------------------------------------

lPQS81Q-4 COSTA FERREIRA PFL
............. PARECER ..

Não cabe duvida a respeito da necessidade de a legislação
tr-anatntsta ser reformulada e r-eeatut tnaoa em novo corpo nor
mativo
Parece-nos, contudo, não caber no texto ccnst t tuctcnat a pre
visão dessa tarefa, por meio de 1e1 Complementar O Congresso
aactceat deliberará, lndependentemente de mandamento ccnst t
tuctcna t ca respeito do assunto, em virtude de sua r-etevêncta
~e1a rejeição da emenda

A supressão pura e simples do dtsccett tvc cot to tr ta com
o anseio femtntsta de igualdade dos sexos sem crefvtac dos
dt-ettos inerentes a condição de gestante e mãe, já consagra
dos nas relações do trabalho não obstante sua redação ser-a
alterada com vistas ao Substitutivo

Pela or-efuctctat tcaoe

ur-a tnter-oeceeoêncta muito estreita entre este setor e o de
sercennc das at tvtcaoes scctc-eccnõmtcas do Pais como UI'! to
do Da1 a necess i oaoe em se mant er- as o t ret r i zes cont i das no
artigo A mve t da Lei r~alol'

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P05798-1 JOSE SA~TANA PFL
................. PARECER *..

A prestação de serviços publicas, diretamente pelo Estado
ou atr-aves de concessão deve ser d1scipl 'nada pela tea-ara
Cão crotnar ta cor- não se revestir de natureza constitucional

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05B09-1 JOSÉ FERNANDES POT
............ PARECER ..

A Emenda do nobre Constituinte objettva estabelecer vtncu
lação de receita tributaria, seguindo linha diferente do Pro
feto, que se orientou no sentido de de txar- plenamente livres
as receitas Que a Const ttutcãc prevê a dtsposição das varias
unidades governamentais

Se, por um lado, pensamos ser importante Que os recur-sos
publicas sejam aplicados em areas e setor pr-rcr-t ter-rcs , en
tencer-os , por outro lado, Que c rsc tot tnarentc de vinculações
de receitas r-esut t ar-ta no COMprometimento r-tntoc de toda r-e
ce t t a publica somente com aquelas áreas e setores julgados
cr-tcr-tter-tos em ceter-atnaoc nonentc e situações, com acstr-a
cão, de estudos e enai tses objetivas indispensáveis a elabora
cão das cot tt tces publlcas-------------------------------------------------------------------------------

lP05808-2 JOSE FERNANDES POT
...... * PARECER ..

Não merece acolhimento a tentativa de perpetuar no texto
constitucional programa de tncent tvc fiscal do governo desti
nado ao oeseevotvtmento regional
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POS793-1 JOFRAN FREJAT PFL
................ PARE.CER ..

A Proposição em exane , conquanto constitua valioso suns t
d10 par o processo legislativo merece ser adequadamente con
siderada Quando se tratar da legislação complementar e cr-ct
nar-ta

lPOS794-9 JOSE SANTANA PFL
................ PARECER ....... *......

Busca a emenda estabelecer a não tnctoêncta do trccsto'
sobre prestação de ser-vtccs de transporte urbano de passagei
ros, nas ár-eas metropolitanas e mtcror-eatões

Acreditamos Que a et tvtoeoe de transporte de passagetros
deve ser tributada pelos Estados, segundo suas oecut tar-toa 
des

iP0578S-2 GERSON CAMATA PMDB
.............. PARECER .* ..

Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao subs
titutivo

e sua r-eatvtsâo seria outorgado a orgão próp"'o Na ausência
de decisão fuutctat a const ttutcãc outorgou a esse orgão a

------------_:~~~::~~:~~-~~~~-~~~::~~~-~-~:::~:~-------------------------------
1P05779-5 RITA CAMATA PMDB
................. PARECER .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento oc tex
to cor-st t t uctonat em elaboração Pela rejeição

1P057S7-3 JOSE SANTANA PFL
.............. PARECER ..... *.......

Em sua acepção mais ampla, pode-se at r ttiutr- ao presente
art'90 (314), a meta permanente de dotar a nação de um stste
ma tnteaeaoc de transporte, capaz de permitir a circulação ra
ctonal de bens e pessoas

tat formulação ressalta do fato, de que o setor transporte
é U'TI produtor tntermedtar-tc Essa car-acter-tst tca determina

1P05783-3 RITA CAMATA PMOB
....* PARECER ** ..

A r-ater-ta é tratada no Art aos car-aar-eec untco Item I do

------------_::~:~-~~-~~~~::~-~:~~-~~:~~~~:~:~~~~~:_---------------------------
1POS784-1 RlTA CAMATA PMDB
.** PARECER .*.*.* *

A erenoa fica cr-ef uctceca pela maior abr-ennêncta Que encon 
tramas na emenda numero 1p05689-6

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
1P0578S-0 RITA CAMATA PMOB
..* PARECER ..* '"

Não obstante o objetivo, as modalidades de ensino devem
ser implementadas na legislação correspondente

Quanto ao meçts ter to. a gal'antta e valida

-----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~----------------------------------------
1P05786-8 GERSON CAMATA PMDB
........** PARECER ..

A emenda ccne t tt e com as emendas supresstvas pelas quats

-------------~~:~:~:_-~::~-~:~:~~~~--------------------------------------------
lPOS787-6 GERSO"J CAMATA pMDB
................ PARECER .

-------------------~:~:_~:~:~:~~--~~_:~~~~-~~-~~~:~~:~:~~~---------------------
1POS788-4 GERSON CAMATA Pr,lOB
.................. PARECER "'..

A enenoa percute matar-ta conjuntural Alem disso, em nenhum
ponto o Pr-ojete cr-ctbe a t txacãc de limites para o pagamento
da ctvtca

1P05782-S RITA CAMATA PM08
.............. PARECER * ..

Julgamos que o sunsr t tut tvo conter-ore as sugestões ore
c tdas , pois trata da proteção devida a r amt t ta pelo aataoo,
seja ela const t t urea pelo casamento 0.1 por uniões estavets ,
e trata da igualdade de direitos e Qualificações dos filhos,
independentemente da condição de nascimento----------------------------------------------------------------------------

lPOS790-G RITA CAMATA ?MOS
............. PARECER .* *

-------------------~:::_:~~~~~:~~.:_~:_!~:~~-~~-~~~::~:~:~~~--------------------
lP05791-4 GERSO"l CAMATA PMDB
.............. PARECER .

Pretende o autor tnctutr no arttgo 27 - utr-evtcs sct í t t
cos -, UfI'I dtecosit tvc Que ftxa em trinta anos a idade m\
nf ma do Pr-es tuente da Repúbl tca. do Vice-Presidente da Repú
blica, do Governador de Estado do vtce-cover-necor- de Estado
e Senador

a t teüre de idade do Pr-es tcente está fixado na Capitulo
do Poder Executivo - do Presidente da necum tca -, em trinta
e cinco anos dos Senadores no Capitulo do teatatat tvc -, em
tr-tnta e Cinco anos, e dos Governadores nas Constituições Es
taduais

------------------~~~:_~:~:_~~~~::~:~~-~~:_~~~~:::_~~~:~~:_~~-~~~!::~---------
lPOS792-2 JOFRAN FREJAT PFL
................ PARECER .

A erenoa dirige-se ao inciso XXVII, do artigo 13, do Pro
jeto Que afirma o direito do trabalhador a jornada de 6 no
r-as , no tr-aoatno em turnos tn tnter-r-upt cs de revezamento

s-etence ela Que se acrescente o caso das mães com r ttnos
menores de 12 anos ou deficientes t ts tcos ou mentais

A proposta encerra uma conformação com a situação das mães
que são obrtgadas a uma tarefa dobrada trabalho na empresa e
no lar cr-ocur-anoc minimizar a dimensão do cr tmetrc, como mo
do de at tvter- a dupla carga

O crcmeee da mulher trabalhadora mãe de famil1a e dona de
casa e de ordem social, bastante complexo, que precisa ser
resolvido e não apenas al tvf adc Uma eobrecar-oa deve ser
afastada e não amenizada A dtmtrwtcãc da jornada, no caso,
para 6 horas, cremos Que não traz nenhuma sol ucãc Para as
erer-eses e um cenct tceccr-, talvez gerador de preterição par-a
o erecr-esc de mulheres em tal situação

A solução terá Que passar pela superação do preconceito
provavelmente machista, de Que s6 a mulher compete as tare
fas domést tcas

Pela rejeição

1P05780-9 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER .... *.......

A proteção 3D consumido!' encontra cer-t anente abrigo na
Lei eator- As escectr rcecões da meter-ta vtr-âo das mãos do 18-

-------------~~:~~~~~-~~~~~~~~~------------------------------------------------
1P057Bl-7 RITA CAMATA PMDB
....... *...... PARECER *..... *....

A proposição não concor-r-e para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05795-7 JOSÉ SANTANA PFL
............. PARECER .."' ..

Estamos de acordo com a proposta

-----------------~~~~~~~~---_....I_----------------------- _
lPOS796-S JOSÉ SANTANA PFL
........... PARECER ..

A sugestão tct acolhida parcialmente no mer-ttc, nos ter
II'OS do Substitutivo do Relator
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lP05B13-9 COSTA FERREIRA PFL 1PCS82S-2 ME~LO REIS POS

lPOS814-7 JORGE UEQUED PMD6
............ PARECER ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lPOS81S-S HELIO ROSAS PMDB
................ PARECER ..

Interesses car tor-ar-tos não oeven se sobrepor ao dever do
Estado isentar de quaisquer ônus os atos necesser-tos ao exer
ereto da cidadania

Pela rejeição

1POS816-3 HELIO ROSAS PMOB
""""""*"" PARECER * ..

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro judicial, o direito a efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a es t at í aação das r-erer-toas
serventias, demonstrando sens tvet avanço nessa ar-ea e repon
do, no lugar adequado, as funções contrarias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se. assim, extinguir os privilégios até então
conferidos aos titulares de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver tnoeieaavets

O disposto no ar-t 455 do Projeto por sua vez. ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos substitutos ou terceiros, de um modo geral é
esvaz í ar- a regra eeret taeocr-a. a ponto de retirar-se a sua e
ficacia para se manter os privilegias que se pretende extin
guir

Somos pela r-ejetcãc da Emenda

lP05817-1 HELIO ROSAS PMD6
................ PARECER ..

aeve-roc o Substitutivo d1sc1pllnado a mater-ta em caut tu
lo c-ocr-te desnecessária a utilização das "Disposições Tran
sttór-tas ", como quer o autor da Emenda

Pela prejudicialidade

lPOS818-0 HELIO ROSAS PMDB
............... PARECER ..

Somos pela r-efe tcêo da emenda, vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o pr-tnctptc da gra-
tuidade do processo de tiabt t tração para o casamento

Posteriormente, a legislação o-dtnar-ta cuidará de dis
ciplinar a meter-ta

lP05819-B HELIO ROSAS PMDB
............... PARECER ..

Estamos de pleno acordo com as razões exoenctoas pelo t tustr-e
autor da Emenda
Pe1a aprovação

lP05820-1 MILTON LIMA PMOB
.............. PARECER .

No entenutmento do Relator, a mater-ta tratada no orsoos t-
tvo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação

ordinária. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destlnadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent rcaoea Ia consol tdaoos no
campo social

Somente mediante tr-ata-ente via legislação tnrr-aconst t tu
c tcna t poderiam ser r txaoas as provisões tnctacensávets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Emvista da relevância do assunta, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, Julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, remet enuo a mater ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ord1narlo

lPOSB21-0 ANTONIO PEROSA PMDB
............... PARECER ..

A aeenoa em exame visa a confer-ir aos substitutos das
servent tas de foro judicial, o dtr-e ttc à efetivação no cargo

'de titular, no caso de vacêncta
Ora, o Projeto dispõe sobre a est at tzacão das referidas

serventias, demonstrando sens tver avanço nessa ar-ea e repon
do, no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro
encargo estat a I

Pretende-se, assim, extinguir os cr-rvtieatos até então
conferidos aos t1tulares de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver tnoeteçavets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuara titulares Pretende-se estender tals
direitos aos sunst t t utos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaziar a regra estet taaoor-a. a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os privilegias que se pretende extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda

lPOSB22-8 ANTO"lIO PEROSA PMDB
.............. PARECER .

A emenda transfere para Co ntvet estadual a competência pa
ra criação, tnccr-cor-ecãc fusão e desmembramento de auntctptos
o que esta coerente com o cr-tnctntc de autonomia do Estado-------------------------------------------------------------------------------

lP05823-6 IVO CERSÓSIMO PMD8
............... PARECER ..

A regra geral que norteia o tratamento constitucional sobre o
uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural deve ser
direcionada da maneira em que se encontra no anteprojeto de
constituição
Caberá ao muntctctc, além da promoção adequada do ordenamento
ter-r-f tor tat . mediante planejamento e controle do uso, o par
celamento e ocupação do solo urbano e rural
Quanto à sua autonomia para legls1ar, deve ater-se a assuntos
suplementares a legislação federal e estadual
O Estado estruturado sob a forma tecer-at tva supõe a harmonia
entre os entes da federação, cote o conceito jur'diCO de au
tonomia de cada ente já induz a existência de limite que a
ctat tnaue da etem tuce do poder soberano-------------------------------------------------------------------------------

1POSB24-4 CU"lHA BUENO PDS
................ PARECER .

O conteudo da Emenda encontra-se contemplado, impl 'cita
ou exct tctt emenee, em outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela prejudicialidade

lP0582S-2 r1ELLO REIS POS
................. PARECER ..

No entendimento do Relator a mater ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exctus tv toaoe da folha de
sarar-tos para incidência de contribuições sociais destinadas
á Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent tcaces Ja ccnsct tuedcs no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrt-aconst f tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da meter-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Emvista da relevância do assunto, e considerando-se o
nurrero de emendas apresentadas no meslllO sentido, julgamos re
comendável acolher a errenda supressiva, remetendo a materia
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP05826-1 IVO CERSÚSIMQ PMDB
.. PARECER .

Pretende a eneooa estender aos delitos em mater-ta etet
toral a anistia de Que trata o at-t 475 do Projeto, que pre

tende ser at ter-aao
O objetivo da concessão da antst a. entretanto, é o de

~~~~~~~e i ~~u~~~r;õ~~r~g~~ t ~c~~r ~o~âe~fo~~~~~ i ta!' i sn;o no que
Não cabe, a nosso ver, a ampliação para delitos eleito

ra 'Is ou comuns
Pela -ejetcão da Emenda

lP05827-9 IV) CERSÓSIMO l:IMDB
............... PARECER .

Essa é uma questão multo complexa, se de um lado existe o
fato social, do outr-o existe o esctr í tc do projeto que é o de
estabelecer um principio firme de admissão do servidor publi
co, a fim de acabar com O caos hoje existente na aomtru st r-a
ção publica Nesse sentido, a sugestão dessa nor-ma transitó
ria choca-se frontalmente com o artigo 8S

Ha que se considerar tambem que a fixação de um determi
nado numero de anos como condição para eoqutr tr- est aot t tdece
ou efetivação e um tanto arbitrár-ia Haver-a aquele servidor
que, por questão de meses ou dias, ficara exctutoc do bener t
cio concedido por esta emenda

Assim sendo, julgamos Mais oportuno não abrir mais esta
excessãc. ainda Que tal atitude possa ser considerada expon
t anea

Pela rejeição

1POS828-7 IVO CERSÚSIMO PMDB
................. PARECER ..

A denominação -ccnst ttutcãc euntctcat ~ não se aar-esen
ta como mais conveniente do Que "lei orgânica" ut t t t aaca no
anteprojeto, mesmo porque tem a vantagem de distinguir a car
ta municipal da dos Estados e da secuot tca

1POSB29-5 SOLON BORGES OOS REIS PTS
............ PARECER ..

Conquanto tcuvavet a preocupação do ilustre autor, a matéria
constante da presente Emenda, em sua maior parte, é tipica
mente De legislação lnfraconst1tucional, dai que nosso pare
cer e pela r-efetcêo da proposição

lPOS830-9 NILSON GIBSON PMOB
................. PARECER ..

Entendemos Que devam ser eliminadas do texto aquelas a
t meas que são de coenetêncra da legislação or-dtnar ta ass tm
sendo, devem oer-nanecer- apenas a "a~,"b",~c~,e "g" (com alte
rações). "f " e "rn" Estas ccnten preceitos que garantem a
lntegridade do lnst auto da s trmtca t tzacãc

lP05B31-7 NILSON GIBSON PMOB
............... PARECER ..

Entendemos que cevan ser er tmmacas do texto aquelas a-
l f neas que são de ccecetêncta da legislação ordinária asstn
senno , devem permanecer apenas a "a" "b","c",e -c' (com alte
rações) "j", e "rn" Estas contém preceitos que garantem a
lntegrldade do instituto da sindicalização

1POSB32-5 JOÃO CUNHA PMOB
............ ".. PARECER ..

A estabilidade, entendida como a aar-ant ta de per-manênc ta
10 emprego e, por-tanto, como contraposição ao 1tvr-a ar-ní t r-to

do empregador- de despedir o empregado. tornou-se, ar t te teto
semente. uma eonentcsa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas t ên se manifes
tado, r-et ter-eoanenee. ocr u'na solução harmoniosa do problema

Na ve-deoe. o que quer o ercr-eaaoo é ver- limitado aquele
ar-nt t r-tc e, não, como se propala enaanaoaaente ter a garan
tia tr-r-est r-tt a de permanecer no error-esc contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte v rtat e inalienável da
o-cor-ta at tvtoace empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, ,-,"'1 ms t r-un-entc ou maquina Que, accs
usada, é jogada fora COI'iO tnservtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou tnseauranca ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento téc-ucc a tcenrtr tcacãc do ercr-eaaoc
com os cojet tvcs matcr-es da empresa, significarr para ela um
cetr-tmõntc tnsuast tt urvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja virtualmente contrario a r-otat tvtoace da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes ter-eos . não ha porque se traze!'
para a relação eecr-eaat tcta. fundada na bt tater-at tcece do
contrato, uma co-mtcãc uni pessoal , paternalista e tmccs tt tva,

que ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula conct t tator-f a que reflete a tendên
cia eafcr-vtar ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e cror tss tcnats Que, diuturnamente, vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
cão da despedida tmcr tvaoa ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação cr-otnàr ta

1P05833-3 JOÃO CUNHA PMDB
.... * PARECER ..

A jornada da trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto de 44 ou 48 horas, como proposto em numercs t ss t-
mas Emendas, teve, de certo modo, u'n referencial COMum
A mator ta das propostas, mesmo na fase das ccntssões Temáti
cas. seja pelas suas f ust tr tcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada a legislação cr-otnar-ta

De fato, a jornada de tr-abalho deve refletlr uma sf tua
cão conf urrtur-at que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida econômica do
sats , mas pelo cesenvotv tmento tecnológico, por eot tvcs de
interesse oum tco ou até por comprovadas razões de ordem ost
ccsoctat • podem vtr a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, Que mesmo no r-eatne atual de 4B horas semanais, va
rias cateaor-tas , em cecor-r-êncta de lei escectr tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções cotet tvae , ra cum
prem jornadas reduzidas

t>tum Quadro inverso. em que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os níveis de produção, ate como
medida de salvação nactcnat , .oouer-a o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mats extensas,
desde que compensatórias a nível de reroner-acãc Esse. at tãs ,
e o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penal tzar- o trabalhador. é o meio ee tcaa de
lhe propiciar melhor padrão de vroa '

Assim, considerando que o ccnçr-essc Nacional sempre
sens tve t as r-etnvtndtcecões dos trabalhadores e consctent e
das realidades do Pa rs , oooer-a com e-ator- flexibilidade, cts
ctet toar essa controversa questão optamos por manter acenas
a limitação da duração dtar ta do tr-acai'to em B horas no l"Ia
ximo
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1POS83.q-1 JOÃO CUNHA PMDB
............... PARECER ..

A estebt t idade. enteno-oa como a garant ia de cer-r-anêncta
no emprego:3 cor-tante. como contraposição ao 1tvr-e ar-b í t r-tc
do emcr-eçeocr do cesoectr- o e-rer-esaoc. tornou-se, artificio

samente. uma no-entesa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado reiteradamente, por ur-a sctucâo harmoniosa CIo problema

Na verdade o que quer o empregado e ver limitado aquele>
ar-m t r to e. não. como se propala eesenaoanente , ter a sar-er-'
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
er-or-ecaccr Consciente de que é parte vital e tnaj tanave i da
propr1a atividade emcresar tat , sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça. U'TI tnetru-entc ou maquina que após
csaoa, e jogada fora como tnser-vrvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res cc-er-cvaccs tia baixa crcout tvtceue A pratica, a experi
ência. o connec tmento t ecnrcc, a identificação do empregado
com os objetivos matores da e-or-esa, significam para ela 0'11
patrimônio tnsubst t turve t rrweste o encr-esae tc em recursos
humanos. buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus eno-eçeoce Por tudo isso. e elementar Que
seja virtualmente contrário a rctat tvtcace da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
m-eenutr-entc

Posta a questão nestes termos, não ha porque se trazer
para a relação eno-esat tcta. fundada na bilateral idade do
contrato. uma condição untcesscar , narer-nar tete e tmoce tt tva.
que. ao longo do tempo. sermre foi causa de tormentosas de

mancas juotctats
Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apr-esee taoas es
tamos oferecendo f6rl1'ula ccnct i t atór-ta Que reflete a tendem
cta majoritária dessas crcocstas , ace't t a por t tcer-ançaa de
categorias eccnôntcas e profissionais que. dtut ur-namente , vêm
se manifestando por todos os meios de ccauntcacãc e a veda

ção da despedida teot tvaoa ou sen justa causa, em termos a
~ere"l definidos pela legtslação or-dtnar-t a

1POS83S-0 JOÃO CUNHA PMOB
.............. PARECER .

A est aot t toaoe entendida corno a garant ia de permanência
no e'npr-aqc e, portanto, como contr-aocstcãc ao livre ar-tit tr-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se artificio
samente. uma momentosa e contr-over-Sa questão porquanto seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, eer ter-edamente , por un-a sotucãc harmoniosa do cr-oote-a

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
ar-m t r to e. não. COMO se pr-ecate ençanacemerue, ter a garan
tia tr-eestr-rta de permanecer no emprego contra a vontade do
ere-esaoce Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria at tvtoaoe empresarial. sabe Que não pode ser tratado
COI"'.o u-a simples peça um Instrumento ou máquina que. apos
usada, é jogada fora como tnser-vtvat ~

De sua parte, não interessa ao eecr-eaeocr- inspirar desas
sossego ou tnseaur-ança ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados da baba cecout tvrcace A pratica. a experi
ência, o conhecimento tecntco , a toar-r te tcacãc do encr-eaeoc
CO"l os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
património tnsuost ttutvet Investe o eeoresãr tc em recursos
tnnrenos , buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro-
t tss tonat de seus enm-eçacos Por tudo isso, é ete-entar- que
seja Virtualmente contrário a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para 05 resultados do em
o-eencteentc

Posta a questão nestes t erecs , não ha porque se trazer
para a relação erceeaat tcta. fundada na bf f aterat tuade do
contrato. uma condição uni pessoal • paternal tsta e tnoost t tva,
Que, ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de

mandas jUdiciais

Assil"1 pelo cotejo de centenas de Emendas Que em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo rór-cun a ccnct t tat cr-ta Que r-eflete a tendên
cia maãor-tta- ta dessas propostas. aceita por lider-anças de
ceteaor-tas econõetcas e profissionais que, drutuenamenre , vêm

se e-anteest anuc Dar todos os n-etos de comunicação é a veda
ção da despedida tect tvaoa ou sem justa causa. em termos a
~erem definidos pela legislação crutnar ta

lPOS836-8 NILSON GIBSON PMOS
............... PARECER .

Não consideramos Que o preceito desse dispositivo deva ser
expurgado do Projeto, embora a tecntca legislativa indique o
seu deslocamento para outra parte do Projeto, COI'lO adverte a
Emenda
~e1a apr-ovação.

lP05837-6 FARABUl.INI JuNIOR PTS
............. PARECER ."~."""'''''

As sugestões apresentadas devem ser objeto de legislação 01'
utnar te , cor- sua natur-eza especir tca não constituem matéria
constitucional

Pela rejeição

lPOS838-4 JOSÉ El.IAS MURA0 Pie
............. ~ARECER ..

A preocupação do autor da emenda e bastante louvavel e
muito bem intenclonada Dada, porem. a natureza da matéria. a
mesna. pela sua complexidade e detal'1amênto. deve S3r objeto
de lei ordinária, inclusive fazendo parte do Códtgo Penal

Pela rejeiç:âo

lP05839-2 JOFRAN FREJAT Pfl _
............ PARECER ..

O Projeto de Const1tuiç:ão define. com clareza, as atrt
buiç:ões de cada um dos Poderes Executivo legislativo e Jud~

c1ário no tocante ao Sistema Financeiro Nacional Drevê-se
tambem uma lei do sistema fInanceiro que se destina a fixar
parâmetros para o sistema, suas condtções de funcionamento, a
atuação de bancar; nacionais e estrangeiros a proteç:ão as
poupanças popular-es. concessão de cartas-patentes e a Ol"gani
zação, o funcionamento e as atribuições do Banco
Central do Brasil

De forma que, como ocorr-e atualmente. as atribuições do
Banco Central do Brasil melhor ficariam se definid:3S eM lei
ordinárta

Pel a Aprovação Cla emenda

1POS840-6 JOSE LUIZ DE SA PL
............... PARECER ..

Esta Emenda tel'l o objetivo de abranger os servidores dos tres
n~veis na atrlbulção dos dlreitos enumerados no art 13. do
Projeto de .constituição. sob o funclamento de que eles são
t raba 1hadores como os demats
D Projeto contempla esse desiderato o CAPUT do art 86 ins
t itui normas espEcificas aplicaveis aos servidores publicas.
aléM das disposições do art 13
Portanto, a Emenda esta prejudicada

1PD584l-4 ITAMAR FRANCO PL
........... PARECER ,;. .

A proposta é interessante. todavia ê para lei ordinaria------------------------------------------------------------------------------
1POS842-2 ITAMAR FRANCO PL
............... PARECER .

Pela rejeição na forma do SulJstitutivo

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMEND"S APRESENTADAS

lP05843-l RAIfI'UNOO REZENDE PMOB
............... PARECE~ .

No entendimento do Relator. a matee ta tr-ataoa no otecoat
t rvo cue se or-etenue suor tctr figuraria melhor em legislação
cr-cf nar-ta. eis Que a proposta de exctus rvtoade da folha de
salários para incidência ce contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent idades ja consolidados no
ca-no social

SOmente mediante tr-atamento via legislação tntr-aconst í tu
ctonat poderiam ser fixadas as crovtsões tnctsaensavets ao
uesoom-anento da matéria, de modo a Que possam ser- atendidos
os ctver-soe aspectos envotvtccs
• Em vista da r-etevêncta dO assunto. e considerando-se o
numer-o de eneooes ae-eseoraoas no Mesmo sentido. julgamos r-e
comenoavet accrber- a emenda suar-esatva , remetendo a meter-ta
a ulterior consideração, ao e-rsef o do processo legislativo
ordinário

lPOS844-9 TITO COSTA PMDB
............... PARECER .

A Emenda em exame visa a ccnrer-tr- aos substitutos das
serventias de foro f uctctat , O ntr-at to a efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto cnscõe sobre a estat taacãc das referidas
serventias, demonstrando sens tve t avanço nessa a-ea e repon
do, no lugar adequado, as funções contr-a-tas. CO"1O verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se assim. extinguir os privilégios ate então
conrer tcos aos titulares de serventias que. por cetececão do
Estado prestam se-vtcce notariais. a nosso ver tnoeteaevets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou ter-ce tr-os de um nccc geral. e
esvaziar- a regra es tat tzenor-a , a ponto de retirar-se a sua e
t tcecta para se rranter os cr rvttesros que se pretende ext tn
gulr.

Somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPOSB45-7 RICARDO ilAR PFl
............... PARECER ..

A Emenda em exane visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro judicial o direito a efetivação no cargo
ee titular, no caso de vacãnc ta ,

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat taecão das referidas
serventias, demonstrando sens tve l avanço nessa eeea e repon
do. no lugar- ececceco. as funções ccnrr-ar tas , como vercace u-c
encargo estatal

Pretende-se, assim extinguir os cr-tvt téatcs até então
conferidos aos titulares de serventias coe. por delegação do
Estado prestam serviços notariais a nosso ver tncetecevets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez , ressalva
os ctr-ettcs dos atua ts t stcn ar-es Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, e
esvaziar a regra estat teaocr-a. a ponto de r-et tr-a--ee a sua e
r tcacta para se manter os privilegias que se pr-etende extin
guir

Somos pe 1a r-e]e 1cão da Emenda
-----------------------------------------------~--------------------~----------

lPOS846-S ROBERTO 8ALESTRA POC
................ PARECER ..

A Errenda em exame visa a confertr aos substitutos das
serventias de foro judicial o direito a eret tvacâo no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora. o Projeto dispõe sobre a estat tzacãc das referidas
serventias demcnst r ar-no seos tve t avanço nessa área e repon
do no lugar ececuaoo. as funções ccnt r-ár-f as , coma verdadeiro
encargo estatal

Pr-etende-se, assim extinguir os or tvt teçtcs até então
conferidos aos titulares de serventias que, por oetesacãc do
Estado prestam ser-vtços notariais. a nosso ver tndeteaavete

O disposto no ar-t 455 do Projeto, ocr- sua vez , ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
ntr-e vtos aos Substitutos ou te-cetr-os de ll'll modo geral e
esvaziar a regr-a esrat tzaoc-a , a ponto de retirar-se a sua e
t tcecta para se manter os pr tv t t eç-tos que se pretende ext tn
gl.ir

Somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P05847-3 JOFRAN FREJAT PFL
............ PARECER .

O artigo 86. t ten IV, estabelece Que conoere a União. aos
Estados Distrito Federal e MunicíploS tnst t tutr-em r-eauee
urrtcc para servidores da administração direta e autárquica
Desse modo. não veres necessidade em se criar urr dispositivo
esoecte tcc para os ser-vtoor-es publicas de eutarouta Eles se
rão enquadrados dentro do mesmo regime como os demais servi
dores. uma vez que a nova Carta acaba com a pluralidade noje
existente

lPOSB.48-1 RONALDO CARVALHO PMD8
.............. PARECER .

!<lo entendimento do Relator, a meter-ta tratada no ovsocs t
t tvo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
or-otnãr-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-tos para incidência de contribuições sociais destinadas
à Seguridade possul lmplicaç:ões bastante significativas no
financiamento de prcs-ames e ent idades ja consolidados no
campo soc ta t

sceente mediante tratamento via legislação tnrr-accns t t tu
ctonat poderiam ser fixadas as nrcvtsões indispensáveis ao
desdobrall'ento da matéria. de modo a Que possan ser atenclio:1os
os diVersos aspectos envolvidos

Ernvista da relevância do assunto, e considerando-se o
nU"'lero de emendas apresentadas no mesl'lO sentido, julgamos re
cOl'lendável acolher a emenda supressiva, remetendo a materia
a ulte~ior consideração. ao ensejo do processo legislativo
ordinari0

lP05849-0 ROBERTO VITAL PMDS
................ PARECER .

No entendimento do Relator, a mater1a tratada no dlsposi
t1vo Que se pretende suprimir figuraria melhor el'l legislação
ord1nárld. efs que a pf'Oaosta de exclusiVidade da folha de
salarios para incidência de contribuições sociais destinadas
ã Seguridade possui implicações bastar.te significativas no
financiall'ento de programas e ent10ades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação infraconstitu
cionai poderiam ser fixadas as provisões imHspensáveis ao
cesdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os div~rsos aspectos envolvidos

Emvista da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de er"endas apresentadas no mesmo sentido julgamos re
comendavel acolher 1;1 emenda supressiva. remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinarto

, POSS50-3 CARREL BENEVIDES PMDB
.............. PARECER ..

Pela rejeição Já está prevIsto no Pr-ojeto organ1smo es
pecifico para. tratar da materia

lP058S1-l MICHEL TEMER PMDB
................ PARECER .

O citado artigo doi suprimido A matéria cabe a lei ordi
naria

Pela rejeiç:ão

lP05852-0 MICHEL TEItlER PMDB
............... PARECER .

Em que pese a bel'l fundamentada ~jU5tiflcação·. divergimos
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lPD58S2-0 MICHEL TEMER PMDB lP05872-4 CHAGAS DUARTE 'FL

00 conceito de que Qhigiene Q ser-ta o gênero do qual a -sau
de" e escecte, como deixa entendido a Emenda Constoer-amos
que. pelo menos no campo oa proteção do trabalhador são
direitos distintos que devem se" assegurados Da\ porque.
acolhendo Emendas sobre a meter-ta. pretendemos Inserir es
sas duas formas no Subst i tut Ivo

tP05853-8 MICI-lEL TEMER PMDS
........ "'. PARECER •••"'".••••

É ocret tvc do inciso XX do artigo 13 uo Projeto garantir
ao trabalhador o utr-e t to de não ter sua saude ameaçada no de
correr de seu oe-tooc de tr-ecatnc A Questão abrange aspectos
variados. cc-o a garantia a ambiente salubre a seau-aoce 00
equipamento manipulado e a ritmo de trabalho ccncetivet com
a potencialidade r ts tca do trabalhador

cons toer-aeos que o terno "sauoe ' expressa melhor a a
brangência desejada Higiene e segurança contudo. refletem
facetas relevantes da Questão, e são ternos justamente consa
grados na r-ed tc tna do trabalho

Essa a razão po que optamos por asseao-a-, no Subst 1tu
e tvc o direito do trabalhador a aauoe, higiene e seau-antca
no trabalho

11'05854-6 MICHEL TEM!:R PMDB
•••"'."' ••• PARECER •••••••••

As atesacões contidas na justificação da Emenda são o-o
cedentes Realmente, a seuoe ocupacional deve ser ouej tc de
regulamentação espeCHica em lei ordinária

ceI a aprovação

1P05855-4 MICHEL TE~'ER PMOS
••••••••• PARECER •••• , ••••

A pretensão ser-a atendida no Substitutivo

11'05856-2 JOÃO CALMON PMOB
.......... PARECER '!''''. •

Considerando as razões apresentadas na jusr tr tcecão e o en
tendimento de grande numero de Constituintes entendemos ser
valido inclusão de vinculação de receita especificamente para
a educação Ass i m, cons i der-amos a Emenda como aprovada em
parte na forma do Substitutivo

Pela apr-ovação parc1al-------------------------------------------------------------------------------
lPOS857-1 UBIRATAN SPINELLI PDS
••• "' PARECER ...

A proposta de Emenda dispõe sobre o ccnteueo cujos des
dobramentos jur tdtccs , segundo a praxe do Direito no Brasil,
melhor se coadunam com a legislação oro tnar-j a e complementar

1P0585B-9 UBIRATAN SPINELLI POS
••••• "' PARECER .

A abrangência or-evts-a na propõe de Emenda incorpora a
cr-e-esccta ao ensino fundamental, o.qce , pedagogicamente,
nennun cener rctc acrescentar aos educandos

1POSB59-7 DIRCE TUTU QUADROS PTS
.......... PARECER .

Pela r-ej etcão. na forma do consenso r trmaoo na Comissão
de ststenet taecãc

lPD5860-1 DIRCE TUTU QUADROS PTS
........... PARECER .

SOTJ\OS pela r-aj e tcão da emenda, por entender que a mate
ria e pertinente a teats tacãc cru tnár-t a

11'05861-9 DIRCE rUTU QUADROS PTa
............ PARECI:"R .

Julga;;..t;s inoportuna a redução dos prazos previstos no
Projeto tendo em vista Que os prazos ali tndtcaccs ja são me
nores do Que os atual nent e em vigor-------------------------------------------------------------------------------

lPOS862-7 DIRCE TUTU QUADROS PTS
...*.* ..... PARECER * ......... ".....

Pela r-ef etcãc 'la for-n-a do consenso r tt-naoo r-a Comissão

-------------~:-:~:::~::~:~=~~-------------------------------------------------
1PD5863-5 DORETO CAMPANARI PMDB
•••• "'•••• PARECER .... "',.".*••

O Projeto de Constituição assegura a autcnceaa dos Esta
ccs , por conseguinte, a criação fusão incorporação e des
membramento de menteretos devera ser de sua coepet êncta esta
belecida na Constituição Estadual

Somos pela aprovação da emenda-------------------------------------------------------------------------------
11'05864-3 NILSOfol GIBSON 0MDB
................ PARECER .

O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos, por conseguinte a c- tacâo. fusão, Incorporação e ces
membr-anento de euntc-ptos devera ser de sua ccmcetêncta esta
oetec tce na const ttutcâo Estadual

Somos pe I a aprovação da emenda-------------------------------------------------------------------------------
11'05865-1 WILSON MARTINS PMOB
.......". PARECER *

Acolhida no mér t tc , tendo em vista que os artigos 336 e
487 Que dispunham sobre a mater ta no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram supr-f mtucs no Substitutivo no Relator
Ver, a propósito. O teor do parecer dado a emenda numero
'P002Cl2-e

lP05866-0 WILSON MARTINS PMDB
••• " ••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão

-------------~:_:~:!:~~!~:~=~~-------------------------------------------------
lP05867-8 WILSON MARTINS PMDB
•• "'.."'•••• PARECER .

Pela aprovação parcial. por- conter aspectos Que se nar-'

-------------~~~:~~_:~~-~_:~::~~~~:~:~-~~_:~~~::~~-~:!.~~:!:~~:~:~=~~----------
tP05B68-6 WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER ....... "'.....

Acolhida r-o mer-t t c tendo em vista Que os artigos 336 e
487, Que ctspunnem sobre a meter-ta no Projeto da Comissão de
Sistematização foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a crccost tc, o teor do parecer dado a emenda numero
lP002D2-B

lPOS869-4 WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER * •••"'••*.

Pela ,~ejeição, na forma do consenso firmado na Comissão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

tP05870-8 I'IILSON MARTINS PM05
*•••••••• PARECER •••*.",.t ••

A sugestão foi acctntc, aar-c tatnente no eer-ttc. nos ter
mos do suost t tut tvo do Relator

lP0587l-6 WILSON MARTINS PMOB
............ PARECER •••*......

Pela aprovação parcial. cor- conter aspectos que se har
monizam com o ent endtnentc da Comissão de s tsteeat taacão-------------------------------------------------------------------------------

lP05872-4 CHAGAS DUARTE PFL
• * ••••*•• PARECER .

O otsccs tc no ar t 94 ja e bastante completo 50 permite a
demissão em vil"tude dE' sentença judicial ou em decorrência de
processo administrativo A complement;:ll;ão aqui sugerida deve
ser tratada dentro do âmbito da legislação ordinaria

1P05873-2 I'IALO=.CK DRNELAS PFL
........ >i<.... '" PARECER *0" •• ".""

eeeteevw-ee atr\bu\r a 'e' concteeenta- estadual a conoerên
era na-e dispor sobre a cr-tacêo tncor-oorecão a fusão e oes
memceamento de mun'c\pios o que mcnt r tca o ncs tc to-raeenrc da
Questão dentro do texto do projeto de CO!1stt tcrcãc Pela -ej e
tcêo

lP05874-l WAlDECri. DRNELAS PFL
.......... PARECER ..

Pela .r-ejetcãc tendo e-i vista a o-rent ecãc oaaa ao subs
titutivo-

lP05875-9 Wt,L~l!;CK ORNéLAS PFL
...... *..... PARECER "''''...... '''.

O disposto no projeto, quando se refere ao transporte ferro
vier-to ja engloba o de alta capacidade Pela c-ejucrctar tceoe-------------------------------- -----------------------------------------------

1PD5876-7 \'1t.LDECK ORNELAS ?FL
.......... PARECER .", ••••••*

Em virtude de eoutr tcacao no ar-t 54. inciso X prejudicou-se
a cr-eaent e emenda

lP05B77-S i'1t,LDECK ORNELAS ert,
........... PARECER ...."'...... "'•

Pela rejeição, considerando que o nova substitutivo do
Relator optou pela ceceenêncta do ctsoostt tvo ~-------------------------------------------------------------------------------

lP05878-..1 W/,LDECK ORNÉLAS ?FL
••• ,.•••• ", PARECER ."'..... * ••

Entendemos que a perda de ear-oatc não deva oenat tea- o vice
gove:-nador e o vtce-m-eeetro no caso de asaumtr-em cargo ou
f'unção , na aünu nl s t r-açãn publ tca, ainda Que detentores de
cargo eletivo tecnicamente como "vice", não exercem as fun
ções do carBo evet tvc Somente Quando no pleno exe-crcic e
Que então es tar-vam teneotoos de assu-ntr-em outros cargos na
administração acor tce direta ou tnutr-et a

1P05879-l I'IALDECI\ ORNELAS PFL
...... "' PARECER .

Pela -ej etcão tendo em vista aprovação de Emenoa refe-
rente ao assunto Que melhor atenoe a otsctct toa ce rsat e-va

1P05B80-5 wr..SON rIlARTINS PMOB
....... "'••• PAREC::P ." ••• ""' ••

Julgamos que o teor da presente emenda e ate certo
ponto justo De fato. esses ser-v toor-es ja cenonst r-ar-ae sua ca
cectceoe e terão ja or estado relevantes constr-tbutcões ao ser-
viço publico gorem, surge aqui uma Questão de et tce Porque
uns prestaram concurso e outros não Por outro lado Quando
se rixa arbitrariamente um nuner-o de anos. corre-se o r-tece de
não contemplar, por questão de meses ou ate mesmo dias, mut ~

------------_:~:_~:~~:~_::~~~~~::~--~:~:_~-~-~~:~~-~:~:::~---------------~-----
1P058B1-3 W!LSO"J MARTINS PMDB
.."' PARECER ." .

A -ate-f a abrange aspectos pertinentes à legislação or~

c-na-ta
Pela rejeição

lP058B2-1 WALUECK ORNE LAS PFL
.......... "".. PARECER ...... "'•• '"

A emenda ten total procedência e propriedade Conforme acen
tua o ilustre Constituinte decisões dessa natureza ja são l~

nerentes a autonomia Municipal
Por cur-o lado, o ctsecs trtvc se aprovado enerecuece-a c Pc
cee Leg\s\at1\!o e o sistema r-epr-esenrat wo. o Que e injust1
e tcave .

1P05BB3-0 ~ WALDECK ORNELAS PFL
... "' PARECER .

As numerosas emendas oferecidas ao ar-t igo 97 e seus pa
r-açr-afoa do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o terna ainda amplamente discutido nesta tace da elabora 
cão teatstat tva Da media das sugestões anat í sauas en seus
ouctecs, tr-ut t escar-am os dispositivos relacionados em artigo
do eesec numero do Sunst t tut Ivo, Que tanto Quanto coas-ver
procura responder afirmativamente em parte e em essência as
final idades pretendidas na proposição sob exan-e Pela aprova
ção oar-cte t

.------------------------------------------------------------------------~-----

11'05884-8 WALDECK ORNELAS PFl
............. PARECER ..... * ........

Pela rej e-cêo, na forma do Substitutivo
-------------------------------------------------------------------------~-----

1P05B8S-6 WALOECK ORNELAS PFL
............ PARECER .' .

Face a soor-essêo do dispositivo, pela. crejcctctat tcace
-------------------------------------------------------------------------~-----

lPC5B86-4 - WII.LDECK ORt>lELAS PFL
••• "..* ••• PARECER .,.", ... ",•••

Face a supressão do dispositivo, pela cr-ejudtctat toaoe
-------------------------------------------------------------------------~-----

lP05867-2 Wi\LDECK ORNELAS PFL
........ "'•• I:>ARECER .

A pr esente emenda, visa aperfeiçoar o texto, no Que se
refere ao processo de afastamento cc pr-as ttrente da aecuct tca
para fora do ca ts • mas como O texto do sunst t tut tvo suprim1u
o ar-t Que tratava do assunto, ficara prejudicada tal emenda

Assim, pela sua prejudicialidade
------------------------------------------------------~------------------------

lP05B88-1 \'Ii\LDECK ORNELAS • rFL
••••*•••• PARECER .'••• "."'•••

Deseja o Autor ela êmenda a supressão do artigo 269 do
ar-ereto de ccnst ttutcãc da Comissão qe Sistematização o Qual
obriga a avat tacãc. pelo Leg1slativo competente uas leis Que
concedam isenção ou outro benet tcto fiscal conforme vier a
ser dtsctct tnaoc em lei complementar

A fundamentação apresentada e a de que os tncent tvcs re
fletem e resultam da ccr tt tce de desenvolvimento adotada nos
planos e orçamentos de que fala o Projeto Não haveria. ccts •
necessidade de lei complementar para regular o assunto A oo
t t t tca eccnômtca ct tar-ta o Que deveria ser alterado. desde
que houvesse acompanhamento permanente do etstene de isenções
e outros bener tctcs A avaliação se faria sem periodicidade,
nes em função dos objetivos econôntccs e sociais. incentivos
fiscais

Ora a lei complementar contra a Qual reage o Autor da
Emenda, poderia exatanenta ser o instrumento para se fazer o
acoplamento do sistema de incentivos com 05 planos e cr-camen
tos do Projeto Ademais, o artigo 269 que se Quer supr tmí r
ccnsuest ar-cta un-a medida de valorização do Poder Legislativo.
e oost acut tze , de manef r-a eficaz o desvirtuamento da POllti
ca de I ncent i vos

lP05889-9 WALDECK ORNELAS PFL
• "'. PARECER •••• "'••••

A e-nenca eleva para 35"- a transferência do ICM oar-e
nuntcrctce

Entendemos Que os 25"- deferidos no Projeto atenderão a
oecueoamente os euntcunos dentro do novo perfil t r tbutar-tc I

contido no Projeto

lPOS890-2 WALOECK ORNÉLAS PFL
•• "'•••••• PARECER •••••••••

A e-enoa esoerna a preocupação do uoor-e Constituinte •
entretanto, a expressão M quando couber" e valida. vez: Que
l"la dotações Que não podem. pelas suas cara.:ter·s~ icas ser
regional t;adas

Pela rejeição
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lPOSB91-1 WALDECK ORNELAS PFL
................ PARECER ..

A eoenoa do ilustre Constituinte preocupa-se com a vi-
gência do Plano, Que ser-a aprovado por lei

Assim. uma outra lei ecoe-a md\fica-la, podendo atuali
zar o plano e r-evê-lo

A ar tnea -a- do ar-t 100, item XVI r-eter-e-se a uma das
ccacetênctas do Congresso Nacional, " a implantação de obras
federais de grande porte conforme determinar a lei"

antencer-os que a er-enua e aprovada parcialmente pois
pretendemos excluir do projeto o dispositivo do ar-t 100-------------------------------------------------------------------------------

lPOS892-9 WALDECK ORNÉLAS PFL
................. PARECER ..

Acrescenta oar-áqr-afo untco ao ar-t 471 do Projeto de Cons
tituição para estabelecer que a extinção da enfiteuse se dara
em favor do ror-et-c na ter-ma da lei -esaua-oacc o interesse
publico nas areas de expansão urbana, faixa de praia ou gle
bas ao-ovett avets para reforma aqr-ar-f a COnsideramos Que a
cr-occsta discrimina entre os interesses em presença e acaba
ria por impedir o efeito desejado de extinção do institu
to jUr\dico mectevat A nosso ver, apenas os terrenos de ma
r1"ha e seus acrescidos, deveriam ser excrutccs do efeito ex
tintivo do ar-t 471

lP05893-7 WALDECK ORNELAS PFL
.............. PARECER ..

São evidentes os bons crcccsttcs do autor da emenda A
nosso juizo, porém, trata-se de eater-ta t rctca da lei ordi

nária, que, em cada caso, poder-a dispor sobre a concessão de
anistia às pr-efeituras euntctcate Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POS894-5 WALDECK ORNELAS PFL
.............. PARECER ..

Incluem-se entre os bens da untãc. conforme o item 11 do
Art 52 do Projeto de Constituição, - quaisquer correntes
de água ( ) que banhem mais de um Estado '. Tal é o caso
do Rio São Francisco, objeto da presente Emenda. já contem
plado. portanto no citado ceocatt tvc

A manutenção de programa per-manent e de oeserwotv tmento
daquela via naveçave t , nee como sua administração oo- ent ida
de cr-ccr-ta. não constitue", mater-ta constitucional

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP05895-3 WALDECK ORNEl.AS PFL
............ PAqECER ..

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada no novo
substitutivo do Relator, quanto a disciplina da materla-------------------------------------------------------------------------------

Acatada parcialmente no merito
Pela aprovação parcial

1POS909-7 MATHEUS IEf'.lSEN PMOB
................. PARECER ..

No Sunst t tut tvo , deu-se nova redação a ambas as at tneas
objetos da emenda em foco, Que acreditamos atender à emenda

Pela prejudicialidade

lPOS9l0-1 MATHEUS I!::NSEN PMDB
................. PARECER ..

Abusos ao ctr-ertc assegurado no dispositivo em foco po
derão ser ceretacos e coibidos Quando do exa'ee do r-equer tn-en
to na esfera administrativa ou juctctat O texto original,
portanto. atende aos objetivos da redação substitutiva

Pela rejeição

lP05911-9 MATH!::US IEN5E"l PMOB
................. PARECER ..

Pela rejeição O cidadão precisa conhecer as restrições
que lhe são feitas, em r-ema dos Interesses da sociedade

lP059 12-7 WILSON MARTINS PMDB
.................. PARECER ..

crefuctcecc A emenda deve se" assim considerada em razão
oe supressão do paragrafo 20 do artigo 55 do anteprojeto de
constituição

lP05913-5 MANDEI. MOREIRA PMDB
................. PARECER ..

Já se encontra parcialmente atendttta a emenda
Pela rejeição

lPOS914-3 MANOEL MOREIRA PMOB
.........* PARECER ..

A regra geral que norteia o tratamento ccnst tt uctcnat sobre o
uso ocupação e parcelamento do solo ur-bano e rural deve ser
direcionada da manetr-e e'n que se encontra no anteprojeto de
ccnst ttutcãc
canet-a ao muní c'ip to a Ie-n da nr-orroçâo adequada do or-oenaneoto
territorial, medtante ctanefa-entc e controle do uso, o par
celamento e ccccacãc do solo urbano e rural
Quanto a sua autonomia para legislar. deve ater-se a assuntos
suptenenter-es a legislação federal e estadual
O Estado estruturado sob a for-n-a feder-ar tva supõe a harmonia
entre os entes da federação, cots o conceito jurldlco de au
tonomia de cada ente ja induz a ex tat êncta de limite que a
ctst tnaue da plenitude do poder soberano

lPOS896-1 WALDECK ORNELAS PFL
............. PARECER .

Parecer toêocttc ao emitido na ec-ectecêo de anenca de
no 1P01202-3 Pelo não accuiteentc

1P05915-1 MATHEUS IENSEN PMDB
............... PARECER .... "'... "'....

Pensa-se haver encontrado a formula do consenso
Pela aprovação parcial

lP05897-Q WALDECK ORNÉLAS PFL
.............. PARECER ..

Pelo não accinteeotc conforme orientação adotada no
substitutivo

lP0589B-8 WALDECK ORNELAS PFL
................. PARECER .

Os objetivos perseguidos pela Emenda conflttam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPD5916-0 MATHEUS IENSEN PMDB
................... PARECER ..

No -caoct - do artlgo adotou-se a expressão, mais abran
gente "promovera". transferindo-se as finalidades desta ação
do Estado quanto a preservação do neto ambiente para capitu
lo crcnr-to

O proposto no untco foi atendtdo no t i tutc 11, capitu-
lo I

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
iP05899-6 WALDECK ORNELAS PFL
................. PARECER ..

O catencae tc eleitoral estabelece no Projeto metnor aten
de aos deslgnos que oeven nortear a nova fase constitucional

Pela rejeição da emenda

1PD59DO-3 MARCO MACIEL PFL
................ PARECER ..

A toeta contida na emenda ja foi obreto de outras e e
dlgna de constoe-acêc, entendemos. entanto, Que pode ser tra
tada em legislação o-ctnar-ta Pela rejeição

iP05901-1 )',\ARCO MACIEL PFL
....... * PARECER ..

A erenoa. data vênia, em nada modif tca o paragrafo 40
do Art 29 Trata-se apenas de uma questão r-ecectcnet Pare
cer favorável en parte

lP05917-8 MATHEUS IENSEN PMDB
................ PARECER ..

A eventual cae t tctoação de representantes do poder con
cedente ou cermttent e. da empr-esa concess tonar-ta ou permis
s tcnar-ta , dos usuar-tcs e dos errpregados, em comtssão destina
da a pr-o-over fiscalização e planejamento, e eater ta para a

tet orotoar ta
Somos pela aprovação

lPDS918-6 MATHEUS IENSEN PP.!DB
................... PARECER .

Realmente o c-ecettc da a f tnea "1 H do Hem IV do ar-t tac 17
é oesneceeeer-tc Se a imprensa e livre e os sindicatos são
reconhecidos como ent idades lega Imente const 1tutoas , cl aro
esta Que, como Quaisquer outr-as pessoas ju-rdtces , nos termos
da lei. têm elas pleno direito de acesso aos netos de coaunt
;:ação social sem cr-ectsar que a Constituição o diga

lP05902-0 r1ARCO Io',ACIEL PFL
................. PARECER ..

A r-ater-ta constante da presente E'l'enda e t tptca da le
gislação trrtr-aconst ttuctcnat , da' nosso parecer centr-ar-to

lPOS903-8 MARCO MACIEL PFL
................. PARECER ..

A enenoa vtsa ã alteração do cacut do art 29
Os partidos cot tt tccs , segundo s tetrc Virga. "são asso

ciações de pessoas COI'1 uma toectoata ou interesses comuns,
Que, mediante uma organização es t avet , miram exercer influên
cia na determinação da orientação cct tt tca do paIs"

O Projeto mantém a livre criação de part idos po l t t tece
una das aator-es ccnoutstas da r-eoeeoc-et taacêc do eats , e
seus princlpios runoamentats

As modificações propostas são mais de redação e não al
ter-ae sua essência

Em que pesem os argumentos excenotccs no sentido de con
tribuir para o aperfeiçoamento da redação, através de algumas
alterações, optaeos por manter o estatutoo no cacut

lPOS919-4 MATHEUS IENSEN PMOB
.. PARECER *

A emenda P"'OOO'ita merece ser oarctateente acotntda. pelo
slgnif\cado contido nas obrigações qae encerra

Pel a aprovação par-c ta I

lPD5920-8 EZIQ FERREIRA PFL
.......... PARECER ..

Emenda prejudicada pelo aproveitamento da emenda numer-e
1p06450/3
Entendemos que não é neceesáe ta Lei Especial para tratar de
tunctcnãr tc publico civil, como se pretende, face ja existir
tears tecãc ao caso pertinente •-------------------------------------------------------------------------------

lP05921-6 IVO MAINARDI PMOB
............... PARECER .

A emenda melhora a redação do texto do Projeto e remete
para a esfera estadual a competência de fixar c-f ter-tos para
cr-tacãc, des-nemtir-amento ou fusão de muntcrctcs A proposição
nos pareceu cceeent e com O principio da autonomia estadual

lPOS905-4 MATHEUS IENSEN PMD8
.................. PARECER ..

O art1go 386 foi suprimido A mater ta pertence ã legisla
ção cr-emar-ta

lP05907-l ~ATHEUS IENSEN PMDB
.................. PAR.ECER ..

Não é de ser acolhida a iJroposta de supressão da al \nea
em tela pelas justi"'icativas expostas Sen duvida. entl"e os
fundamentos constitucionais da Nação estão os di~e1tQs Indi
duais tuteladOS pelo Estado No Substitutivo daremos trata
I"ento adequado a materia Pela prejudicial idade

lP05906-2 MATHEUS IENSEN PMDB
................. PARECER ..

Não nos parece justificada a supr-essão cr-coceta. l"\OS
ter-r-os da fust te tcecãc Contudo, a al1nea foi suprimida em
razão de se sobrepor a outros ctsccs tt tvcs que asseguram os 
mesr-cs direitos

Pela prejudicialidade.

lPOS904-6 MÃRIO MkJA por
.................. PARECER ..

o Projeto de Constituição define com clareza, as at r t-:
outcões de cada um dos Poderes Executivo, t.eatsiat tvc e Judi
ctar-tc no tocante ao Sistema s tnancetrc Nacional Prevê-se
tambem us-a lei do sistema financelro Que se destina a fixar
parâmetros para o sistema, suas ccnntcões ele funcionamento, a
atuação de bancos nacionais e estrangeiros, a proteção as
poupanças populares, concessão de cartas-patentes e a organi
zação o funcionamento e as atribuições do Banco
Central do a-as t t

De forma que. como ocorre atua1mente as atribuições do
Banco Central do Brasil melhor ficariam se definidas e'n lei
o-err-ar-ta

Pe1a Aprovação da emenda

lP05924-1 NILSON GI8S0N PMDB
.................. PARECER .

O dispositivo objeto ela presente emenda não veda o traba
lho tenecr-ar to. eas a intermediação da mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra, o estenetecteento de vtncuto emcr-eaat t
cio direto e!:!tre or-estaocr-es e tomadores de serviços

A ect tcacão dessa norna, como se pode ver, não pode alte
rar. de maneira significativa. a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absur-do supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação desaparecesse com a proi
bição da intermed1ação Essa necessidade simplesmente passará
a·se" satisf.=Ha mediante estabelecimento de relações diretas
de ~~~~e~~j~~~ã~ ~~a~~~~~~ores e usuarios do serviço.

lP05922-4 NILSON GIBSON PMDB
................ PARECER ..

• _ Todo ctsposf r tvc constitucional é caestvet de r-eautamen
tação em lei orctnar-ta, contenha ou não a previsão dessa re
gulamentação ccns tceraros , ainda necessã-ta a earwteocão
no texto do sunst ttut tvc, da ressalva dos casos de desempr-eg;
vctunrar-tc Trata-se, no caso, de definir com precisão o be
neficiaria do ct-ettc. restringindo-o ao t r-aba l harícr- desem
pregado contra sua vontade t-ão é log1co que o trabalhador
que rompe, por iniciativa própria, o vtncutc eecr-eaat vctc de
r-ance o seguro desemprego, ccrcet tncc por seus recursos es-

------------_:~::~:_:~~-~~~::::~~-~~:~-~-~:::~~~:~~_:~~-~~~~::~----------------
lF05923-2 NILSON GIBSON PMDa
............ PARECER .

Coro pretendemos excluir de nosso substitutivo o texto da
norma da al\nea_ue~ do item IV. do ar-t 17, do Projeto, o
que aqui se cronce i~to e, a eliminação da parte final do
~~~~oe ~:~é;~aa~~o~:Ta~~d~~~~~aPorque a sucet ttu-csc pr-eces-

Pela aprovação

P!I'DBlP0590B-9 MATHEUS IENSEN
.................. PARECER ..
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1POS924-l NILSON GIBSON PMDB 1P05934-B NILSON GIBSON PMOB

lP05925-9 NILSON GIBSON PMOB
* "' '!' .. * PARECER .

Ha que constar, eret tvaeente. do texto constitucional a ga
rantia de sa tar-to de trabalho noturno superior ao ctur-nc A
escecte tcacêc da majoração devida, a determinação da hora
noturna bell' CO'llD os t tett es do per-lodo noturno, parecem-nos
mater ta c-oor-te de reatstecãc or-d tnár-f a O crescimento e o
progresso recnoroatcc alteram continuamente os padrões Que
seriam consideradas normas nessas questões
Pela r-ejetcêc da emenda

1P05935-G TADEU FRANÇA PMOB
......"''''....... PARECER ... ** ....,...

A untver-sat taecãc da eeaur-toaoe socteu tstc é, a extensão dos
seus oener tctos e servtcos a todas as pessoas, está orevtsre
no capitulo cecor tc do Projeto Não ha essta. necessidade de
ctece tmtnar- a mulher, dona de casa, como segurada da previ
dência social, "em 19ualdade de condições com as demals tr-a
battiaoor-as" 1\ forma de seu ingresso no sistema, tipo e valor
das contr tbutcões etc, ser-ão estabelecidas pela legls1ação
~rdinár1a A emenda. é assim, super-Flua

1POS933-0 J'.lILSDN GIBSON PMDS......* PARECER .
Além das normas de segurança ou medidas tecnicas ten-

dentes a elimlnar os riscos da insalubr1dade e per1culosidade
no trabalho como precon1za a Emenda, julgamos oportuno se
consolidar o dfreito ao adlcional salarial para o exercic..io
dessas atlvidades Por isso, alterando o texto do Projeto na
forma proposta, aprova'l\os em parte a Er'lenda

lP0593l-3 NILSON GIBSON PMOB
...... "' PARECER .

O dlspositivo da aHnea .a-, do inciso V, do art 17, do
Projeto, deve Ser suprim1do Não, entretanto, pelas razões do
autor da EMenda, e sim porque a suspensão ou não do contrato
d~ trabalho por motivo de greve, é Questão a ser regulada na
le1 ordlnária

Pela aprovação, sob o fundamento acima

1P05932-1 NILSON GIBSON PMDB
..* PARECER .* ..

De fato as a1\neas ·n~ e "o" do inciso IV dO artigo 17 não se
coadunam perfeitamente com as materias de que trata o mesmo
inciso O mesmo não se da, entretanto. COIl' a al'inea "p.
De Qualquer forma, não consideramos Que os preceitos desses
d1sposltlvos devam ser expurgados do Pl"ojeto, embora a técni
ca legislativa indique o seu deslocamento para outra parte do
Projeto, como adverte a Emenda
~ela aprovação parclal

O trabalho do e-enor- de Quatorze anos e realidade no cate
Soma-se a sua significação Quantitativa a tmpor-tânc ta Que as
sume no crcener-tc das f-amt l f as de baixa renda Sua proibição
const ttuctona r levaria apenas a privação de terra proteção le
gal a esses trabalhadores e à ccnsequente deterioração oe
suas condições de vida

Resguardar, por outro lado o direito ao trabalho somente
aos que COMprovem ser arrimo de tamt t ta constitui, a nosso
ver, tentativa de dffe..enctacãc desnecessárla e de d1f\c1l ve
I"ificação empH"ica

Pela rejeição da emenda

1P05944-5 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
.. PARECER *••••

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crlvo de varias etapas

AsSil'i, por coerêncla, somos pela reje1ção desta e'llen-

1P05936-4 OSVALDO SOBRINHO PMOB
......... ** PARECER * .

A Emenda fica m-ejuc tceoe em face da opção do Relator
pela supressão do Dispositivo Objeto da l'iOditicação cr-epes 
ta

1POSg4S-3 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
...."'."' ••• PARECER t ••• *..*...

Leitura mais atenta do texto que se pretende alterar
IOstraria que 2. aparente obviedade não e tão ululante como se

lmaglna Alem de encargos nas relações conjugais, há Que se
preservar direitos outros especialmente trabalhistas. dura
mente conQUistados pela I'lulher na condlção de gestante e mãe

De toda forma, no Substitutivo, a redação da a11nea bus-
cou mais concisão, sem preju~zo da abrangêncla, a matér1a
atacada

Pela rejeição_______________________________________________________ M _

da

1PQS937-2 DARCY POZZA POS
..... "'........ PARECER .*......"'.

Tal como a Emenda no lP05942-9 o cbjet tvc da presente pro
posição é Incluir a auditoria contábl1 entre as ver-tas moda
lidades de auditoria a cargo do Tribunal de Contas da União
Ora, essa pretendida mcoat toaoe de auditoria, consoante de
monstramos em nosso parecer aquela Emenda. ja se encontra Irn
cr tctramente contemplado no Projeto, pois constitui. na ver-da
de, o prtnc'pal instrumento atr-avés do Qual são r-ea't í aadas as
audt roe tas financeira, or-çament ér-f a , operacional e pa t.r-f rsont
at

-------------~~::~-~~~:::~.:_~:::~~;:.:_:_~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:_-----------------
1P05938-1 DARCY POZZA PDS
............ PARECER .

O escopo da Emenda em exame é acrescer á f 1sca 11aecãc f' nan
cett-a. orcamentar ta. operacional e patrimonlal referida no
ar-t 138, parágrafo 10 , do Projeto, uma nova moda11dade 
a fisca11zação ccntao t I
conforme já salientamos em car-ece- a Emenda com objetivo asse
melhado, e de pouca ut ti toaoe para. o controle externo a rea
lização da t tscat taação meramente contáot t , sendo que a auct
tor-ta contab tl , na verdade, é tão so um dos instrumentos
atraves dos qua t s são prat tcacas as vár-tes eceat toaoes de au
dtror ta que o Projeto contempla

-------------~~::~-~:~:::~.:_~::~~.:_:_~:~~-~:!:~~~~-~:-:~:~~~-------------------
1P05939-9 DARCY POZZA POS
"'•••••••• PARECER ~.

O objetivo da Emenda é acrescer á e tscat taecãc financeira.
cr-ce-nentar ta, operacional e oatr-tecnte t pr-evfs t a no ar-t 137
do Projeto, urra nova ecoar idade - a flsca11zação contabl1
Ora, afigura-se-nos de pouca ut11idade para os coj et tvcs dO
controle externo a realização de r tscat tzacãc meramente con
t ant t
Na verdade conforme ja sa t tentaros em parecer a Emenda com
obj et tvcs asseeerneocs , a auottcr-ta contabl1 e apenas o ins
trumento através do qual são praticadas as varias MOdalidades
de audiíoria que o Pro~eto coraesot a

_____________~~::~_~:~:::~:_~::~~.:_~_~::~_~:~:~:~~_~~_:~:~~~__ w _

1P05940-2 DARCY POZZA POS
........... PARECER ..

De autoria do eminente constituinte OARCY POZZA, a emenda
acima referenciada objetiva dar nova r-edação ao art1go 141 do
Projeto

Data naxtma vênia, a pretensão do nobr-e autor, na essência,
ja se contém na disposição do sr-ojeto.

-------------~:~-~~:_~~::~-~~~:::~-~-~::~-~~:!~~~:~~~~~~~:_~~_:~:~~:_----------
lP05941-1 DARCY POZZA PDS
............. PARECER .

O t tustr-a Constituinte Darcy Pozza pretende nova redação no
ar-t 145 do Projeto para inserir em seu texto a palavra
"contecets "
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que ntetcr-tcemente,
o teçtstat tvc tem entenrrtuo ser meramente exeect tcat tva a
enumeração dos connecteentcs exigidos para o cargo de Min1s
tro do tr-tcuna t de Contas, a ememplo de Engenheiros, Generais
e Contadores, Que f a foram nomeados
Portanto, cr-erer-uros manter a tradição, no particular, razão
pela Qual nosso parecer é pela cr-ejuntctat tceoe da emenda,

-------------~~:_~::_~~:.:_:~~:_:~_:::~~:~~.:_!:_~:_~~~::~-~~-~~~!::~------------
1P05942-9 DARCY POZZA POS
"' PARECER ..

O escopo da emenda em exame é incluir a auditoria contant t
entre as várias «ocat tceces de auditoria a ca'='gD do Tr\bunat
de Contas da União
Ora, não na negar que é primordialmente por mete de exames
corrtãce ts que são realizadas, na pratica, as auditorias r tnan
cetr-e , cr-canen-ér-ta. operacional e patrimonial pr-evtsras no P
r-ejete
A auditoria contábl1, destarte, ja se inclui, 1mpllcita'lle.,te.
nas várias modal idades de auditoria acima referenciadas, els
Que delas, como demonstt'ado. constitui o principal 'nstrulI'en
to

-------------~~::~-~:~~::~.:_~::~~:_~-~::~-~~~!~~~:~~:~~~~:_~~_:~:~~~-----------
1P05943-7 IVO MAINARDI pr,lOB
......* PARI:CER lo ..

A emenda propõe a lnclusão no capltulo da Segurança publ ica
a Pol 'ieia Rodovial"ia Federal e da sua destinação
náo objetamos a inclusão da Pol tcia Rodovlárla Federal no
capHulo da Segurança Publica Todav1a sua organização e
destinação devem ser objeto de lel ordinár1a
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMOBlPOS929-1 f\oILSON GIBSON
........ "'.... PARECER ....... .,... *..

lPOS928-3 NILSON GIBSON P~'DB
..............* PARECER ....*~ ......

Consideramos cua a Constituição deva garantir apenas a r-e
mmar-açãc do trabalhador ac toent aoc ou portador de doença
profisslonal paga cc» recursos da Previdência Social e não
sua permanêru:la no eMprego

Na real idade, o fundamental e a extsrêncta de uma cr-evt
dêncta social que garanta -e-umer-acãc e oossttn t tte ao empre
gador a r-eaoactacões que o habilite a manter o mesmo oacreo
de vtca apesar do tnrcr-tuntc, ou o r-eab t r í re para o tr-eee-

IhOconver'l salientar, a tnda , Que o empregador acidentado é a
tualmente crcteatcc por dispositivo legal que garante sua
~ermanéncia no emprego enquanto durar seu afastamento

1POS927-S NILSON GIBSON PMDB
........... PARECER .

A Emenda pretende estabelecer apenas a ·garantia de ee tar tc
fixo nunca inferior ao salário m\niMO', o que, de na muito,
tem sido assegurado aos trabalhadores pela simples actst êncta
do sarar-te mínimo cceoutscr-to
Não e esse o sentido da norma do Projeto, que é enoe-ecaoa
aqueles casos de remuneração variável Nestes casos, em face
da mesma legislação que torna ocr tcetor-tc o sarar-to m1nill10,
os enor-eaeocr-ee adotam o sistema de pagar um ver-rever nunca
r-enor do Que eccete f'l\n1mo, r-as sem qualquer sarar-te r txc E
o que o Projeto pretende coibir. estabelecendo que, em naven
do remuneração var-vavet esta não pode ser untca, cabendo,
alell' dela, um saf ar to fixo nunca tnf'ar tot- ao mmtmc
A flnai tnane da norma do Projeto é car-act er-vaar a remuneração
var-tavet , geralmente incidente na area dos coeer-ctar-tos , como
tncent tvc ao aunento de vendas, o Que cenanoa um naaanentc a
ctctcna t pelo esforço tamnem adicional do empregado, ga"an
t toc, independente ovesc. o salário fixo Que r-er-uner-a o tra
balho rot tne tr-o e não o esforço adlclonal
C01\O a anenoa altera completamente o esplr1to da norma. é
de ser rejeitada

lPOS93D-S NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER ....... .,......

O autor desta Emenda propõe a sunst ttutcãc da obrigatorie
dade da negociação coletiva, pelo tncent tvc a ela, no tncf so
XXIV, do artlgo 13, do Projeto

Aquela oor-taatcr-teoaoe foi unantnemente r-etvtnotcaca pelas
e-t toeoes atndtcats de trabalhadores, sob a alegação de que
r-ecuenteaente os eroreaaocr-es negam-se comparecer para nego
ciar E a melhor maneira de tncent tvata e torna-la obrlgató
ria. o Que não slgnifica cc-taatcr-teoaoe de se celebrar qual
quer acordo

Pela releição

1P05926-7 NILSON GIBSON PMDB
................. PARECER .

Pretende o autor r-et tt-ar- oc tnctsc XVIII do artigo 13 do
Projeto a oet ermtnacêo do pagamento em dobro do oer-tooc de
férias e a palavra "aoeo''

NO que se refere a r-enumer-ação acolhemos a emenda, por
cons tderar que sua r txacãc deve ser objete de legislação 01'
dtnãr ta Parece-nos necessar-tc apenas explicitar ser devida
nesse caso a remuneração integral

somos de parecer contrario, contudo, á retirada do termo
"gozo· Sua inclusão no texto cbeoecem a lntenção de assegu
rar eret tveeent e o descanso e o lazer de trabalhador, não
~ermitindO a barganha por df nhe í r-c

lP05934-B NILSON GIBSON PMOB
............ PARECER *

Pretende o autor assegurar não mais um piso salarial ,mas
remuneração proporc~onal à exte'lsão e a complexidade do tra
balho executado

Concordamos com o autor Não deve o texto constltuc10nal
assegurar o direito ao piso salar1al, mas somente o piso ge
ralou seja, o salário m~nimo Consideramos, contudo. a
substituição proposta desnecessária, vez Que a proporCiona
lidade pretendida alcançar-se-á no jogo do met'cado e Od nego
ciação coletiva Optamos, portanto, pela supressâ:o do inclso
~o substitutlVO que apresentamos

1P0594G-l JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT"''''*•••••• PARECER .
Segulndo a tradlção do Direito nacional, a Emenda aqui

examinada trata de matéria infraconstituclonal, cabendo, pois
ser objeto de culdadosa consideração em etapa posterior do
processo legislatlvo

Pela reje1ção
---------~p~~9;;:~---------~~i;-~E-~E~~-;~;~~E~--------------------~ÕT---------

.............. P~RECER * ..
Acolhemos a emenda, por entender que a lilRltação ou não

do numero de dissolUÇÕes da sociedade conjugal deve ser rem~

t 'da a 'egis\ação ortlinária Que tliscipl il'\ar a Il"ater'ia
Pela aprovaçaa
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da

1P059S2-6 ALVARO VALLE PL
.............. PARECER .

Emenda adequada, porque s teottr tceoora Pela aprovação--.----------------------------------------------------------------------------

1P0594B-8 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
.......... "'.... PAR!::CER .......... "' ......

Entendemos que o texto dO Projeto salvo pela necess t
cace de pequeno emwgamen(o, e aceccaco. tendo osssseo pelo
crivo de ver tas etapas

Assim, por coerência, SOMOS pela l ejetcãc oeete enen-

lP059Sl-8 JOÃO DE DEUS ANTuNES PDT
......... ~ PARECER "' ..

A Emenda não se cceoacece com a r-ear toaoe do Pais, cujo PO
vo hoje ostenta media vtoa utll bastante superior a de al
guns anos at r-ãs Asstm não ve-res CO'TlO se fundamentar propos
ta Que vise a dimlnu1:- a Idade r-equer tcra para a concessão da
aposentadoria por velhice Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05972-1 ALVARO VALLE PL
.........~ ...... PARECER ...... "' ........

ucrov-se por dar ã e-ater-ta objeto da ee-enoa tt-ataeento
utver-sc elo nela proposto

------------------~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
lP05973-9 ÁLVARO VALLE PL
" "".. PA.RECER ..4" "

A Emenda visa a tornar o alistamento e o ..ato faculta
tivos

Entendemos Que o exes-cí ctc do voto é um dever c iv tco A
obr'9ator'eoade do voto adVE!m da teoria do eleitorado-função
E, portanto, u'na onr taecãc jur-tctca

Não concordamos com os argumentos de que vtclerrta a li
berdade e a consciência do eleitor Pelo contrario. O ctoaoãc
vota no candidato de sua peeter-êncta. podendo, também, ..ora
em branco

O voto facultativo pode provocar grandes abstenções ,
corrpr-cmet endo a representatividade cot tt tca e popular dos
eleitos r evanoo ao acoer- mmcr tas r-autca ts e tr-a-rseorr-anoo 
se em fator de corrupção etettc-ar

Sendo o voto obrigatório, e óbvio Que o alistamento
t ar-bén ser-a ocr tsatcr-tc

EXCetuamos da obrigatoriedade apenas os analfabetos,
os maiores de setenta anos e os cer rctentes fis1cos

SUBSTITUTrVO iJO RELATOR - PARECER S09RE AS EMENDAS APRESENTADAS
---------~~Õ5~~~:2--- -----Á~~~~Õ-~~~l~----------------------------PL----------

...........*"'.. PAR:'CER .
A. proposta e'n tete ceve encontr-ar guarida no texto cons

t ttuc to-tat err parte Existem razões de cot tt tce ~igratoria e
de nacionalidade Que impedem a consideração plena da enenca
diante da inadequação a parâmetros r-azcavats de concessão de
fraFlQU7aS aos estrangeiros, co-c de resto se pode aufer'r 00
crcor tc ct-etto do estrangeiro comparado

A concessão (la natu-ar taacãc e uma oenece e 1 tber-at tcaua
do Estado e como tal deve ser preservada

Pela ecrovecêo parcial-------------------------------------------------------------------------------

POTJOÃO DE DEUS ANTUNES1P05947-Q

lPOS949-6 JOÃO re DEUS INTUNi:S ror
.. ~ PARECER ..

Em face da cororextoace de s ...as tem tcacões a aater ta

-------------~:~:_::~-~:~~~~~:~.::~~_:_~~~:~-~:_~:~-~~~~~:~~:_------------------
1P05950-0 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
.. ~ ~. PARECER ..

A expressão atacada consagra um direito tnatvtuuat e não
pode ser confundtda como autor tzat tva de marríf es't açâc publica
de eexcar tceoe

Contudo no suost ttut tvc deu-se 1"0Va -eoacãc a Matéria,
suprimindo-se por oesneceesar-ta. a exc-eesêc atacada Não,
oovtanenre, cetas razões expostas na Emenda

Pela prejudicialidade--------------------- ._--------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PAR!i:CER SOBR: AS EM!::NDAS APRESENTADAS

1P05953-4 ALVARO VALLE PL
................. PARECER ....... ,. .......

A redação proposta não 58 coaduna coe o resto da proposta
do Projeto, Que prevê formas de par-t tcrcecêo direta portanto

------------_:~~---~-~:~~--~:~:_~:~~~=~~:_-------------------------------------
lP05954-2 ALVARO VALLE P...
............. PARECER ..

rendo nos eenteesreoc pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .ce autor-ta do nobre ccnst t tutnte Agassiz Atmetoa somos
por coerência. pela rejeição desta emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP0597~-7 ALVARO VALLE PL
................. PARECER .

Pretende o autor sup~lm'r os itens ~c· e -e- do Hem 11 do
artigo 27
Somos pala eenutencâc das referidas at tneas , coececenoo aos

-------------~:~~:~~~~:_~~:_~:~~~-~~_:~~~:_~:_~~:~:~~~:: ~~~~:_-----------------
lPr)S975-S ÁLVARO VAlLE PL
.. f'AQE:CER ~

A -atér ta constante da presente Emenda é t tptca da le
gislação tnf r-acons t t t uc tonat , oa! nosso parecer cc-tt r-ár-to-------------------------------------------------------------------------------

1P05955-1 ALVARO VALLE PL
................ PARECER .

Tendo s toc revcr-evets a eorovacêc de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autoria elo nobre Consti
tuinte Francisco Rolle'llberg SOlllOS, coer-entemente pela r-e-

-------------~:~=~~-~:::~------------------------------------------------------
lP0595S-9 ÁLVARO VALLE PL
... " ,. PARECER ..

Justificada de maneira clara, sucinta Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
fP05957-7 ALVARO VALLE PL
................. PARECER ..

Justificada nr t tnanteaente em linha e meia, sonos pela
sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP05958-5 ALVARO VALLE PL
................ PARECER ..

Alem da justificação convincente. a suc-essão do ar t
80 vem de encontro aqui lo que popularmente se t en cnemeoo

--------~---_::~~~~~~-~_::~:~:_-~:~~-~~~~~~=~~---------------------------------
lP05959-3 ÁLVAPO VALLE PL
............ PARECER .

Tendo em vista cone' t tacão. a Que nos pr-opuser-es para
o ar-t 90 da concisão com a manutenção dos conceitos que
passaram pelo crivo de varias etapas SO'llOS pela rejeição
desta eeenoa

lPOS960-7 ALVARO VALLE PL
................ PARECER ..

A eeenoa e adequada e sua Justificação sucinta e absolu
tamente correta Pela aprovação

lP059S1-S ALVARO VALLE PL
..... "' " PARECER ..

A e-nenca e oportuna e justificada com cr-onrtecrace se te
aprovação------------------------------------------------------------------------------

lP05962-3 ALVARO VALLE PL
........... .,.. .... PARECER " ....... " .. '/"..

A supressão proposta enr tccece o texto const t tuctcnat
entn-estanoo-tne mais coerência

lP0597(õ-3 ALVARO VALLE PL
.......~ PARECER "' .

Pretende o autor S.U01"11flir a er tnea c do IV do ar-r 27,
que trata C1a ação de fr'pugnação de mancare

E de ser nant toa a redação do citado dispositivo tendo

------------_:~-~~:!~-~~:_~-~:~~-~:~:_:~~~~:~~_:~-::~~~~~-~:_~~::~~~-----------
1POS977-1 ALV.ttRO VALLE PL
.............. PARECER "' ..

Pela prejudicialidade A Comissão de S'tatamat taecão de
cidiu supr tnte o dispositivo a que se refere a emenda, estabe
tecenoo. no 20 do ar! 43, mandato de Quatro anos para o
Defensor do Povo

lP0597B-O ALVARO VALLE PMDB
............... PARECER ...

Pela rejeição Não na elogio ao Advogado Ele Ê! ccnatoe
r-eco apenas, tncnsoenseve' a aomtntstr-ecãc da Justiça como
o são, t amnem o_Juiz e o Promotor (o Magistrado e o men,bro

do Mlnisterto PubJ tcc l-------------------------------------------------------------------------------
1P05979-8 ALVARO VALLE PL
............... PARECER ..

O sentido de Emenda foi levado en conta em ctsnesrt rvc
r-ej at tva a competência comne se to acoint-ientc car-eta.

Pela eor-cvacão parcial
'--------~~~~9ã~:~---------~~~~~~-~;~~~-------------------------.--~~----------

................. PARECER .
E tomscut tve t que. a media de vida dO brasileiro aumentou

ccns toer avetmeate nas ultimas necaeas pr-ovas de tal afirma
ção encontramos nos traces sobre o assunto levantados cetc
IBGE urerue dessa fato e das ut r tccttrarres financeiras enfren
tacas pelo Pa'ia, conotcerenos tnf ust tr tcevet a cuntnutcão do
tempo de serviço r-couer-toc para a concessão de aposentadoria

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
lPOS98l-0 ÁLVARO VALlE PL
............ " PA~ECER ..

entenceeos que a emenda, sob exame, deva ser tratada den
tro do â'llbHo da legislação oro tnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP0596J-l ALVARO VALLE PL
.... "' PARECER ..

A ar-enoa sem embar-çc de certo mer t t o de Que se reveste res
sente-se de ne tnor- forma não podendo ajustar-se ase tm. ao
texto ccnst i tuctcnat
Pela rejeição

--------------------------------------------------~----------------------------

lP05964-0 ÁLVARO VALLE PL
................ ~Ail.ECER "' .

A Emenda não acer-ee tcce o texto do Projeto Impt tc t to vm Qual
se encontram as Medidas e dtr-e ttcs referentes à locomoção no
território nacional

-------~-----~:~~-~:~:~~~~---------------------------------------------------
1POS965-B ÁLVARO VALLE PL
................. PARECER .

O pr'nc\pto da anterioridade da Hd está consagrado na nossa
s'ste'l1at rca jur~dica
O easno ocorre com o da tr-r-et roat tvtcaoe , só aomt t tuc cuanec
oener te-ta o réu
Pela aprovação, dentro do Simst t tut tvc

-----------------------------------~-------------------------------------------

lPOS966-6 ÁLVARO VALLE PL
............. PARECER " .

Em que pese sua relevância, n50 se eca-ta da apreciação
da mater-ta no âmbito constitucional

Pela cr-ef udtc ta t tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP059!)7-4 ALVARO VALLE PL
............... PARECER "

A emenda proposta merece ser accj ntca , pelo slgnfflcaeto
cont ido na objecão Que encerra Ademais trata-se de matéria
constitucionalmente perfunctória

1PoS95a-2 ÁLVARO VALLE PL
......... .,.. PARECER ..

O discip11nalnento proposto na emenda em Questão e cons 
t ltucionalmente perfunct6r10

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOS969-l ÁLVARO VALLE PL
............... PARECER ...

A errend:a merece ser acolhida e ti objeção Que ~ncerr:t e
de todo cab'vel, devendo ser tOfl'lada em conta

Pe1a aorovação-------------------------------------------------------------------------------
lPOS970-4 ÁLVARO VALLE PL
..,...~.,. ••• PARECER "".."""....,,

A ernerda proposta merece ser parcialmente acolhida pelo
sign1ftcado contido na objeção que encerra

lP05982-8 ALVARO VALLE PL
.................. PARECER .. "' ..

tr-eta-se de mater-ta a ser regulamentada pela reats teção
cr-ema-te

1POS983-6 Ál,VA.RO VALLe PL.
........ !t' .... PArtECER ....... " .......

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus oa
rã,grafos do Projeto, ccnetr-mae a inexistência de consenso so
bre o terna ainda e-oremenee ntsccr tcc nesta fase da elabora 
cão legislativa Da media das sugestões analisadas, em seus
nucteos , frutificaram os ctepostt tvos r-etac tcnauos em art1go
do mesmo nunero do suost ttut tvo. que tanto Quanto ooss tvet
pt'ocura responder afir/1>at tvasent e. em parte e em essência, às
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parctat

lP05984-4 ÁLVARO VALLE PL
................ PARECER .

Pela r-ej etcãc. na forma do Sutist t t ut tvo
---------~PÕ59ã5:2---------Ál~;;Õ--V;LL~----------------------------p~----------

.. " PARECER ..
Pelo não acolhimento A separação de Poderes, creccntaaca
no Projeto, retere-se ao Poderes sxecut tvc. Legislativo e Ju
dtctár to , e não tnvtao t t t aa a adoção do sr-es toenctat tsec Ou
Parlamentarismo, desde que preservada a regra tnacr-f t a no
ar-t 30

fP05986-l ÁLVARO VALLE PL
........,,**.. PARECER ...**.."....

Pelo nâo aCDlhimento A Emenda suscita o retorno à desastrada
experiência da Constituição de 1967 Que 1naugurou o autor'
tartsl"O no Pa1s, ao arrepio oe nossa tradição republ icana
Quando se pretende remover todo o entulho autorital'io, resta
belecendo-se a plena deMDcr-acia, e de se ve" Que o decreto
lei tal como proposto na Emenda do ilustre autor, é imper
tinente

lP059B7-9 ALVARO VALLE PL
................ PARECEq .

Pelo não acolhimento A Emenda do ilustre autor é alheia ao
s1stema parlamentar1sta misto, preconizado no Projeto e pro
duz O retorl"o a desastrada eXberiência da aprovação de proje
tos oriundOS da Presidência da Republica através do artfft
cio antidemocratico do "decurso ae prazo·
Pela rejeição
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lP05987-9 ÁLVARO VALLE FL 1P06004-4 ALVARO VALLE PL

1P05988-7 ÁLVARO VALLE PL
"''l'.''''.'' •• PARECER .

O cneccstt tvc c-ocosto trata da uuer-vencão do Estado, as
sunto definido e'n artigo suoseouente ao emendado, que por sua
vez cuida somente da definição de fundamentos e principias da
ordem eccnôrnt ca

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP05989-5 ALVARO VALLE PL
...... " PARECeR .

Pretende-se, pela Emenda, acrescentar dispositivo à Seção
I- do cecttutc referente ao Sistema rr tbutarto Nacional do
projeto de ccost ttutcãc a qual trata dos c-tnctptcs gera1s
para 'Isentar de 'I!"'postos de Qualquer natureza, exceto dos In
cidam sobre a circulação de mercador 'Ias , os aposentados e pen
sionistas Que não tenham outra fonte de renda alem dos nr-cven
tos da aposentadoria ou pensão

Pr-e t tmtnar-ment e , deve-se ressaltar que a concessão de
isenções não constitui meter-ta constitucional

Por cutr-c lado, mesmo a -eecr-eutacãc dos termos da Emen
da para constituir uma não tributação em forma de imunidade
tributária colidiria com o cr-tnctctc contido no artigo 257.

20 • do p,.ojgto de Constituição, cetc qual cs impostos de
vem ser graduados segundo a capacidade eccnôntca do contri
buinte Não seria justo desonerar o maraja aposentado, enquan
to o recosto de Renda incide, por exemplo, sobre nrvets sala
riais substancialmente inferiores aos proventos de tal accsen
t aoor ta

Pela rejeição------------------------------------------ -----------------------------------
lPOS990-9 ALVARO VALLE PL
.......... PARECER .

A exce-têncta a jovem, antes oc primeiro emprego tem si
do conseguida através de estágios, cursos técnicos or-ot t satc
nat tzantes e outros mecanismos largamente r-econnectccs pelo
s tste-a empresarial do pats

A instituição de tncent tvos para estimular emprego de jo
vens com o objetivo de dar-lhes experiência, alem de reves
tir-se como Inoportuna, não atende as formalidades para se,'
considerada como norma constitucional

Pela rejeição

1P05991-7 ALVARO VALLE PL
.......... PARECER •••*."'•••

Apesar da relevância do assunto, a criação de or-aêos pun l i
cos e mater ta de ordem administrativa do Poder Executivo não
sendo motivo de inclusão na Constituição

Pelas razões expostas. não se justifica a sua aprovação
?ela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP05992-5 ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER "' ..

O estabelecimento de correspondência entre o valor do ne
neflcio c-evtcenctar-tc e o do satãr to do trabalhador e nocivo
aos Interesses da previdência e injusta para os segurados,
vez que o sistema tr-eotctonat , que leva em conctoer-acãc o
tempo de t r-aoavno e de contr'bu'çãa não pode ser cescer tacc----------------------------------------------------------- -------------------

lP05993-3 ALVARO VALLE PL
••••••••• PARECER .

A redação proposta uror tce na !ilratuldade da escola priva
da, tornando o otecos tt rvc tnact tcavet

1P0599t1-1 ALVA~O VALLE PL
•• "'•••••• PARECER *••••••••

A produção em exame. conquanto constltua vai teso SUbSl
dlo para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da legislação complementar e 01'
dmar ta

Pela eefetcãc

1D05995-0 ALVARO VALLE PL
••••••••• PARECER ."'.>lo"••••

A pretensão do ilustre Autor f a se acha atendida no bojo
do item VII da referido ar-t 37J

__________~ ~:~~_~:~:~:~~_~~_:~:~~~ w _

1POS996-8 ÁLVARO VAL.LE PL
••••••••• PARECER .

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em
causa trata de matéria tnrr-eccnst ttuctcnar , merecendo ser
considerada quando se tratar da legislação ccmp t en-ent ar- 0"
dtnar ta

lP05997-6 ALVARO VAI.LE PL
.......... PARECER •••••• 1' ••

A ao-cvacãc da emenda infringiria o cr-tnctptc da unidade
1ingulst1ca

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P05998-4 ALVARO VALI.E PL
.......... PARECER .

Suprimido o cteccs tr tvc na redação substitutiva do Rela
tor. a Emenda fica prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

- 1P05999-2 ALVARO VAI.LE PL.* *. PARECER .
A proposição. embora disponha sobre matéria const t tuc to-

nal, contém desdobramentos Que melhor se situam no âmbito da <

legislação cromar-ta e c:onplementar
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'06000-1 ÁLVARO VALLE PL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos da juet tr tcecãc da Emenda
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

11'06001-0 AI.VARO VALI.E PL
.......... PARECER •••••••••

A cr-ooostcãc em exame apresenta ver tese ccntr-tbutcãc Que o
SubstHuttvo tnccr-ccr-a em sua essência
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

11'06002-8 ALVARO VALLE PL
••••• ,..••• PARECER •••••••••

O planejamento e uma moer-tente via de acesso ã ot tmt za
cão do ens 1no

Pela rejeição •-------------------------------------------------------------------------------
1P06003-6 ÁLVARO VALLE PL
.......... PARECER lO .

leio não acolhimento A propositura cria privilegias na tra
mitação de projetos de lei, em razão da iniciativa, o que não
se coaduna com o sistema democrático que se quer trep t antar- no
eats

1P06004-4 ALVARO VALLE PL
......... * PARECER ..

A Emenda em exame objetiva aupr tmtr- a expressão "uns aos
outros". constante do 50 do ar-t 257

Mo obstante a justificação apresentada. entenceeos Que
os serviços t tctcos do Poder Punt tcc t íust tca, segurança pu -
tn tca. oot rcta. fiscalização de tributos e ctptonectaj não
devem ser delegados ao setor privado, por const i tuí rem ser-
viços essenctats a própria natureza e f1ns dos Estado

Evidentemente, Quando ooeetvet e conveniente Jeve o és
t ado ut t teae-ee do setor privado para oesencennar determina 
das funções de interesse publico Como exemplo, pode-se men 
ctonar- a aer-ecadecão das receitas eeoere ts , Que atualmente é

realizada pela rede bancaria através de credenciamento e nae
de delegação em conformidade com o disposto r-o 30 do ar-t
70 dd Lei n 5 172/66 (Codigo Tributaria nactonat )

1PD6005-2 ALVARO VALLE PL
••••• * PARECER ..

Visa a presente Emenda a inclusão, no projeto de tmunt 
ceoe tributaria para motoristas profissionais e ece tcut tor-es '
na acuts tcãc de veiculas e 'Implementas indispensáveis as ,
suas atividades

Observa-se Que, de acordo con as du-etr-taes traçadas pa
ra a estruturação e o Projeto nele rcr-ae incorporadas as
tmun tdaces tributárias tr-aotcrcnats , oecesear-tas ao eouttt 
brio e harmonia da Federação co-c exceções a essa regra, an
mtt u-em-se a inclusão das fundações dos partidos cot st tcos e
das entidades sindicais de trabalhadores bem como o trata 
menta tributaria dt terenctado para a mtcr-cencr-esa. mediante I

lei complementar
Embora eeccnnecaaos Que cer-tas categorias sociais. por

sua natur-eza e car-ecter-tst tcas , e determinados produtos, mer
cadorias e serviços, sobretudo pela sua essencialidade, devam
ser contemplados com oener tctcs fiscais (isenção, redução da
base de calculo. de a t tcuctes etc) entencer-cs . por outro la
do, QUI" a concessão deles há Que se fazer através da legisla
ção cectna- ta. no âmbito da competência de cada entidade po11
- t tca tr-tnutante. como, ar tes , ja ocorre em relação a varias

----------. -_:~~~~:~:_:~~~~~~:.:_:~:~~~~~:-:_~~~~:~~~~:_------------------------
lP06006-1 ALVARO VALLE PL
........... PARECER .

A determinação de um percentual 1"\",0 não é boa xâcnt ca , por
quanto o Que hoje e bastante amanhã cooer-a ser tnsur tc tente
Ademais, quem garante Que hoje, 510 e o percentual acecuaoc
em todos em todos os Estados nras t t e tr-cs
Em face das cons toer-ecões sucr-er-enctcnacos , somos pela rejei
ção da emenda

1POSOO7-9 ALVARO \/ALLE PL
.......... PARECEF ..

Pelo não acctnteentc A Emenda é par-t f nente , preenchendo
um claro do Projeto no caso de o Presidente da Repwblica pos
tergar, voluntária e indefinidamente, a prOMulgação de um
projeto de le1 cor- ele vetado, todavia, o prazo e IIlUitO ex t-

9"°
----------------~~~~-~:~:~~~~----------- --------------------------------------

lP0600B-7 ALVARO VALLE PL
.......... PARECER .

Pelo não acolh1mento, porquanto a matéria em questão deve
ser at r tbutoa ao camtutc que trata do Orçamento

Rejeitada

lP06009-S ALVARO VALLE PL
• •••••••• DARECER •••••••••

O objetivo da Emenda em foco, primordialmente, e t tptr vcar
como crime de prevaricação, previsto no Código Penal a "ut1
riaacão ou tentat tva de utilização de cargos ou dinheiros pu
at tccs pata fins de at tctenecto pol1tico"
A Matéria versada na proposição, tcrccsc é convir. se insere
no campo estritamente penal, objeto de legislação tnrr-eccns
t ttuctcnat , sendo inconveniente a sua inserção. portanto. na
Carta Pot tt tca em elaboração, que se deseja enxuta e cuidando
tão so daquilo Que e efetivamente ccnsr t fuctcna t

-------------~~~~-~~~:::~.:._~::~~.:_~-~:.:~-~:~:~~~~--~------------------------
lPOS010-g ALVARO VALLE PL
• PARECER .

A autonomia é um etr-tbutc ntstor tcc das universidades,
não cabendo estendê-lo as tnst ttutcões tsctacae

pela rejeição

1P06011-7 ALVARO VALLE PL
••••••••• PARECER .

O otenej aeentc é tepcr-tante para a consecução dos onfet t-

-----------------~:~~-~:~:~:~~~-----------------------------------------------
1P06012-5 ALVARO VALLE. P-L
••••••••• PARECER .

A presente Emenda ja está agasalhada neste Projeto. no
arttgo Que trata dos cr-tnctctcs da eoucacãc

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP06013-3 ÁLVARO VALLE PL
............ PARECER *..... -....

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em
causa trata de macer ta tnrr-aconst ttuctonar , merecendo ser
considerada Quando se tr-atr-ar- de legislação conat ement ar- e
ordinária

----------------- ~:~~-~:~:~::~------------------------------------------------
1P06014-1 ÃLVARO VALLE PL
• PARECER .

O artigo é necessária como mandamento, diretriz para a
lei ordinária e formulação de cct rt tcee

-----------------~:~~-~:~~~:~~-------------------------------------------------
lP06015-0 ÁLVARO VALLE PL
........... PARECER .

A proposição em exame conquanto constitua valioso sub
eteno para o processo tectstat tvo. merece ser eoecuacemente
considerada Quando se tratar de legislação coeotementar- e 01'
otnar-ta

-------------------~:~~-~:~:~~~:'_----------------------------------------------
1P060l6-8 ALVARO VALLE PL
.......... PARECEr< .

A proposta ue Emenda em exame.ccncuantc const ttutr-a vat ia
so suostatc para o processo legislativo, merece ser adequada
mente cons toer-aca quando se tratar de legislação complementar
e ordinária

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P06017-6 ALVARO VALLE PL
••••••••• PARECER ••*••••••

A satén-a ja está contemplada em outra cacttutc do Proje
to

Pela prejudicialidade

lP06018-4 ALVARO VALLE PL
•• *•••••• PARECER .

Adotou-se a expressão -nroeove-a- por ser mais abrangen
te

------------------~~~~-~:~:~~~~-------------- -------~--------------------------
1P06019-2 ÁLVARO VALLE PL
........... PARECER •••••••••

-----------------~:~~-~:~~~~~:~!~-~~_:~:~~~-~~~~~~:~---------------------------
1P06020-6 ÁLVARO VALL~ PL
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo da apr-ece pela tntencãc, por nâc atetcoa-r-se
a outros nr tnctntos ou pela sua uacer-t tnêncta com o tena a

-------------~~~~~::~-~~~-~~:~~~~-::~~~~~~~--~:~:_~:~~~:~~---------------------
1P0602 l-ti ALVARO VALLE PL
............. PARECER .

Não merece acolhimento a terrtat tva de acelerar o pl"ograma de
pr1vatização pela f1xação ele 01'a20 C.OI1\Q norma ccnst ttuctc-rat
Pela rejeição
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lP0602B-1 MANOEL MOREIRA PMOB
.............. PAR!:CER .

Pela r-ejetcãc rente as regiões metropolitanas e enc-err-e
A matéria referente a etcr-o-restõee , foi resultado de

consenso entre os sr-e const ttutntes da Com1ssão

lP06022-2 ÁLVARO VALLE PL
................ PARECER ..

Os objetivos perseguidos pela Emenda ccnf t t t am com a
cr-f entação accreoa pelo Sunsr t rut tvc

Pela rejeição

1P06024-9 ÁLVARO VALLE PL
............. PAREC::R .

O dtecos tt tvc em Questão contem preceito de efeito mer-a
t tzaoor-. consagrado em todos os sistemas or-evtoenctar-tos do
mundo, raaão pela Qual r-ejetraeos a or-ccosta de supressão ou
a Iteração do mesmo

lP06026-5 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
............. PARECER .

Aprovamos a emenda no mérito Por entender que a meter-ta
é pertinente a legislação or-dtnar ta. preferimos et tmtnar do
texto const t tuctonat qualauer referência ao numero de dtssotu
cões da sociedade conjugal

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P06040-1 ~ILSON GIBSON PMOB
..* PARECER '"

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe r tmt tacãc à
cer-t tctpecãc das entidades e ermr-esas estatais na manutenção
t tnancetr-a de planos de c-evtcêncta complementar para seus
servidores Elltenderros consistente o argumento ae que se tra
ta de matéria mais pr-opr ta de legislação or-d f nár-t a , pois o
assunto jã é objeto de tratamento esoectr tco em dois dec-etos
executivos, o Que der-onstr-a a preocupação do socar- Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a etacai t
zacão dos "fundos de pensão" e competência ele uma secr-etar-ta
especifica do Ministério da s-evtoêncta e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da ccservãncta das normas t e-

-------------~~~~_:_~:~~~~~:~!~~:~-~:~:~~:~:::_--------------------------------
lP06041-g FRANCISCO ROl.LEMBERG PMi)B
..... "' PARECER .

A Emenda conten mater ta de competencta da legislação 01"
dtnar ta O texto const t t uctcna t deve restringir-se, nesse
particular, a oet tntr- o tr-e ttcs e asaesurar condições para sua

-------------~~~::~:~:~~~~-~~~-~~~::_~~-~::~~~---------------------------------
IPOõ042-7 FRANCISCO RDLLEMBERG PM08
................ PARECER ..

conoar-t t tbaecs com a preocupação do nobre autor da Emen-
da, pela tnccr-têncta do assunto ccntuco. entendemos Que a
meter-ta em questão deva ser objeto de norma em Lei comete-
ment ar

1P06046-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............... PARECER. •• " •• ".'lo.

Os programas de sauce mental, CO'l\Q de resto quatsquer
outros programas oe sacce. tanto quanta a responsabilidade
penal e a eescr-tmtnacão preconceituosa de doentes mentais
são objeto de r-eauranent acêc ordinária

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP06047-6 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
.............. PARECER ..

A suaeet ãc e oportuna e oert1nente e foi accrntoa nos
temos do Substitutivo do Relator

1P06045-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
.......... PARECER .

Pela rejeição, face as razões exnenntoas no exame da
eee-oa no 1p02774-6

------------------------------------------------------------------------------~

lP06043-5 FRANCISCO ROLL.EMBERG PMOB
.......... "' ••• PARECER ..

A matér-Ia abjeto da emenda, mereceu dos Constituintes
e-nenneoos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acr-eot t amos Que ao tema fot dado o tra
tamento condizente COI"I a sua importâncta

Nesta etapa do processo de e t abor-açãn Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~:~~~-~~~~:-~:~:_~~~~~~:~~-~:~~~:~------------------------
1P06044-3 FRANCISCO RDLLEMB=RG pr"D8
............. PARECER .

Não obstante a boa intenção regulamentadora, a eat ér-ta é
tnfraconst t tucrona 1

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

A recacãc sugerida aprimora e determina a exata abran
gência do conreudo

A precisão do ecret tvo "ccnst t tuctonats" col1rra cermt t sr
Que os pormenores da carreira venham a ser oee tnteos na 'e
gislação tner-aconst ttucronat

Pelo acctn tmento

PL

PLALVARO VALLElP06021-4

1P06023-1 ÁLVARO VALLE
........... PARECER .

Pelo ecctbtnentc da emenda proposta

1P06025-7 ALVARO VALLE PL........ 'lo PARECER ..
O texto do Projeto e bastante claro ao estabelecer a

possibilidade de acumulação somente Quando houver- ccmpat tb t t t
aeee de ncr-ãr-to e correlação de matéria Entendemos que ass tm
disposto não venha prejudicar os profissionais ali menctcna 
CIos, ao ccntr-ér to, ajuda-os a exercer plenamente sua orct ts 
são e desenvolver mct t tpl tcandc suas potencialidades num er-e
s t 1 carente

1P06027-3 ELIEL RODRIGUES PMDB
............. PARECER ..

VIsa a Emenda a supressão do parágrafo lo do ar-t 272, pe
lo Qual se estabelece Que os Estados e o Distrito Federal po
derão tnst t tutr- um antctonat ao imposto de renda

Na ctstr-tnutcãc das competências tributarias, buscou-se
o fortalecimento t tnancetr-c dos Estados e auntctntcs e a redu
ção de excessiva central f zaçân de tributos na competência de
um dos três ntvets ce Governo

Assim, a tnctusãc do referido o tsuos t t tvo no Projeto aten
deu a esses objetivos reconhecidamente aceitos por todos que
se preocupam e'n estabelecer uma federação eout i f brada e harmo
ntca, na qaat os Estados e Mllntc'p1os também eeet rva autcno
nta financeira para bem oes tncunotr-rse de todos os encargos
de sua área de conctêncta

acerats , cabe le'llbrar Que se trata de U'TI eutctcnat limita
do a 51. do valor do imposto devido a União, podendo os Esta
dos Que vierem a tns t tt,;\-lo optar por percentual menor bem
como estabelecer normas que restrinjam sua extsêncta e-n fun
ção de determInados cr-tter tca e parâmetros

Em fase do exposto, e não obstante as razões da just tcão
da Emenda, manifestarem-nos contrariamente a SUPressão do men
ctcnacc dtspostt tvo

Pela r-ejeição.------------------------------------------------------------------------------

1P06035-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
"' "' PARECER ..

Pela aprovação concos tçãc de brest tetr-os natos p/STF-------------------------------------------------------------------------------

lP06034-6 FRAt-lCISCO ~OLlEMBERG PMDB
......... "''''.. PARECER ..

O Relator optou pela eanut encãc do texto do Projeto por
considerá-lo mats abrangente Que a proposta apresentada

1P06031-l ÁLVARO VALLE PL
.............. PARECER .

A Emenda percute Questão Que deve ser examinada a tuz do
Subst t tut tvo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P06037-1 FRANCISCO ROLLEMBER.G PI\lOB
........... PARECER ...... "'."' ...

Entendemos que a redação da ettnea. no Substitutivo, é
mais ecutr tbr-eoa e mats aconselhável, pelas mesmas razões
expostas na just tr tcacãc da emenda Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP060S0-B FRANCISCO ROLLEM8:PG PMOB
.............. PARECER .

A EMenda percute Questão Que deve ser- examtnaoa á luz do

-------------~~~:~~~~~~~~--~:~:_:~~~~~:~~--------------------------------------
1P06051-6 HUGO NAPOLEÃO PJ='L
................ PARECER .

Pela eeretcac
__Há consenso entre os Sr-s Constituintes membros da co
atssãc no sent tsc de outorgar-se as asseectétes teateter tves
funções de adequação As nor-mas const ttuctonats e não de f n
vestidura em funções const ttucronats ,-------------------------------------------------------------------------------

1P06046-6 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
• PARECER ..

A rsater-ta de Que trata a emenda e pertinente a Titulo
Que trata do s tateea t r tbut ar to

Dela prejudicial toaoe--------------------------------------------------------------- ---------------
lP06049-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
................ PARECER .

Tem r-azão o t tustr-e auto" da emenda A lei f a contempla
os casos de faj s tdaoe que o dtacos tt tvc visava a coibir

Pe' a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P06052-4 NILSON GIBSON PMDB
.............. PARECER .

O COnteúdo da presente Emenda não se harmoniza com o en
tendtmento predominante na Comissão de stst emat taacâo, que op

------------_:~~-~:~~-~~:::~:_~::~:~:~:~~~::~-~:_~~:~~~--~:~:_~:~:~:~~--------
1P06053-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER 10 ..

A proposta está em descompasso com a liberalidade conce
dida pelo Estado em ultima análise o fulcro do instituto A
t tmt t acão de tempo va t de encontro a tal eeou-trc

---------~p;~õ5~:~---------EGiô~õ-~E~REiR~-~;;~--------------------PMõã--------

................. PARECER .
A proposta examinada deve ser aprovada, o Que il"p1 tear-ta

em inscrever a "sanidade f1s1ca"
São obvias as razões de tal assertiva não podendo a na

ção se onerar em potencial humano, mais do Que já ocor-r-e por
razões encccêntcae

---------1~~~~55:9---------ÊGiÕ;õ-~E~RÊIR~-~I~--------------------~~~~--------

• •• "' PARECER '"
A presente emenda corrige imperfeição do ar-t 52 de vez que
et rce a expressão "e pat r-f monta t " que se encontra suner-r tua
no seu paragrafo lo A expressão "mar ter-r-Jt cr-tar ", segurdo
nos parece, co- 51 nesna abl"a"lge a de "mar- catr-teontat v, tor-

-------------~~~~~=::_~:~~:::~~:~~:_~~~~~~:~~_:~-~:~:~_:~~:~~:~~~~~:~----------
lP06056-7 EGíOIO FERREIRA LIMA PMDB
............. PARECER ..

aprov:ç~~enda e oportuna e justificada com propriedade Pela

lP06057-5 MARIO LIMA PM03
............. PARECER .

A emenda pretende suprim1r o ar-t 360 Que urcõe 1trat t acâo ã
part1ctpação das ent~dades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servtdores Entendemos consisterte o argumento de QUe se tra
ta de mate.ia mats propr1a de legislação ordinarta, pots o
assunto ja e objeto de t.atamento especHtco em dois decretos
eX8Cut 1vos , o que demonstra a preocupação do Poder- Publ Ice
com a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a ftscal1
zação dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica da Mlnistério da p.evldência e Asststênc1a Soclal,
a qual incumbe o acompanhamento da obse.vância das no.mas le
gais e regulamental'es pertinentes-------------------------------------------------------------------------------PFLlP06039-7 HUGO NAPOLEÃO

............ '" PARECER "'•• "'."' •••

lP06032-Q FRANCISCO ROLLEMBERG PI.IDB
.............. PARECER ..

O texto proposto visa estabelecer pr-tnc í ntos do planeja
eenro fam11fal', eetnot-anoc o projeto

O disposto quanto às cesqutsas ou exoer tênctas genet1cas
deverá ser objeto de legislação cr-emar-ta Por isso somos

-------------~:::_~~~~~:~~~-~:~:~~:--------------------------------------------
lP06033-a FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
.............. PARECER .

A presente Emenda ten por ctnet tvc incluir em um untcc
ovscos tt tvc a mater ta constante do ar-t s 263 e 264, bem como
a par-te final do parágrafo untcc do ar-t 262.

Não obstante o louvável propósito da Emenda, nota-se que a
reunião de tais disposições- em ul'la só omite espe-tos e car-ac
ter-tat tcas importantes relativas aos nr tncvp tos nelas conti
das, cuja í nd f caçãc ne ts adequada deve, a nosso ver, ser fei
ta aspec t r tcament e no pr-oor to texto ccnst t tuc tcnat , porquanto
assim se asseguram plena e claramente, na tet Maior as garan
tias do contr tnutnte

lP06038-9 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
................ PARECER ..

Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre
Constitutnte, entendemos qUe a Constitulção devera estabele
cer pr1nclpios e não creHértos de alocação de recursOS

A nlvel const 'tucional, não é deSejAvel nem aconsel l'lave1
definir-se por rig1dos ~Quantuns~, porque este se tOI"'la fllluta
vel e a Constitutção tornar-se-ta rapidamente obsoleta,ou te
ria Que ser reescrita a intervalos mais ou menos curtos

-----------------~::~-~~!:~~~~----------------------------------------------_..-

1P06036-2 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
......... "'.... PARECER ........ "'•••

O sistema atual ja oferece a opção A emenda proposta
poderá representar ajuda às empresas invertendo a situação

Pela rejeição----------------------------------------------------õ--------------------------

lP06029-0 COSTA FERREIRA PFL
.............. PARECER ..

SegUndo a trad1ção do utr-at to cr-as t tetr-o, a enenoe

causa trata de meter-ta tntr-accnet ttuctonar , merecendo ser
constce-aca Quando se tratar de leglslação complementar e or
dtnar-ta

lP060ao-3 COSTA FERREIRA PFL.
............. PARECER ......."."'.

A sugestão contida na Proposta traz dtsdotn-anentos aue ,
na tradição jur\diCa er-eatteu-e , metnor- se adaptam ao COl'pO
da legislação 'or-dtnar ta e coaoteaentae-------------------------------------------------------------------------------



177
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

da

PMDB

PMD9SANTINHO FURTADOlP06073-7

lP06077-0 SANTINHO FURTADO
......* PARECER ..

Entendemos Que o texto do Pr-ojeto. salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, e adequado. tendo passado pelo
crivo de varias etapas

Assim, por coerência, somos pela rejeição desta e-nen-

lPD6075-3 SANTINHO FURTADO PMDS
........... "'''' PARECER ..

O paragrato foi suprimido, pois trata de rsater ta própria
a legislação or-dtnar-f a

-----------------~:~~-~:!:::~~-------------------------------------------------
lP06076-1 SANTIJ'.iHO fURTADO PMDB
.."' "'.. PARECER .

A artnea "e" e seus itens na nova redação a ser dada no
Substitutivo, atende perfeitamente aos eer-ttcr-tos objetivos

-------------~~_:~:~~~--~:~~-~~:~~~~~~~:~~~~:_---------------------------------

lP0607l1-5 SANTINHO FURTADO PMDB
..."''''*'''.*.. PA.RECER .......**••*

O cretenctoc pelo autor ela emenda ja consta da leg~sla.
çâo crdtnar-f a Trata-se de orientação tradicional em nosso
o-oenanentc jur rutco Assim, ante a preocupação de se impr1
mtr- concisão e boa técnica ao texto constitucional, OptaMOS
pela rejeição da proposta, a fim de Que a mater-ta cont tnue no
âmb1to da lei or-dtnar-ta

lP06081-B EDUARDO JORGE PT
................. PARECER ..

A emenda denota a preocupação ao seu 11us tr-e autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent tcaoes oe previdência
privada de car-ater- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
Que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
un1versaltzação da cobertura dos riscos bás tccs no âmbito da
Seguridade Social, não impõe Qualquer restrição a existência
de entidades privadas no ca-ce pr-evtdancí ar tc , para atendi
mento a demanda do sesnento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atenmõa no eerf to.
sua finalidade

lP06078-8 ISMAEL WANDERLEY PMOB
................. PARECER "' ..

A Emenda, ao propor a subst ttutcão do ctscostt tvc contido no
projeto de constituição, amplia o papel do Estado na SOCieda
de em detrimento de outras formas organizadas de produção
Quebra, desta forma a baeecnte Que deve navae entr-e os mais
diferentes agentes produtivos
O dtsccstt tvc. como apresentado, equtnara-ae aos ja elabora 
dos pelo Relator da Subcomissão de pr-tncj pf os Gerais e pelo
Relator da ccmtsssão de Ordem accnõenca. ambos r-ej e t taccs ,
Quando da votação dos respectivos anteprojetos, tnctcanoc que
não merece o· acatamento da maioria dos Constituintes

-------------~~~:.:_~~~:~~:~.:_~:~~-~:~:~:~~------------------------------
lP06D79-6 ISMAEL WANDERLEY PMDB
............... PARECER ..

A modUicaçâo proposta et eooe, em sua essência, os ccje
t tvcs propostos pelo legislador na definição de empenho naci
onal, resguardando-a de quaisquer distorções prejudiciais ao
seu controle por agentes econômicos não bras11e1ros

Pelas razões expostas, justifica-se a inclusão do termo
-cr-estten-os". no texto

-----------------~::~-~~~~~~:~~-~~:~~~~----------------------------------------
1p06DaO-O EDUARDO JORGE PT
•• "'''''''.'''''''' PARECER ........ "'......

A terminologia adotada no Projeto e no Subst t tut IVO
tem amparo na boa doutrina do Direito Prevtoenctar-to e pa
rece-nos adequada para nominal' o segmento contributivo da
Seguridade Social, esta sim, fundada nu"! concef to de so 
r tcar-teoaoe social mais amplo-------------------------------------------------------------------------------

lP06060-S ATILA LIRA PFL
.............. PARECER ..

Propõe, a Emenda, a inclusão, entre as imunidades tributa
rias arroladas no ar-t 265, item r r • aj tnea "C, do Projeto
de Constituição, das instituições de seguridade social e de
previdência e assistência médica comcte-nentar-. sem fins lucra
t tvcs, e a exclusão das entidades de assistência social sem
fins lucrativos

No decorrer dos trabalhos das Subcomissões e das comissões
tenát tcas veio se, firmando uma tendência crescente de seus
membros, no sentido de serem mantidas as tncntceoes tributa
rias com os mesmos limites e aoreçêncta hoje vigentes, exceto
no Que tange a 1nclusão das entidades sindicais de trabalhado
r-es

A exclusão das ent idades de assistência social, tradicio
nais beneficiárias da imunidade, geraria certamente, seria
crise nnesse setor, f à tão cerectent e no cate Quanto as in
clusões o seu acolhimento estaria em desacordo com a r eter tu
a tenoencta. não obstante a tmpor-t âarmc f a da seguridade so
cial e da previdência e assistência medica complementares

lP06063-0 SANTINHO FURTADO PMOB
......... "'..... PARECER ... "''''..........

O artigo foi suprimido, pois trata de tema oer-r tnentea
lei cr-dtnar-ta

-----------------~::~-~j~:~~~~-------------------------------------------------
lP0606l1-B LUIZ FREIRE PMOB
."' "' PARECER .."' ..

Em que pese sua relevância, não se cogita da apreciação
da met er-ta no âmbito constitucional

Pela m-ejuntctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP06062-1 ÁTILA LIRA PFL
"'''' .... '''... '''... PARECER ....... "'*"'..'"

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação á

participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria mais própria de legislação or-dtnar í a , pois o
assunto ja e objeto de tratamento esoectf tcc em dois decretos
executivos, o Que oenonstre a preocupação do Poder Publico
co'n a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a,fiscal1
aecãc dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica do M1nister10 da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lP06059-1 AULA LIRA PFL
.................. PARECER '"

Acolhida no Mérito tendo em vista Que os artigos 336 e
lI87, Que dispunham sobre a matéria no Pr-ojeto da Comissão de
Sistematização, tcr-a'n suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado a emenda numero
lP0D202-8

lP06061-3 ÁTILA LIRA PFL
.............. PARECER .."'...... "'.....

O conteudo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão
de Sistematização, traz desdobramentos que, segundo a praxe
do direito or-as ttetr-c. melhor se coadunam com a legislação
ordinária e cce-ptementar--------------------------------------------------------------------------------

lP06058-3 ATILA LIRA PfL
"'''' PARECER ..

A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das entidades de previdência
cr-rveoa de car-áter conctenentar Cabe, entretanto, ressaltar
Que o Substitutivo do Relator embora adote a oe-scect rva de
universalização da cobertura dos riscos cestccs no á-nb-lto da
Seguridade Social, não impõe qualquer restrição a existência
de entidades privadas no campo cr-evtcenctar-to. para atendi
mento a demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do s tatena oficial Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida no eer-tto.
sua finalidade

lP06065-6 LUIZ FREIRE PMOB
...."'...."'.... PARECER ....... "'.........

O inciso emendado trata de garantir o direito coletivo
de associação em geral sem interferência do Estado A oeet
nf ção dos pr tnc t ptos Que regem as associações especificas de
verão ser objeto de seus estatutos e não do texto constitu
cional

lP06066-4 LUIZ FREIRE PMOB
........ "'... '" PARECER ........."'.... "'..

A Emenda percute Questão Que deve ser exemt nada à 1uz do
sucst ttut tvo Pel a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP06067-2 LUIZ FREIRE PMDB
...... "'''' ..'''''' PARECER "'•• "'..... "'..

A emenda e sua justificativa não são claras e não movem

-------------~_:~:~~~:~::_~~_::~:~~~-~:_~~~~:~~~~-~_::~:~--~::~-~:~:~:~~-------
lP06068-1 SANTINHO FURTADO PMOB
"'''' PARECER ••• "''''•• '''.

A proposta não encontra suporte de desdobramento no art i
so citado

1P060B2-6 EDUARDO JORGE PT
................ PARECER ..

Entendemos Que a constituição não ceve tratar pcr-eencr-f za
carente das rentes de custeio da seccr teece Social, limitan
do-se a esclarecer auets os seguimentos da sociedade Que fica
r-âc encarregados de financiar a entidade

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP06083-4 EDUARDO JORGE PT
."'.... "'..... PARECER ......."'''' ......

O acidente do trabalho e e ccrrt tnuar-a sendo urra prestação
cr-evtcenctar-ta Como o seguro social e financiado pelo Gover
no, pelos empregados e empregadores, o acidente do trabalho
permancera sob essa responsabilidade tr-tpar-t i te

lP06084-2 EDUARDO JORGE PT
."' "'''' PARECER .

Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
4B7, Que dispunham sobre a meter-ta no Projeto da Comissão de
S1stemattzação, foram supr1m1dos no Substitutivo do Relator
Ver, a propos1to, o teor do parecer dado a emenda numero
lPOO202-8

lP06D69-9 SANTINHO FURTADO PMDB
............ '" PARECER ..

Sugere, a Emenda, a inclusão, entre as imunidades tributá
rias (ar-t 265, item r r , do Projeto de Constituição) das en
tidades culturais e direitos de invenção do autor e do inter
prete

Durante os trabalhos das subcomissões e das comí ssões Te
nãt tces , esboçou-se uma tendência crescente, entre seus •
neeor-os , no sentido de se manter a abrangência das imunidades
tributárias nos limites das que se encontram atualmente em
vigor

A inclusão proposta, portanto, não se ..afina com a men 
ctcnaca tendência alem de implicar numa1d1mlnu1ção do uni 
verso de contribuintes e de fatos econômicos treponf ve t s ,
necessários para ocss tbt t ttar- a obtenção de receitas puct tcae
suficientes para a descentralização prevista no sistema tr-t 
butar-to sugerido no Projeto e para carr-ear , os cofres esta 
duais e municipais, recursos bastantes para tirar as Unidades
da Federação e as Comunas da 1nsustentave1 situação de penu 
ria en Que encontram-------------------------------------------------------------------------------

1P06D70-2 SANTINHO FURTADO PMDB
................ PARECER ..

Da maneira como vem redigida, a Emenda tncur-s tcna por d1
versos otscos tt tvcs e não oferece contribuição ao aperfeiçoa
mento do te-ao
Pela rejeição, portanto-------------------------------------------------------------------------------

lP06071-1 SANTINHO FURTADO PMOB
.............. PARECER .

A emenda proposta ner-ec ser ecorntca. pelo sign1ticado
contido na objeção Que encer-r-a

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP06072-9 SANTINHO FURTADO PMDB
....... "' '" PARECER "' .

Pela rejeição, face as razões alegadas Quando do
da emenda no 1p0277l1-8

-------------------------------------------------~-----------------------------

lP06073-7 SANTINHD FURTADO PMDB
...... "' "'.. PARECER ..

Trata-se de situação específica Que deverá ser remetida
para a legislação crotner-ta

lP060BS-l EDUARDO JORGE PT
................. PARECER ..

A sugestão foi acolhida par-ctateente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP06086-9 EDUARDO JORGE PT
.. PARECER ..

Acolhida no mer-tto, tendo em vf s ta Que os artigos 336 e
487, Que dispunham sobre a matar-ta no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito o teor do parecer dado á emenda rum-ar-c
lP00202-8

lP06087-7 SÀNTINHO FURTADO PMDB
.......... "' PARECER •• "' .

A estabilidade, entendida C01'lO a garantia de permanência
no emprego e, portanto como contraposição ao 1tvr-e ar-nt tr-to

do empregador de despedir o empregado tornou-se artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado reiteradamente, por uma solução narmon tosa do problema

Na verdade, o Que Quer o empregado é ver t tmt taoo aquele
ar-m t r tc e, não, como se propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a Vontade do
empregador consctente de Que e parte vital e tnat tenave t da
o-cer-ta atividade er-presar-tat , sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maquina que, aocs
usada, é jogada fora como tnser-vtver •

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pratica, a experi
ência, o conhecimento tecntco, a identificação do empregad.o
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patrimônio tnsuost ttutver Investe o eeo-esar-tc em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qual i f 1cação pro-
t tas tonat de seus empregados "por- tudo isso, e elementar que
seja virtualmente contrario á rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

scsta,a questão nestes termos, não na ocr-uue se trazer
para a relação encregat tcta, fundada na bilateral idade do
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1P06087-7 SANTI NHO FURTADO PMDB 1P0610B-3 TITO COSTA PMDB

contrato, u-sa conctcêc untoessoat , paternalista e teocatt tva.
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas juctctats
Ass1m, pelo cotejo de centenas de Emendas Que. e'TI todas

as fases da elaboração deste pr-ojetc foram apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula conct t tatôr-ta Que reflete a tendên
cia major-tt ar ta dessas propostas, acerta por 1 toer-anças de
categorias econômicas e c-cr tsstooa ts Que, d1uturnamente, vêm
se manifestando por todas os metas de comuntcação e a veda

ção da despedida 1mottveoa ou sem justa causa. em termos a
;erel'1 oet tntccs pela legislação cr-emar-ta

jPOSOB8-5 EDUARDO JORGE PT
............... PARECER .

A pretensão ser-a atenctoa no Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

etc direto entre prestadores e tomadores de serviços
A ept tcacêc dessa -iorna . cone se pode ver, não pode ar te

r-ar- de maneira signiffcativa a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação, desaparecesse com a c-ot
trtcãc da tnt er-meni açân Essa necessidade stmcteemente passará
a ser sat tsrerra mediante estabelecimento de relações mr-etas
de empr-e;o entre trabalhadores e useer tos ao serviço

Pela rejeição da emenda

lP06109-1 TITO COSTA PMDB
"' ... "'..... '" PARECER "'... "'•••••

A Emenda deve ser aprovada oar-cratneme por conter aspec
tos que se nar-ncntzam com o entenoteentc dominante na Comis
são de Sistemat teacãc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

A sugestão f01 acolhida parcialmente no mer tto. nos ter
nos do suost ttut tvc do Relator

lP06095-B EOUARDO JORGE PT
"' ...... "''''.''' PARECER ."'''' ••• '''••

A pretensão ser-a atendida no sucst t tut 1vo

lP06089-3 EDUARDO JORGE PT
...........* PARECER 't ..

A suaestãc não deve ser acolhida por- se tratar- de objeto
de lei o-ceeentar ta

lP0611S-6 PAES DE ANDRADE PAlOa
••• "'••• "'''' PARECER "'.. "'''' •••• '''

Entendemos que o texto dO Projeto, salvo pela necess t-
g~~~odcieP~~~~~~ :~~~~;'TIento, e adequado. tendo passado ceie

Assim. por ccer-êncta, somos pela rejeição desta emee-
da

1P06114-B PAES DE ANDRADE PMDB
........"' PARECER .

COIl'lO ontaece pelo texto mais simples para o preâmbulo.
dent r-a as emendas acresent eoas , f 1camas pe Ia rej e 1cão da
emenda

lPOS111-3 TITO COSTA PMDB
"'." ••• "'.'" PARECER "'''' ••U'•• '''

OS pr tnctntos exct tcttaces nos ar-es 77, 79 e são ou
vtos e reconhecidos por todos Contudo, ass tm como em outros
casos. o fato de serem óbvtcs nem serusre eximem o legfslador
de inscrevê-los na lei máx-ima Na r-eat tdaoe temos necessidade
de uma codificação de numer-es e tnca Que estas façam parte do
conhecimento do homem

lP06110-5 TITO COSTA PMDB
"'''' ... '''''' ..'''. PARECER .... "'''' .....

Quando O texto oc projeta outorga à cênara auotctcat o dtr-et
to de elaborar sua lei orgãn1ca. esta conferindo aos n"unic\
pios UI'1 dir-eito Que lhe pertence Por outro lado, tanto se
rata sobre a autonomia e tor tatec tmento deles. mas sempre se
lhe usurpa suas atribuições naturais Por tsso, entendemos
que a concutate expressa nesse ar-t 62 não eeve ser el tmtnaoc.
atnoa que cor-r-aros certos r1scos Devemos, pois, r-esnettar
e confiar na mator tcaue ccs muntctotcs
Dela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06113-0 FRAf'.lCISCO ROLLEMBERG PMDB
••• "'•••• '" PARECER "'."'''' •• ''' ....

Acolhida a proposta de supressão do ctsccet t tvo, por se
tratar de meter-ta t tptca de legiSlação cr-cnnér ta

1P06116-4 PAES DE ANDRADE PMOB
"'...... "'••• PARECER ......"'."'."''''

Como fomos peTa aprovação de emenda sccr-eeatva do nobre
Constituinte José Camargo, por coerência somos pela r-ejetcão
desta emenoa-------------------------------------------------------------------------------

lP06112-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
"'."'."' •• "'. PARECER ••• "'''' •• ''''''

A emenda tnv tant t tza a r-eattzacãc da reforma agrária, pois
aor taa maior dtscêndta pelo Estado, r-eouatnoo sua capacidade
de pr-omovê-la mais ampla e a mente prazo
Ela talT'bell' rejeita cr tt er-to adotado pelo Estatuto da Terra,
pela Constituição em vtscr- e pela Comissão da ureee accnõmt
ca
SO'llOS pela rejeição.

PTlP06098-2 EDUARDO JORGE
••••• "'''' ... PARECER •••• "''''''' ...

1P06097-4 EDUARDO JORGE et
••• "'''''''''' •• PARECER ."'•• "''''''' ••

O Que se pretende na Emenda está tmpl tctto no dever Que
se atr-tbutu ao Estado de preservar a sauoe do cidadão

pela eef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06096-6 EDUARDO JORGE PT
........... PARECER ••••• "'•••

As pretensões contidas na Emenda serão atendtoas no
suost trur tvo

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1POS094-0 EDUARDO JORGE PT
."'••••••• PARECER ."' •••••••

Pct t t tca de saude r-etat tva r-ecur-sos humanos deve ser- tra
tada a ntvet de tet or-dtnar-ta

Pela rejeição

lP06093-1 EDUARDO JORGE PT
........... PARE.CER ."'."''''••••

A mate-te não e oose tvet de regulamentação a mver cons
titucional

Pela -eretcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06092-3 EDUAROO JORGE PT
.."'''' •• '''.''''" PARECER ..",,,,,,,,,, •• ,,,,,,

A matér-ia não é ccsatvet de r-eautenenracão a ntver ccns
t t tuctonat ,

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPOS090-7 EDUARDO JORGE PT
........"'''' PARECER >li••••• "' ••

As pretensões da Emenda serão atendidas, se bem que em
caráter r-erros esnecte tco. como convem ao texto const ttuctc
na!

---------;;~6;gl=~---------;~~;RÕÕ-~Õ~GE---------------------------~;----------

••••• "'''''''. PARECER •• "'•• "'•••
A natér ta não é ocsatvet de r-egulamentação ccnst ttuctc

na!

1POS099-1 EDUARDO JORGE PT
•••• "'•••• PARECER •••• "'••••

No substitutivo que oferecemos ao Projeto de const t tut-'
ção , defenderemos o cr tnctatc da untver-sa t tcaoe da cobertura
da seguridade social, coj et tvancc, desse modo, aarant tr- renda
mensal e ass tat énc ta às pessoas car-entes

Pela aprovação, nos termos do sccsr ttut tvc

lPOS100-a EDUARDO JORGE PT
"'."' ...... "'''' PARECE.R •• "''''''' ••• '''

Acolhida no ner-tto. tendo em vtsta que os artigos 336 e
487, Que dispunham sobr-e a matéria no pr-ojeto da comt ssão de
s teeemat reecsc, foram eucr-tetccs no Suoat t tut tvo do Relator
Ver. a orccos tro. o teor do parecer dado a emenda numero
lP00202-B

1P06101-6 EDUARDO JORGE PT
............ PARECER ..

A sugestão contida na emenda já encontra-se parcialmente
atenc tdc por tet recentemente promulgada, com a final idade de
crcctctar- a reposição gradual, das perdas sofridas pelos be
neetctos pr-evtoêncter-tcs no cer-tccc de 1979 a 1984

lP06102-.q SANTINHO FURTAOO PMOB
....... "'''' ..... PARECER "'."'''' .......

Prefere-se a manutenção do dispositivo tal COI'lo se encontra
no texto do n-cj etc cor estar de acordo com a melhor cr tentac
13:0 par-a a matéria. Pela r-eje tcêc.-------------------------------------------------------------------------------

lP06103-2 SANTINHO FURTADO PMDB
••• "'...... PARECER ."'."' •• "''''''

, Acolhida a emenda. Pela aprovação
--------~----------------------------------------------------------------------

1P061Q4-1 TITO COSTA PMOB
........... PARECER '"

Ja se encontr-a car-ctaurente ateno tna a emenda
Pela rejeição

1P06117-2 PAES DE ANDRADE PMDB
• '" PARECER "'.

Tendo nos manifestado a favor de emenda sucr-ess tve , r rce-

-------------~:_:~~-~_:~:~~~:~~--~:~~-~:~:~=:~--------------------------------
1P06118-1 PAES DE ANDRADE PMDB
•• "'''' •• ''''''. PARECER •••• "''''.''''''

A meter-ta constante da presente Emenda conr t tta com
e tatemét tca geral adotada pelo SUbstitutivo

------------------~::::_~:~:~=~~------------------------------------------------
lP06119-9 PAES DE ANDRADE PMOB
"'."' •• "'''' •• PARECER ",.",,,,,,,,,,.,,,*

A ênenoa estende-se demasiado na sua forma
Sua segunda parte e ner-eett amente dispensável, parece-nos
Pode se- aproveitada em sua primeira parte, até "ação da
estaco- no Substitutivo

-------------~::~_::~~~~::~~~-~~~~~~:_~------------------------------------------

1P06120-2 ISMAEL WANDERLEY PMDB
"'..... "'•• '" PARECER ... "'••••••

Julgamos conveniente manter o er-t 319 do Projeto, com as
alterações ceotvets

Somos, ccts , pela r-efetcãc da emenda.-------------------------------------------------------------------------------
11'06121-1 ISMAEL WANDERLEY PMOB
.."' •••••• PARECER "'••••••••

Pela rejeição
A norma constitucional assegura o fato da participação do
proprietário nos r-esultado da tavr-e , quanto a forma de parti
cipação, convém seja objeto de lei posterior, como at tâs já
prescreve o paragrafo em questão Não sendo dispas ft tvc ccns
t ttuctonat , essa forma ter-a a necessária t textbtt tdede para
adaptar-se cn-cunetanctateente as necesstoaoes do setor mine
ral Por essa razão somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P06124-5 ISMAEl. WANOERLEY PMDB
"'....... "'•• PARECER ........ "'•• '"

A Emenda .ceccõe nova r-edação ao d\sposH tvo. tnctutnoo a
expressão -ee telT'po integral"

Acatamos, em tese. a 1de1a do Autor, l'1as tememos Que tal
crlter'lo seja 1nvfavel para cumprimento em todas as regIões
do p..l1s, razão pela qual op1namos pela reje1ção da Eme,da-------------------------------------------------------------------------------

1"06122-9 ISMAEl. WANDERLEY PMOB
•••• "'''' ••• PARECER •••••••••

Conquanto eer-t tór-ta. a emenda, ao tratar das atividades
etner-etó-tae sequeetes à cesautaa e lavra, incorre no campo
pr-ópr-f n do trabalho testatat tvc cr-dtnãr tc do congresso, salvo
melhor juizo__________________~:2.~_~:~:~~~~ _

lP06123-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB
.... "'•••• '" PARECER ••• "''''''' •••

A economia brasileira não ecoe mais cr-esctncte-ee de ca
pttets estr-anseteos , pelo contrario. negar-se-ta à Nação 1n
quest tonavets benet tctos do continuado crescimento das rela
ções econômicas tnternectonats , num mundo cada velo mais tn
ter-oecencente

As c tver-sas formas de atuação e controle do capital es
trangeiro no Paf s merecem o resguardo de met1culosa teatata
cão. cabendo ao texto constitucional, entretanto, expressar
sua aceitação condicionada ao interesse nacional

Pela rejeição

1P06105-9 TIro COSTA PMOB
••••• "' PARECER .

A regra geral que norteia o tratamento constitucional sobre o
uso, ocupação e parcelamento oo 5010 urbano e rural deve ser
dtr-ec tonaoa da manetr-a em Que se encontra no anteprojeto de
constituição
Caber-á ao mcnt c tp tc , além da pr-omoção adequada do or-denamento
t er-r-rtcr ta t eeo tante planejamento e controle do uso, o par
celamento e ocupação do 5010 ur-oanc e rural
Quanto à sua autonomia para legislar-. deve ater-se a assuntos
suplementares a teçts taçãc federal e estadual
O Estado estr-utur-aoc sob a forma teoer-at tva supõe a harmonia
entre os entes da federação. cote o concerto jur-tdtco de au
tonom1a de cada ente já induz a existência de limite que a
distingue da plenitude do poder soberano-------------------------------------------------------------------------------

1P06106-7 TITO COSTA PMDB
........... '" PARECER '"

aa esta parcialmente atendtoa a emenda
Pe-a r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P06107-5 TITO COSTA PMDB
........."'. DARECER ••• "'."'''' ••

Havendo desencontro entre a numer-ação da emenda e a nu
meração dO Projeto, damos como prejudicada a proposta.-------------------------------------------------------------------------------

1P0610B-3 TrrO COSTA PMDB
•••••••"'. 1'ARECER ."' .,

O dispositivo. objeto da presente emenda não veda o traba
lho temporario. mas a intermediação da mão-de-obra Impõe.
portanto. como regra, o estabelecimento de vincUlo empregat'i-

lP06125-3 ISMAEL WANDERLEY
.. "' P1i:RECER "'.

PMDB
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lP061S1-2 ISMAEL WANDERLEY PMDB
... *....**....* PARECER ..*..*......",

Pela aer-cvacãc par-cí al , nos termos do sunst t tut Ivo

lPQS1S9-B ISMAEL WANDERLEY PMDB
**.."'..."'•• PARECE:R **..**** ••

Trata-se de mater1a tnrr-aconst f tuctonat Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06163-6 ISMAEL WA~OERLEY PMDB
.... "'.** * PARECER ."' *

Pela rejeição Mat[ria de legislação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP05144-Q ISMAEL WANDERLEY PMDB
............... PARECER .,.*...... *..*..

Pela aeecvecãc parcial, nos ternos do subst f tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

PMDB

PMDB

PMDBISMAEL WANDERLEY

correta
Pela rejeição

lPQ6143-1

1P0616l-0 ISMAEL WANDERLEY
....* *.. PARECER ."' .

Materla S€1fI natureza constitucional
Pela rejeição

lP061S4-4 PAES DE ANDRADE
... *••••••• PARECER ...*..... *.* ••

lP0616D-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB
•••"' PARECI;R .

Pela rejeição A nater ta e'n questão deveria ser objeto de
tectstacão cr-emar-ta

lPOS1SB-O ISMAEL WANDERLEY PMDB
.* ..*.......... PARECER ***.*......

A Emenda, sem embargo de explicitar a gratuidade da prestação
jurisdicional e tutelar. está vazada em forma Que não se
coaduna à sistemática do Substitutivo
Da' a impossibi t tdaee de sua integração ao texto
Pela rejeição, portanto

lP051S7-1 ISMAEL WANDERLEY PMOB
*...*....... PARECER ....**......

A mater ta compete a Legislação Ord1nárta.-------------------------------------------------------------------------------

lPOS156-3 ISMAEL WANDERLEY PMOB
*.* ......"'. PARECER .*.*...... "....

A proposta não e oasstvet de enouaot-ementc no texto
ccnst ttuctcnat , pela dilatação do espaço a impunidade, antes
Que a tutela do interesse nacional, como poderia. em pr-tnc! 
pio, ser cogitado Pela rejeição

lP06162-8 ISMAEL WANDERLEY PMOB
... ",.... ",,,,. PARECER ........* •• "

A emenda propõe acrescimo de dispositivo ao Projeto,
visando a Que se estabeleça, por lei. móoutc máximo de área
a ser bener tctaca com crédito rural oficial

Na realidade, se o legislador assim o enteooer , futura
mente, a matér-Ia ser-é disciplinada como aqui se pretende

Por isso mesmo. trata-se de tema pertinente à disciplina
normativa tnrr-accnst t tuctonat

O parecer e peta rejeição

lPQ6155-5 ISMAEL WANDERLE) PMD8
*".*...*"'''' PARECER ..... " .........

A emenda propõe Que se acrescente ao tnctsc XXIV, do arti
go 13. do Projeto, o não reconhecimento das convenções cole
tivas de trabalho, Quando contiverem normas Que violem a
Constituição E dá uma redação Que elimina a referência a o
brigatoriedade da negociação coletiva

Ambas as proposições devem ser r-ef etreoae A referência a
normas inconstitucionais é supérflua, porque ha meios legais
de obviá-las E a obrigatoriedade da negociação coletiva sur
ge como um imperativo de ordem social, que obriga tanto a
trabalhadores como a empregadores

Somos pela rejeição •

lP06153-9 ISMAEL WANDERLEY PMDB
."'......**. PARECER ...... "'... "'...

A emenda não apresenta contr-tbutcão substantiva, Quer quanto
a técnica, Quer quanto ao conteúdo A definição da oot tt tca
ear-tcota, seus objetivos e meios deve ser objeto de 1e1 or-dt
nar-ta
Pela Rejeição

lP06149-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB
."' ...... "'.... PARECER ..**..*.*"'.

A proposta contida na Emenda representa u'n aperfeiçoamento ao
texto. tendo sido aproveitada no SubstitutiVO

Pela aprovação parcial, portanto

1P06150-4 ISMAEL WANDERLEY PMDB
*•• ** **. PARECER "' ..

A eater ta, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua 1mportânc1a

r-esta etapa do processo de elaboração Constitucional.
par-te da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial

lP06147-4 ISMAEL WANDERLEY PMOB
............ PARECER. .

A mater-ta , objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção outtc especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento ccndtcenre com a sua impOrtâncfa

Nesta etapa do processo de etaccr-ecâc Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo SUbstitutivo

Opinamos pois. pela aprovação parcial

lP06l4S-B ISMAEL WANDERLEY PMD9
................ *.. PARECER ,~""." ••*",

Somos pela supressão do 30. do ar-t 318 por cons toer-á
10 excessivo, pois são normalmente tnst ttutoas as regras su
cter-entares para regulamentar os assuntos contidos na Consti
tuição a fim de serem executados Não e preciso dizer o
óbvio

P",la apr-ovação da emenda

lPD6152-l ISMAEL WANDERLEY PMDB
**.**...... PARECER ...... "'......... *

Pela rejeição A matéria, pela sua natureza tecntca e di
nã,71lca seria melhor aesenvotviae na forma de legislação oral
nar-ra

lP06146-6 lSrJlAEL WANDERLEY PMOB.*."'•• "''''* PARECER '.""'.>:1••'"
A emenda deve ser parcialmente acatada. pela evidente

necessidade de segurança social Que encerra

1P06148-2 ISMAEL WANDERLEY PMOB
".* ....."'... PARECER .*.*.**...

antencc-cs Que a nova redação Que será dada á matera no
Substitutivo atenderá ao objetivo da emenda

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

lPOS154-7 ISMAEL WANDERLEY PM08
.... *.* * PARECER "'••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------lPQ6l3S-l ISMAEL WANDERLEY PMOB
•• "' PARECER *•• ***

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, e acecuecc. tendo passado pelo
crivo de varias etapas

ass tn. por coerência, somos pela rejeição desta emen-
da

Quanto a proibição elo trabalho noturno e insalubre aos
menores ele 18 anos, na um consenso geral dos conat ttutntes
Com relação, cor-em. ao menor- de 14 anos há uma tendência no
sentido de Que sua permissão esteja condtctonaõa a um traba
lho de aprendiz A solução nos parece vtavat e ccepat tutt tza
se com a reat tcaoe nr-as t te tr-a

De fato. não podemos corre" o risco de deixar nas ruas
milhões de cr-tancas Que esta-fam impedidos de trabalhar por
~ausa da proibição de uma norma Constitucional

lPD6130-0 NILSON GIBSON PMDB
*,~ .. "'...* ••• PARECER ."''''**'''.....

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda

------------------~:::_~:~:~~~~------------------------------------------------
lPOG13l-8 NILSON GIBSON PMOB
**........ *."'. PARECER *......."'**...

Pela rejeição por não se ajustar ao consenso da Com1s -

------------_:~~-~:_~~:::~::~:~~~~---------------------------------------------
lP06137-6 NILSD"l GIBSON PMDB
"'........."'... '" PARECER ••"'..**..*..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda

------------------~:::_~:~:~~~~------------------------------------------------
lP06133-4 ISMAEL WANDERLEY PMDB
"'..."'."'........'" PARECER .."'...."'*"' ....

Não esta clara a emenda, nan esta clara sua fust tr tcecãc

-------------~:::_~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP06134-2 ISMAEL WANDERLEY PMOB
." •• ",,'1''''* PARECER .......... "'*••

A emenda traz um ccect tcaocr-. per-que não estaoetece o QUE'
deve ser feito no caso em Que o conteudo normativo dos traba
lhos e corrrn-cnt ssos internacionais seja tncompat f ve t com a
or-oew interna Por outro lado suf etea aquele conteudo a revo
gação por lei nova ou Emenda ccnst ttuctcnar , nurra evidente
aberração jur-tcnca. pois tratados não são revogados. sáo de
nunciados Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06128-9 NILSON GIBSON PMOB
*** "' PARECER "' .

Ja se encontra parcialmente atendida a emenoa

------------------~:::_~:~:~~~~------------------------------------------------
lP06129-6 NILSON GIBSON PMDB
........."'..*.. PARECER ..... "'...... *.

Pela rejeição. por não se ajustar ao consenso da Comis 
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP06l36-9 ISMAEL WANDERl..EY Pr,'OB
...... "'........." PARECER .......*... **"''''

Pela nr-ejuutctat idade A Comissão de Sistematização de -

-------------~~~~~_:~~~~~~~-~-~~:~~:::~~~_:_~~:_::_~:~:~:_:_:~:~~:.:_-----------
1PQS137-7 ISMAEL WANDERL!:.Y PMDB
..****** ..* PARECER *..*"'*..*...

A supressão proposta enr-tcuece o texto constitucional

------------_:~~~::::~~~=~~:-~:~:_:~:~~~~~:_-----------------------------------
1P0613B-S ISMAEL WANDERLEY PMOB
..*.** PARECER * *...

A mater ta constante da presente Emenda conr t t t a com
s tstemat tca geral adotada pelo Substitutivo

------------------~:::_~:~:~~~~------------------------------------------------
lP06139-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB
••• ***••• PARECER *••••••••

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de ldade

Entendemos Que a ldade para o alistamento deve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal

Aos ceeessets anos de idade. o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exerctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor-

-------------~:~~~_:::~~:~-----------------------------------------------------
lP06140-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB
..**......*. PARECEFt ....."'•• *..

Permite a emenda o at tstanento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos Que a idade para o alistamento deve corres
ponder êqueta da responsabilidade civil e penal

AoS dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exer-ct cio do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e das recursos da il1for-

-------------~:=~~_:::~~::---------------------------------------------,-------
1POS141-S ISMAEL WANDERLEY PMDB
*........ **..... PARECER. **•• *••••

Pela aprovação O ar-t 200 vê o Supremo Tribunal Federal

-------------~~~~~::~-~~~-~~~~::~~:_-~-~~:::~~-~:_~~~~~~~~~:~~~----------------
1P06142-3 IS~AEL WANDERLEY PMDB
"'........*."'. PARECER ..*....."'....

Os aspectos extr-atéatcos e cot tt tccs que envolvem o a
proveitamento dos octenctats de energia hidráulica e a lavra
de jazidas minerais em faixas de fornteira, ficam resguarda
dos desde que as empresas que atuem nessas áreas sejam nacio
nais Se t tmt tarmos as empresas públicas, estaremos aumentan
do oesnecessér-tamente os encargos do estado e comprometendo o
desenvolvimento do setor mineral. o crescimento industrial e
a entrada de divisas

------------------~::~-~:~:~~~~-----------------------------------------------
1P06143-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB
..... "'....... PARECER ."'****" ....

A função social da propriedade e a expressão tecntcamerue

1PD6,26-1 ISMAEL WANDERLEY Ft,lllB
*******"'. PARECER ..." ......."' ...

Exclulndo a ccner-ctat taecãc.e moncnct tzacãc da impor
tação e exportação de pet r-ój eo e conveniente e necessar tc ao
Pais

------------------~:::_~~~~~:~~~-~:~~~::_--------------------------------------
1P0612/-0 ISMAEL WANOERLEY PMD9
.*••••••• PARECER ...."''''......

A emenda visa a outorgar aos trabalhadores domesticas vár-tos
otrettos Que não lhes são concedidos pelo Projeto e retira
alguns outros Que o ar-t 14 contempla
O projeto procurou conceder aos trabalhadores domésticos o má
atmo de direitos compatíveis com sua peculiar relação de tra
balho ajustada para urra atividade Que não tem car-at er- eccnô
Mico, na certeza de Que o empregador domestico não pode ser
equiparado ao eacr-esar-to Seria errônea ignorar a diferença
dessa relação de trabalho em comparação à que é esrebectca
com urra eeoresa
A atribuição dos domésticos dos direitos propostos. não com
templados no Projeto, não se ccmcet tet i taa com urna relação de
emprego onde não ha atividade de car-áter- econômico
;omos pela rejeição da Emenda
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A finalidade da Emenda. esta contenoteoa no sucst ttut tvc
Assim, pelo seu acolhimento

1P06165-2 PAES DE AfIlDRADE PIl'DB
"' ".**. PARECER *** ...

Pretende a presente E'll8nda incluir no Projeto de cone -
t t tu Ição ctecostr tvo 8"1 Que se estabelece Que o imposto de
t-enda atingira a todos, veoanco-sa quaisquer c-wtiectcs

As exceções seriam edtatt roas apenas para as entidades e
empresas que se ded1cam a certas atividades (beneficência
cultura. eoccecãc. saude etc J

Quanto a vedação de privilegias de ordem t r tbut ár-ta •
ar-t 264, Hem 11 do Projeto ja trata do assunto adequada -
r-ent e , enquanto o ar-t 265. t t em 11, al tnees MbM ~CM e MdM

•

tnotcae as imunidades Que tr-ao tc tonatmer-t e constam de nossos
textos conar t tuctcnaf s entre as quais agora se incluem as
tr-cntceces as fundações dos oa-r tcos ccr i etccs e as entidades
s tnutcats de treoau-acores Por sua vez. o ar-t 267 transfere
a lei conotenentar a criação de tr-ata-re-ne tributar 10 dUe 
r-enc taoo para as mtceoeecr-esas

eoe-sats , cabe lembrar que cada ntvet de Governo. uruãc •
Estados e Munic~pios - podera no âmbt t o de sua coeeetêncta
tr toutãr-ta. estabelecer tsencões e outros cener tctos t tscats
a Qualquer ent toaoa Que. es- razão de suac atividades, julguem
Merecer tais incentivos

lP06166-1 PAES DE ANDRADE PMOB
........... PARECER .

A ext tnçêo , pura e simples do Fundo de Garantia por
Tempo de se-vtcc justlflcar-se-ta e-r duas ntceteses estaot
t toeoe absoluta no e'roreao ou extstêncta de s1stema de
seacro-oeseen-eac Que obrigasse o trabalhador na totalidade
do oer-tcoc de desemprego ,

sabe-os Que na configuração atual de nossa economia a
estabilidade absoluta e tecoss rvet , até mesmo tndesef avet D
seguro-desemprego, por sua vez so tera condições de cobrir
parcialmente o período de desemprego

Nessa situação. justifica-se a ccsatbtr toeoe aberta ao
trabalhador de ret tr-aoa do fundo acumulado em sua conta du-
rante o per-tece ele trabalho

Julgarros Contudo, desnecessar-to exct tct tar- no texto
constitucional a noss tctt tcece de o trabalhador efetuar o sa
Que quando do rompimento do vinculo encr-eaat reto for inerente
a própria cer tntcãc de Fundo de ca-ant ta por Tempo de Ser
vtco

1P06167-9 PAE;S DE ANDRADE PMDB
.......... PA~=.C!:.R .

A -est e tcão apresentada na segunda parte do artigo estã
subentendida na hí er-ar-qu f a das t ats razão porque ccns toer-a
se prejudicada a proposta-------------------------------------------------------------------------------

lPQ6168-7 PAE;S DE ANDRADE PMDB
........... PARECER ..

A Questão reenctecrca desaparece com a nova redação dada
a marér ta , Que sofreu depuração-------------------------------------------------------------------------------

lPD6169-5 PAES DE ANDRADE PMOB.......* PARECER .
O Relator cons tder-a Que aos desdobramentos tornam o texto

const ttuc tonat excessivamente longo a despelto ela cccr tuntoa
de do me.. t to

11'06170-9 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER ..

A presente emenda, contem aspectos Que se nar-ncntzam com
o entendimento adotado para a elaboração do Projeto de Cons
t tturcão. nen como se ajusta. em parte. ao Substitutivo apre
sentado

Assim somos pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP06171-7 tULSON GIBSCt.l PMDB
............ PARECER ..

A presente emenda, e"l pr11"'e1ro lu~r. pr-ereoce a supres-
são do 20 do ar t 395 CIo Pr-o]etc

Concordamos, nesse ponto. com o t tustr-e autor, ccts o
cnsccstt tvo en tela poderia gerar conflito com or-tnctatos já
consagrados

No Que ccncer-ne á supressão das at tneas d a j, do Hem
XI do art 12 todavia não procede a pretensão, cots não a
carretariam as ctspcstcões em Questão, qualquer prejuízo ou
otr tcutoeoe de interpretação

De igual forma ocorre com a proposta de alteração da a
I inea -c- do ja citado ar-t 12. IX do Projeto

Somos, asatm. pela aprovação carctar da presente Emenda

lP06172-5 OSMIR LIMA PMDB
.............. PARECER .

A Errenda visa a modificar a redação do inciso IV, do Art 13
do Projeto, para acrescentar expressão Que desv tncut a o sara
rio rollnimo dos demais
Esta oesvtncutacêc tem sido utt tmaaent e considerada necessa
ria, inclusive pelo Governo, mas e mater1a t totca de lel 01'
~inãria. razão por que e de rejeitar-se a Emenda

lPOEi173-3 OSMIR LIMA PMOB
................ PARECER ..

Pela rejeição Mater1a não constttucional

iP0!5174-1 OSMIR UMA PMDB
.......... .,. PARECER .

Pela rejeição O prazo de dez dtas fot acordado entre
os srs Constttuintes Que apreciaram a proposta Que ora examl
na"lOs

1PD617S-0 OSMIR LIMA PMOB
.............. PARECER ..

A emenda concorda com as d1sposições emendadas
Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

lP06176-8 ANTONIO SALIM CURIATI POS
................ PARECER "' "'....

As numerosas emendas oferec1das ao artigo 97 e seus pa
ragrafos do Projeto, conftrmam a inexlstência de consenso so
bre o tema atnda amplamente discut1do nesta fase da elabora 
ção legls1ativa Da médla das sugestões analisadas, em seus
nucleos frutlficaram os dispositivos relac10nados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, Que tanto Quanto poss'vel
procura responder af\rmat1vamente, em parte e em essência. às
flnalidades pretend1das na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

lPD6177-6 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
............... PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposl
tivo Que se pretende suprimir figurar1a melhor em legislação
ordinarla, eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para 1llcldênc1a de contribuições soclais destinadas
a Segur\dade possui impllcações bastante s1gniftcattvas no
financiamento de programas e eritidades jã consolidados no
campo sacia 1

Somente mediante tratamento v\a legislação infraconstltu
cional poder1arol ser fixadas as provisões 1ndispensave1s ao
desdobra'llento da matéria de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e conSiderando-se o
nu"'ero de el'lendas apresentadas no mesmo sent\do julgamos re
comendável acolher a emenda supressiva, remetendo a matér1a
d ulterior COns\deração, ao ensejo do processo legis1atlvo
ordinarto
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1P06178-4 OSMIR LIMA PIIOB
.............. PARECER .

A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto facul ta-
t tvos

antenoencs Que o exercício do voto e Um dever cívico A
obrigatoriedade do voto advem da teor-ta do eleitorado-função
f, portanto. U'lla obrigação jundlca

Não concordaras cor! 0$ argumentos de Que vtot enta a li
berdade e a consc têncta do eleitor Pelo centr-ar-to. o cidadão
vota no candtdato de sua preferência, podendo. taecem votar
em branco

O voto facultatlvo pode provocar grandes abstenções ,
cc-cr-ceetenoo a r-eor-esentat tvtoeoe cct tt tca e popular dos
eleitos levando ao poder 'etncr tas radicais e rr-ansror-manoc 
se em fator de corrupção etettcr-er •

Sendo o voto obrigatório, e ótrvto que o alistamento
remoem sere obr-fgatol"'lo

axcetuaecs da obr\gator1edade apenas os analfabetos,
os maiores de setenta anos e os oeetctentes ete tece

lP06179-2 OSMIR LIMA PMDB
................ PARECER ...

05 aercent ua ts eetenetectoos nesta Emenda t r-ar-f ar- oesecut
t tbr-tc as receitas Que a untão entr-eçar-t a aos Estados ao 01s
tr tto Federal e aos nuntctptcs para atendimento dOS respecti
vos encargos

Pela rejeição

lPOS1aO-6 OSMIR LIMA PMOB
.................. PARECER ..

A Emenda proposta não obstante os elevados cr-opcs t tos do
Autor ver-sa sobre matéria que. por sua natureza. e sujeita a
interpretações Que variam contor-ne o rcmerrtc pol tt tcc ou as
condições econômtcc-r tnancatr-as do oats e Que. portanto, es
taria mel hcr- ctsctpt tneoa em norma de car-áter tntr-acons t t tu
ctcnet

ass tn, somos pela ref etcãc
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06181-4 OSMIR UMA PMOB
.............. PARECER .

-----------------~~::_~-~~~~::~~~-~~-~~:~~~~:~~~_.:_~::~-~~:!~~~:~:::~~~:_------
iP06182-2 OSMIR UMA PMDB
............ .,. PARECER .

A Err-enda pretende resconsacr ttaer- a União por depósitos e
aoi tcacões nas instituições t tnancetr-as por esta controladas

O texto emendado artigo 285 do Projeto de ccnst í tutcâo.e
relacionado com O artlgo 328, v, do mesmo Projeto. Que atri
bui a Lei do Sistema Financeiro nectcne i ctacor-. entre outras
matérias Sobre a criação de fundo, mantido com recurso das
tost ttutcões t tnancett-as , com O obj et tvc de proteger a econc
mta popular e garant1r depositas e aplicações ate determinado
valor

A participação das instituições oficiais neste fundo jus
etr tce-se principalmente se se considerar Que algumas, a
exemplo do Banco do Brasil S A , têm ac tontstas privados aos
Quais distribuem lucros e dividendos e Que. evidentemente. de
vem r-esocnqer- - junto com o acf ont s ta nafor-tt âr-to - pelas
obrigações da instituição Não nos parece legit1mo pretender
Que a untãc. com recursos arrecadas da toda sociedade. garan
ta, com excius tvtceoe os depósitos e as aplicações r-eat tza
das nas tnet ttutcões financeiras Que controla

Assim. não obstante os elevados propósitos Que tnsctr-ae o
Autor, somos pela rejeição da Emenda•

Pela r-ejetcêc

lP06183-l OSMIR LIMA PMDB
.............. PARECER .

A Emenda em Questão objetiva par-mt t tr- o oecõs ttc das
d tecontb t t tdades de calxa da União e das entidades sob seu
controle em trrs t t t uf ção r tnancetr-a ot tctat federal

Não obstante os elevados pr-cpós t tcs dO Emlnente ccnst t 
tulnte a reater ta ccnsubstanctaoa na presente Emenda confl i 
ta com a s tsreaat tca geral adotada pelo Projeto, motivo por -

-------------~~:_~~~~:_~:~~_:~~-~:~:~~~~---------------------------------------
1P06184-9 OSMIR UMA PMOB
............. PARECER ...

A Emenda proposta não obstante os elevados propósitos do
Autor versa sobre matéria que. por sua natureza e sujeita a
interpretações Que var tan conforme o momento cor tt tcc ou as
condições econô-etcc-s tnenceu-as do cats , e Que. portanto es
t ar ta melhor ctsctct tnaoa em nor-ma de car-áter- 1nfraconstltu
ctcnat

Asslm, somos pela r-efercão

-----------------~::~-~:~:~~~~-------------------------------------------
lP06185-7 OSMIR UMA PMOB
............. PARECER ..

A Emenda em questão viSa suprlm1r o paràgrafo 20 do ar-t t
go 283 do Projeto de Constitulção, que perm1te ao Banco Cen
tral do ar-aat t comprar e vender ao t rtutos de emlssão de Te
souro NacIonal, SOb o fundamento de que a mataria esta ntsc t
p11nada no artigo 328. tnctse III, Que trata da lei dO Siste
ma s tnancetr-o Nac10nal

A Emenda. não obstante elevadOS -prop6sitos do Autor. alte
ra sutlstanclalmente a proposta acolhida pela ma10rla dos Cons
titu1ntes que examinaram a mataria, nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Const ltuc'onal

-----------------~::~~.:_:~~:_~:~:~~~~-----------------------------------------
1POS186-S OSMIR LIMA PMDB
.................... PARECER ..

A erolenda pretende suprimlr o art 360 Que 111'pãe 11mitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de prev1dênc1a complementar para seus
serv1dores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria ma1s proprta de leg1slação ord1naria. pois o
assunto ja é objeto de tratamento especH1co em dols decretos
execut1vos, o que demonstra a preocupação do Poder Pub11co
com a Questão Ressalte-se ainda, Que o controle e a f1sca1\
zação dOS Rfundos de pensãO M é competência ele uma Secretar1a
especiflca do M1nister10 da Previdência e Assistência Social
a Qual 1ncumbe o acompanhamento da observânc1a das normas 1e':
ga1s e regulamentares pert1nentes-------------------------------------------------------------------------------

lP06187-3 OSMIR LIMA PMOB
.............. PARECER ..

A Emenda em exame objetiva suprimir o inc1so VIII do Art
282 do Projeto de Const1tuição, sob o fundamento de Que a ma
téria estã d1sclp11nada no seu Art 328

Não obstante os elevados proPósHos dq EmInente Con~t1tu-
1nte. a matér1a consubstanc1ada na presente Emenda conflita
COM a s1stemãt1ca ger~l adotada pelo Projeto. matovo porqUe

------------_:~~:_~:~~_:~~-~:~:~:~~---------------------------------
1P0618S-1 OSMIR LIMA
.................. PARECER .

-------------------~:~~-~:~:~~:~:._~~_:~~~~-~~-~~~::~:~:~~~.:_-------------------
lP061S9-0 OSMIR LIMA PMOB
............. PARECER ..

Entendemos Que as 1nstitulções financeiras publicas e pr1
vadas devem constituir um fundo espec1al. que proteja a eco
nom1a popular garantindo depós1tos ate determ1nado valor.

A Emenda proposta exclu1 as 1nstituições oficiais do fundo
Ora, o art 285 do Projeto estabalece Que a MUnlão não se res
ponsab1lizara por depósitos ou apllcaçõe'"5 em 1nst itu1ções fi
nanceiras', com o Qual concordamos

Está claro. portanto, que a Emenda não contribu1 para o
pr1moramento do Projeto
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1P0518e-o OSI,1IR LlMr>. P!AOB iP062Q9-B AGRIPUlO DE OLl'JEIRt.. UM.!I, FFL

lP06l9S-4 ARNALOO PRIETO PFL
.......... PARECER ..

Pela rejeição, por não se aj uatar- ao consenso da comts 
são de stsreeatteacão

lP06l94-6 ARNALDO PRIETO PFL
.............. PARECER .

Pela rejeição. pOI" não se aj us t ar- ao consenso da Comis 
são de Sistemat1zação

lP06l93-B ARNALDO PRIETO PFL
."'''' '''••• PARECER ."' .

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela r-ejetcêo

lP06l92-0 ARNALDO PRIETO PFL
... "'•• "'••• PARECER ••• "'•••••

Ja se encontra oar-ctatmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

sindical Para tal parece-nos indispensável a manutenção de
alguns dos ctsccst t tvcs referidos Concordamos na supressão
das ar tneas "c". "e" e "f" Por outro t ado , não podemos per
mitir que o r-ov tnento sindical seja mantido dentro de limites
contidos pelo Estado e vtren oetxar- de assegurar Que a assem
meta gel"al possa fixar a ccotr-tbutcãc da categoria
Finalmente. queremos ressaltar Que a autonomia do sindicato
estaria completamente cceor-onet toa se. par-a poder extst tr-. ne
cesst tasse do consentimento do Estado
~e\a aprovação parcial

lP06214-4 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
."' PARECER , ..

No entendimento do Relator. a mater-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir t taur-er ta melhor e"l legislação
cr-df nar-t a , eis que a proposta de excrus tvtoaoe da folha de
sa tar tos para tnctoêncta de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante s tantr tcet tves no
t trrenctamento de programas e entidades já ccnsot tdados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tner-accnst ttu
ctonat oocer-tan ser fixadas as provisões tnctscensave ta ao
desdobramento da matéria de modo a que possam ser atendidos
os d1versos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se Q

numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
comendavel acolher a emenda sucr-ess tva. remetendo a mater-t a
a Ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnar-to

lP062l3-6 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
.* ....... "'.... PARECER "'..*....."'....

NO entendimento do Relator a meter-ta tr-atada no disposi
tivo que se pretende supr1mir flgural"ia melbcr- em leg1slação
or-cmar ta, eis que a proposta de exctus tvtcaoe da folha de
satar tce para incidência de contribuições sociais cast tnauas
a Seguridade possui implicações bastante s tante tcat tvae no
financiamento de progra'llas e entidades já consolidados no
campo scc ta t

Somente r-ectante tratamento via legislação tnf'r-accns t t tu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tnotecensavets ao
desdobramento da neter-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e ccnstoer-anoc-se o
numero de enenoae aceesentaoas no mesmo sent roc. julgamos r-e
comerujavel acolher a emenda scc-esswa. remetendo a mater-va
a ulterior ccnstcer-acãc ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar-f c

lPü621O-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
."' '" PARECER "' "'••

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra e de to
do cabível, devendo ser tomada en conta

lP06211-0 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
........... "'.. PARECER * .

A Emenda pretende suprimir o ar-t 4B7 do Projeto com o
Que concot-uamos com o ilustre Autor

Pela aprovação da Emenda

lP06212-8 AGRIPlt>.D OE OLIVEIRA LIMA PFL
.............. '" PARECER "' "''''

Acolhida no mer-f to , nos termos do Sunst t tut tvo do Re 
t ator-

PFL

PFL

Pela r-ej etçãc

lP0619B-9 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA
.......... PARECER ..

Aco 1h 1da a Emenda
Pe1a aprovação

lP06199-7 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA
............... PARECER .

Acolhida a Emenda
Pe1a apr-ovação

lP06191-1 OSMIR LIMA PMDB
......."' PARECER "'''''''

O ccnteuoc da emenda apresentada refere-se a Matéria que
figuraria melhor em legislação complementar Merecera, pois,
adequada consideração. na ocasião pr-opr ta

Com relação ao texto constitucional, ccns toeeancs a pro
posta rejeitada

lP05200-4 OSMIR LIMA PMOB
............. "'. PARECER .

Na aná i tse do dteccstt tvc que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Const ttutcãc - entendeu-se que a maté
ria não é de natureza constitucional, tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela rejeição da emenda

lP06l96-2 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
....... "'••• PARECER .

Pela aprovação, tendo e-n vtata as razões da just tr tcacãc
da Emenda

Pela aprovação

lPoe190-3 OSMIR LIMA PMDB
........... PARECER ..... "'..........

A colhida, preferindo-se deslocar a mater ta para a concorrên
cia de legislação da União e dos Estados Pela aprovação par
c1al

lP06197-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
............... PARECER .

O dispositivo e importante como ctretr-te para a legiSla
cão oro tnar ta e para as pai H tcas cuttur-ats

pela rejeição------_.-----------------------------------------------------------------------

lP0620l-2 OSMIR LIMA PMOB
..... "' '" PARECER .

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo signif1cado
contido na objeção que encerra

Pe1a aprovação

lP06202-1 OSMIR LIMA PMDB
................. PARECER "'...

A proposta contida na emenda fica prejudicada, tendo
em vista que o netatcr- optou pela supressão dos ar-t s 339 e
486 do Projeto oa Comissão de Sf atemat tzação , por se tt-a 
"tar oe mater ta mais propr1a de legislação or-rnnãr-ta

lP06215-2 JUAREZ ANTUNES PDT
.. '" PARECER ,,"' * .

Malgrado seu tnccnteatave t mér-f t c , a sugestão contida ra
emenda fica or-ef uc tcaoa em face da opção do Relator por su-

pr1Mir, no substitutivo, O utscos tt tvo que o t tus tee autor
propunha alterar-------------------------------------------------------------------------------

lP062l6-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
."' PARECER .

Realmente. a supressão e r-eccmenoavet por se tratar de
mater ta tnrr-accnst t t uctonat

Pela aprovação
lP06203-9 OSMIR LIMA PMDB
.................... PARECER "' ...

O preceito alvo da alteração proposta, por nos parecer
inconveniente, ser-a suprimido do Substitutivo em etacor-acãc

Pela cr-ejuotctat toaoe

lP06204-7 NILSON GIBSO"J Pf.lOB.* PARECER ..
Pela aprovação. na forma da orientação adotada na Comissão

de Sistematização

lP06217-9 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
"' PARECER .

A autonomia é um atributo ntstõ-tco das universidades,
não cabendo est enoê-tc as tnst ttutcões tsot aoas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP0621B-7 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
• •••• "'••• PARECER .."' .

Esta claro no texto Que outros mvevs são o 20 e 30 graus-------------------------------------------------------------------------------
lP0620S-S NILSON GIBSON PMD8
•• * PARECER .

A tnctusão do Ministério Pub11co junto à Justiça Traba
lhista afigura-se necessária De outra parte. a substituição
da expressão Mln1stério Publico por "ccteato de Pr-ocur accr-es"
é tecer-t tnente De feito, não se na de ccnrunctr a institui
ção, o M1nisteri0 Publico, com um dos seus ceaãcs no caso, o
Colégio de Procuradores Este não alcança o conteudo mats
amp1o daque 1e

A emenda merece assim. acolhimento parcial O M'niste
rio Publico oos Estados passaria a ser o inciso VI do ar-t
231

Pela aprovação parcial

lP0621g-5 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
"'.........*.... PARECER ....... *......

Concordamos com a manutenção do 1 e a supressão do
3 • por redundância

Pela aprovação parcial

lP06220-9 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
..........*"'.. PARECER .

Segundo a tradição do ütr-ef to or-as ttetrc, a Emenda em
causa trata de mater ta tnn-eccnst ttuctcnat , merecendo ser
considerada quando se tr-atr-ar- de legislação complementar e
cr-emar-te •

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P06206-3 NILSON GIBSON PMDB
."'."' ......... PARECER ....... "'.....

Afigura-se mais técnica e aats abr-anoente a redação do
Projeto

O Ministério Publico va1 além do coteato de Procurado
res Este e um órgão, aquele, apropria tnst ttutcãc

Pela rejeição

1P06221-7 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
• •••••••• PARECER .

A Emenda e procedente em parte A r-eact tcacãc dos exce-
dentes financeiros e a destinação patrimonial são ccntr-acer-'
t i das necessâr- i as

Pela r-ef etcêo

PFL

lP06207-1 JUAREZ ANTUNES POT
........... PARECER .*........*.

Pelo ecctntmentc parcial, na forma do subst t tut tvc

lP06208-a AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
........... PARECER *.

O autor propõe que se faça r-aeerênct a ao atendimento das
necessidades inadiáveis da empresa, no texto da at tnea "c ",
do inciso V, do ar-t tac 17. do er-cf etc de Constituição

A greve, segundo a s tateaat tca do Projeto, só deve sofrer
t tnütacãc que for exigida pelo Interesse da comunidade, Que
sobreleva ao dos próprios grevistas

Quanto a empresa, seu Interesse é oar-t tcutar- e não da co
r-untoaoe

Somos pela r-ej etcão

1P0620g-a AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA
............. PARECER ••••• "'•• '"

A emenda vtsa a supressão das at tneas "b·,"d·,"f"e"h" do in
ctsc IV do artigo 17 do Projeto que asseguram, r-espect tvemen
te, a fundação de s tnntr.atcs tncepencentener-te de autcr taecão
do Estado, o funcionamento de comissões de empresa. O livre
acesso dos dirigentes sf nctcats aos locais de trabalho e a
1iberdade de relações entre os s tno tcados co pa'i s e as cr-ua
nizações sindicais internacionais
A diretriz adjacente ao Projeto, no que toca à organização
sindical, é a de garant1a a completa liberdade e autonomia

lP06222-S AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
.... "''''''' ...'''..... PARECER •••*........ '"

Segundo a tradição do Direito cr-as ttetro. a Emenda em
causa trata de meter-ta tner-accnst ttuctcnar , merecendo ser
cons toeeaca quando se tr-atr-ar- de leg1slação ccecteeenear e
cr-ntnar ta

Pela rejeição

lP06223-3 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
."' PARECER "'•• "'.'"

A sugestão ccnt tua nesta emenda. no sent tdc de suprimir
determinados tnctecs , deve ser atendida, em parte, a f1m de

• se eliminar ecuet es cf1sposit1vos que não consubstanciam maté
ria constitucional

Com relação a estaet t tcace sua retirada se faz neces
sar ta O mesmo se diga do inciso XXIX

Quanto ao IX, XII, XIII, XV, >'XVII, XXVIII. X e XXXI.
estes espelham um consenso emer-so da grande ma101"1a das 11'11
tnar-es de emendas encaminhadas a Contusão de Sistematização•
razão pela qual devem ser mant í dos , encer-e' com alterações ne
;essárias de adequação ao texto const ttuctouat

lP06224-1 JUAREZ ANTUNES POT
........*.... PARECER ......"'."''''

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo s tantt tcacc
contido na objeção que encerra

Pe1a aprovação
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t tvos

1P06257-B FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............ PARECER .

Pela aprovação, na forma do Substitutivo

1P06255-1 HELIO ROSAS PMDB
"' "' PARECER '"

Prejudicada face a orientação adotada pelo substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1PQ6252-7 AROLDE DE: OLIVEIRA PFL
............. PARECER ..

A emenda fica cr-ejuctcaca por outra Que aprova a inclusão da
ser te ta sooovtar-ta Federa' no artlgo 252
Suas atr-teutcões serão cer tntces em lei.

PF.lDBHILARIO BRAUNlPo6243-a

1P06256-Q FRANCISCO ROLLEMBERG FMDB
........ " ...... PARECER •••••" .....

A Emenda pretende suprimir o artigo 313, sob O fundamen
to de que o al' disposto deve ser tratado em lei or-dinár\a
Discordamos da proposta por julgar Que a importância para o
Brasil do transporte l7'.ar1timo, justifica, aT"plame"lte sua in
clusão na Constituição. Parecer contrário

1P06254-3 HELIO ROSAS PMDB
........... PARECER .

A emenda aor-esenteea não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a redação do Projeto, pela eliminação de ex-
pressões pr-esctnctvets E cr-erer-tver adotar uma forma Que
contenha o prlnc~p10 do du-etto do idoso, sem, entretanto,
estender-se em aspectos pertinentes a legislação cr-emar-ta

Consideramos a emenda prejudicada

Entendemos que o exer-ctcto do voto e um dever ctvtcc A
obrigatoriedade do voto advém oa teor-ta do etef to-acc-tuacãc.
E, portanto, ur-a obrigação ãur-rdtca

Não concordamos com os argu"'entos de Que vtctenta a li
aer-oaoe e a consctêncte di) eleitor Pelo ccntr-ar ro , o cidadão
vota no candidato de sua pr-erer-êncta, podendo, também, votar
em branco

O voto tacut tat tvo pode provocar grandes abstenções

comnrcnet enoo a r-epr-esentat tvtcace ccj tt tce e popular dos
eleitos, levando ao poder mtncr-ras r-eutca ts e transformando 
se em fator de corrupção etettceat

Sendo o voto obrigatório, é obvio que ° ar tstarento
tambél'l ser-á obrigat6rio

Excetuamos da ccr-tcatcr tecece apenas 05 analfabetos ,
os r-atores de setenta anos e os deficientes ers tcos

1P06253-5 OSMIR LIMA PMDB
..... "' PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual ur-cpos ttc
de stmot tetcar- a redação do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos cr-esctndtvets É prefer'ivel adotar Uma
forma Que contenha o prlnc\pio do df r-et to , CO'110 o fez o Pro
jato de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que qualificam a matéria e que são pertinente à teatata
cão or-ctnar-te

Pela rejeição.

lP06244-6 NILSON GIBSON PMDB
........... PARECER ......*......

A matar-ta de Que trata a emenda esta disposta no ar-t 54
de forma adequada

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

lP06247-1 HELIO ROSAS PMDB
........... PARECER ..

A ecosenreoor-ta ccecinsor-ta aos 70 anos de idade Já
se tornou uma tr-adtcêc no ntr-at tc positivo brasileiro Por ou
tr-c lado, a renovação dos Quadros do funcionalismo cuor tcc
rae-se necesser-ta. a fim de se dar chance t ambam àqueles que
estão entraocc agora no rrercado de trabalho

1P06248-9 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
............... PA~ECER ..

Nossa opinião e que a pratica de jcgos de azar não e ma
tér-ta constitucional

------------------~:~:_~~:~~~~~::::~:~:_---------------------------------------
lP06249-7 AN10NIQ SALIM CURIATI PDS
...."' PARECER .>1'''' ..

A Emenda visa a tornar o at tstamento e o voto faculta-

lPD6245-4 HEl.IO ROSAS PMOB
"' "'. PAREC!:k .

A proposta ee tela deve encontrar guarida no texto cone
t t tuctonat em parte Existem razões de ccr tt tce migratória e
de nactcnat tcace que 117'pedem a ccos tce-ecâo plena da eeeoca,
d\ante da inadequação à parâmetros r-azoavets oe concessão de
franquias aos estrangeiros, coro de resto se pode aueer tr- do
pr-ópr-Io dlreHo do est r-anqetr-c comparado

A concessão da naturalização e una eenece e liberal ttraua
do Estado e como tal deve ser preservada

Pe1a aprovação par-ct a1
------------------------------------------------------------------------~------

1P06246-2 HELIO ROSAS PMD8
........."'.... PARECfR ."'."'."'''''''.

A pr-cccsta que a emenda apresenta já esta, em parte,
tendida no Projeto de ccnst ttutcãc

Quanto aos demais aspectos, que não figuram no texto, se
riam melhor ecr-ectaccs se se tratasse de Jegfsla.;ão or-dfnárla-------------------------------------------------------------------------------

para sucstttut- todo o CapHu10 VIII do r ttuto IX do sr-cj e 
to de ccnar ttutcão, tt-anseer-mdo pr-at tca-nente toda a Questão
ind'gena para a legislação cr-emar-ta

Se nesses quase quinhentos anos de Brasil ainda não ccn-
seguimos dar qualquer tr-atanento decente e adequado a essa
grave questão como protela-la

O Brasil oossut metur tceoe sur tctente para solucionar t

seus graves problemas, corrigir suas atrtseats distorções so
ctets e refrelar as grandes desigualdades Que entravam sua
vida sõctc-eccnômtca

A proposta em exame por sua vez nada inova, apenas
tetente r-et tr-ar- direitos deferidos as populações \ndlgenas 1

no Projeto de Constituição A essas Populações foi negado
ate o direito a vtoe restando apenas cerca de 200 tnntos t

dos sete mllhões que existiam na epcca do oesccor-tmentc
Não podemos cont tnuar sonegando aos nossos tndtos

direitos Que o numant s-ro e a justiça tanto recomendam
Pela rejeição

1P06251-9 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
•••••*"'•• PARECER .<t:•• ~."'.1

A emenda ao 10 do artigo 254 pretende não confundir o pc-
1 tctaaentc ostensivo "nos Estados" com a função da sct tcta ac
ocvtãr-ta Federal
Todavia Incorre o autor no esquecimento de cve a lei regulará
especificamente as funções de cada uma das POl tetas-------------------------------------------------------------------------------

lP06250-1 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
...* PARECER .

A emenda altera o cacut do ar t 252 •
Fomos pela aprovação da emenda numero lp05349-a, que tnctuta
item - sei teta aooov tar ta Federal
Esta emenda e mais abrangente, dado ao capu't do artigo atri
buições quanto a -tncciuatcace das pessoas e do património",
o que no nosso entenoer é valida, onde couber-------------------------------------------------------------------------------

1P06234-9 ANTONIO SALIM CURIATI POS
.........."'. PARECER ...." ..... "'....

A fixação de prazo para a extinção de eventual imposto de
guerra, seria a nosso ver nater-ta de lei, a qual deveria obe
decer o esctr-Jtc do artigo 271 do Projeto, que vincula a are
dat tv tdaua à cessação das causas Que levassem a tnst ttutcão
do Imposto

Pela rejeição
---------------~---------------------------------------------------------------

lP05235-7 ANTONIO SALIM CURIATI POS
............... PARECER .

Ainda Que se trata de um dispositivo necessar-to. somos da
ontntãc ser meter-ta a ser regulamentada pela teatstacão or-dt
nar-ta

iP06240-3 NILSON GIBSON PMDB
~•••"''''••• PARECER ...... "'''''''''' ..

Pela Rejeição
A Emenda ora proposta trata de mater ta cebtvet em legis

lação or-dtnar ta e não no texto constitucional

lP06236-5 ANTONIO SALIM CURIATI PDS.......... 01.. PARECER .
A questão do tempo de mandato oas mesas diretoras será trata
da, apropriadamente, pelos respectivos regimentos internos
Peta r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06231-4 ANTONIO SALIM CURIATI POS
.............. PARECER ..

O conteucc da emenda apresentada refere-se a matéria que
f'gurarla melhor em legIslação complementar Merecer;!, pois,
adequada consideração, na ocasião prõcr-ta

CO'll relação ao texto constitucional, ccns toer-anos a pro
posta rejeitada-------------------------------------------------------------------------------

1P06239-0 ANTONIO SALIM CURIATI POS
.......... PARECER ..

Q texto do substitutivo estabelece os cr-tnctctcs da 2000
çâc de menor A cr tacêo de entidade para executar a po11ti
ca da aeccãc é ner-e mente ã legislação cro tnàr-t a-------------------------------------------------------------------------------

1Pü6230-6 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
...,. PARECEP ..

Apesar do inegável eér rtc da emenda trata-se de matéria
especifica de lei or-dt-iár-ta não merecendo flgurar no texto
ccnat ttuctcnat

1P06229-2 ANTONtO SALIM CURIATI POS
.............. PARECER .

A emenda trata de matér-ia do âmbito da ieatatecãc or-dtnâ
"a

1P06238-1 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
........... PARECER .

Apenas por estabelecer constitucionalmente a percentual de
1,5" do total das r-ecet ras do Tesouro, em favor do Congresso
Nacional, não se garante, como pretende a Emenda, "o rompi
mento da supremacta do êxecut tvo'", nem se "est.ar-a contr tbum
do para a manutenção do princ~pi0 da independência dos pode
res M As causas que obstacul lzam o rcr-ta tec tmento do teats
tat tvc eêo de outra ordem, e estarão sendo combatidas a par
tir do advento da nova Constituição
Opina'llOs contrariamente a aprovação da Emenda, por vincular o
produto da arrecadação a um ceter-atnaoc órgão, o Que afronta
o cr-tnctntc consignado no a:ot1go 292, e em face de as dota
çõee destinadas à Câmara e ao Senado serem entregues em quo
tas tr-teestr-ats , concat tbt t taacae com a despesa total das
duas Casas, fixada no Orçamento

Pela rejeição

lP06228~4 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
............. PARECER ..

1< matéria objeto da emenaa deve ficar integrante da competên
cia ccco-r-enee da Untão e dos Estados para legislar sabre
orccucão e consumo Pela prejudicial idade

------------------------------~------------------------------------------------

lP06241-1 ~ NILSON GIDSQN PMDB
.............. PARECER ..

Apesar da justeza da propostção, a emenda versa matéria a
ser dtsc.p1 Jnada em 1e1 ordJnaria Ademais, a redação, tal
como está proposta, não se enc:aixa no tipo de redação 1n1c1a
da no "caput- do artigo 54

lP06242-0 NILSON GIBSON PMDB
"' PARECER '"

Não é recomendável a inclusão no texto c:onst1tucional de
v1nculacão de recursos orçamentar1os a planos, programas,
fundos ou despesas

Pela rejelção

lP06237-3 ANTONIO SALIM CURIATI POS
"' PARECER ..

O t tusrr-e Autor da Emenda ceseje modifIcar- o 4, do
art. 257 Acontece que no nosso texto final r-esotveecs supri
mir todo o ar-t tso em questão

Pela cr-ejuctctat toaoe
---------------------------------------------------------~---------------------

1P06227~6 BENEDITA DA SILVA PT
............... PARECER .

Tem razão a ilustre autora da Emenda A alteração propos
ta enriquece o dispositivo Pelo acolhimento

----------------~----------------------------------~---------------------~-----

lP06226-B BENEDITA DA SILVA PT
................ °ARECER "'....... "'...

Infellzmente não e ocsstvet incluir ° texto proposto
porque ele é tncomcet tver com emenda proposta, que acevtamos ,
a Qual reza Que a cct tt tca externa do er-as t ' pautar-se-a, en
tre dois outros cr-tncuitcs , pelo or-tncrctc da não-ingerência
en assuntos internos de outros Estados. Portanto pela re
jeição

-----------------------~-------------------------------------------------~-----

1P06232-2 ANTONIO SALIM CURIATI POS
"'•••••• "'. PARECER .

A ressalva de direitos, quatsauer- que eles sejam, é de
carater transitório, não cabendo sua inclusão no texto do
artigo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1D06225-0 JUAREZ ANTUNES POT
................ PARECER ...*.."'........

Para que o sistema contr-tbut Ivo da er-evtoâncta Social
possa tuncronae a contento, sem crccteees de or-oen financeira
para a ent tcaoe. é necessar-to. entre outras disposições, que
o valor dos oener tctcs mantenna correspondência com ° tempo
de trabalho e de ccner tbctcãc do segurado ccr-r-esconoêncra
absoluta entre o valor dos nenet tctos e ° saf ár to do tr-abarna
dor tnvtabt t tzar ta o sistema

1P06233-1 ANTONIO SALIM CIJRIATI PDS
............ PARECER .

Em cr-tnctotc. o amcaro do Estado é oevtoc a toda a ct
oacanta , tnctus tvs aos adolescentes, Que o tem amparado ere
t tvacante e em larga escala

Temos que Mamparo especial" só é cevtcc à maternidade, â

infância a à velhice De resto, o ctapostt tvc atacado remete
à lel complementar o delineamento dessa garantia, quando en
tão o nobre autor da Emenda terá oportunidade de defender a
sua tese Pela r-ejetcão,------------------------------------------------------------------------------

lP06243-B HILÁRIO BRAUN PMOB
....... "' PARECER .

A emenda sugere apenas um artigo com doi;; parágrafos 1

1P06258-6 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
"'•••••••• PARECER •••••• 0; ••

A Emenda pretende a supressão de d1spositivo que d1sci-
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vc
ass tm. pela sua prejudicialidade

11'06259-4 FRAUCISCO ROLLEl,\BERG PMDB
"''''''' PARECER ...

A presente emenda, está contlda no texto do scost ttut t-

ct tne a exploração de serviços de alta relevância para os in
teresses nactona ts

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'06258-6 FRA"lCISCO ROLLEMBERG PMDB Emenda a ser ace tta por muito bem justificada Pela
aprovação, portanto-------------------------------------------------------------------------------

11'06274-8 JOSE CA~ARGO PFL
"'......."'........ PARECER ",.,"", ......... ",.

Tendo optado pelo preâmbulo mais s teptes dentre todas as
emendas, ficamos pela r-ef etcão desta

11'06275-6 JOSÉ CAMARGO PFL
.................... PARECEfl ...

COI"l justificação convincente Pela aprovação

11'06260-8 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............. PARECER ..

fi. ar-enoa exclui da r-edação das al'ineas "c" e -d" do Hem 11
dO a, tigo 27, os Vice-Governadores e Vice-Prefeitos
Entendemos que a Inelegibilidade tamnem deve atingir os de-
tentores dos referidos cargos eletivos, razão por que somos
pela manut enr•.ão da redação desses dispositivos constitucio
nais

11'06261-6 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
...... "' "'-:...'" F'ARECER ..

Não otis tante a emenda consubstancie cr-cccs ttos dos mais
mer-ttcr-tce a justos vemo-nos Impossibilitados de aproveitá
la por constituir seu assunto matéria de lei cr-dtnar-ta

Pe,a rejeição-------------------------------------------------------------------------------
11'06262-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
"'....."'.."''''''' .. PARECEI? ..."'.............. "'..

O autor pretende mctutr- o cargo de Presidente CIO Supremo
Tribunal Federal na relação do pr tvat tvcs de or-as t retr-o nato,
com a nova redação oferecida a a l tnea B do item III do artigo
27

Acontece Que o r-eter-toe ltem trata de cand1datura par-a
cargos crcvtccs por eleições populares

A proposta deveria ter sido endereçada a Seção lI, do Ca-
crtutc IV, do THulO V - Do Supremo TI"ibuna1 Federal

Acolhemos a parte Que diz respelto ao Presidente da Repu
er tca. da Câmara dos Deputados e do Senado Federal-------------------------------------------------------------------------------

11'06263-2 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
.."'.......*.... PARECER ",,,,,,,**,," ......

A matéria e tntr-aconst ttuctonat , objeto de lei especial ou de
negociações, acordos ou tratados entre o Bras1l e
tnst ttutcões ou governos estrangeiros
Isso posto, somos pela r-ejetcãc da emenda proposta-------------------------------------------------------------------------------

1P06264-1 Luís EDUARDO PFL
"' "'* PARECER ..

Pela rejeição" por não se conformar co-r o entend1mento

-------------~~:~~~~~~~::_~~_:~~~::~~-~:-~~:::~~:~:~~~~------------------------
lP06265-9 Luís EDUARDO PFL
............ "'........ PARECER "''''.''''''''''''''''

Temos Que e um dever do Estado isentar de ouatsouer- ônus
todos os atos necesser-ros ao exer-c tcf c da cidadania, sem cte
cr1minar coc-es e r-tece

Pela rejeição

11'06266-7 Luís EDUARDO PFL
....."'.."'''' PARECER ~ ..

Somos pela r-eje tcãc da emenda vez Que o texto ccnst ttu-
ctone t pretende tâc-scmente estabelecer o princípio da gra-
tuidade do processo de habl1 ttação para o casamento

Posteriormente, a legislação or-of nar ta cuidará de disci
plinar a mater ta-------------------------------------------------------------------------------

11'06267-5 LUIS EDUARDO PFL

uu ...........c~~~~gi~a;~;: ...com...base nas ponderações do autor e de ou
tros ilustres ccnst ttutntes , não caber no texto const t t ucto

nar a oee tntcão do per lodo de licença r-encnereca da gestante
Julgamos necessar-to acrescer no texto contuno , a aar-ant ta do
emprego no decorrer da licença e a especificação da lei, con
venção ou aco-oo colet Ivo como âmbttos de regulamentação coa
ter-ter- da meter-ta

11'06276-4 JOSE CAMARGO PFL
..."'''' .....'''......... PARECER "'....."'...."'.'"

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .ce autor-ta do nobre const t tutnte Agassiz Almeida, somos,
por coerência, pela rejeição desta emenda

11'06277-2 JOSE CAMARGO PFL
.."'."' ........... PARECER ...."'..... "'''''''

Tendo optado por redação mais sucinta para o ar-t 90,
somos pela ref etcão desta emenda

11'06278-1 JOSE CAMARGO PFL
.................. PARECER ...

Pelo não acccntmento O texto do Projeto esta mais ccnsent ã

neo com os or tnctntcs que regem a tecn1ca 1eg\slattva adota
da pelas duas Casas do Congresso Nacional
A exagerada articulação do Projeto, acentuada pelo Ilustre
autor da Emenda, ser-a oportuna e adequadamente reduzida,
Quando for apresentado o Substitutivo do Relator

11'06279-9 JOSÉ CAMARGO PFL
..."' PARECER ."' .

Pelo não acolhimento Tem stcc prática iterativa, em nossas
Constituições, o or-cene-sentc destacado, pela ordem de nter-ar-v
quta. do sistema de normas tner-eccnst ttuctonats
A exagerada ar-t tcutacãc do Projeto, acentuada pelo ilustre
autor da Emenda, será oportuna e adequadamente r-eduz tda ,
Quando for apresentado o Substitutivo do Relator
Quanto à ceteaacãc a lei aprovada segundo um procedimento es
pecial, no sentido de dispor sobre a técnica de elaboração,
reoação e alteração das leis, somos pela manutenção do texto
do projeto, em coedtêncra ao or tnctpto da nterar-quta das nor
mas fur-tdtcee

11'06280-2 MICHEL TEMER PMOB
" "' * PARECER ..

sr-ejuntceoc A emenda deve ser assim considerada em razão
da supr-essão do parágrafo 20 do art Igo 55 do anteprojeto de
const ttutcãc

lP06281-1 MICHEL TEMER PMDB
........ "'''' ...... ''' PARECER "''''''' ..'''..... ,

Pela r-eoetcêc O novo suost t tut tvo do relator eucr-tmtu
os car-aar-aeos 20 e 30 do artigo 55-------------------------------------------------------------------------------

11'06282-9 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
"' PARECER ..", ", ...

A emenda pede a supressão da expressão "e ferrovias tedoe >

r-at s ", do ar-t 254, que trata da ser teta Militar e Corpo de
Bombeiros
Sendo a at etbutcãc de cct tctamentc das ferrovias executada
pela ror teta Federal, a emenda e valida-------------------------------------------------------------------------------

11'06283-7 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
............. "''''''' ... PARECEI' "'...... "'......... "'. ~

A emenda, na forma como se encontra, entendemos ser mater-j a
para legis1a...ão ordinária, na cee tntcêo de atr-tbutcões da 1'0
1teta scoovtar ta Federal
pela rejetcêc

lP06284-5 SAULOQUEIRÓZ PFL
* '" PARECER "' '"

Acolhida no mer-fto , tendo em vista Que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a meter-ta 1"'0 Projeto da Comissão de
s tstemat taacãc foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a crcoos ttc, o teor do parecer dado a emenda numero
1P00202-8

lP06285-3 ORLANDO BEZERRA PFL
.. PARECER ..

Pela rejeição
__E prevista no Projeto de Constltulção a adaptação das
Constituições Estaduais ao novo texto const ttuctcnat A re-
dação do projeto foi apreciada pelos sr-s Constituintes sen-o
o objeto de consenso E a redação pela qual optamos em nossos
trabalhos

11'06289-6 ORLANDO BEZERRA PFL
..."'''' ...... ''''''...''' PARECER ...... "'....."'.....

Não obstante a tmcor-jêncta da Emenda oferecida pelo nobre
ccnst ttutnte. entendemos Que a ccnst ttutcêc deverá estabe1e
cer- cr-tnctctos e não critérios de alocação de recursos

Assim, o atendimento pr tor-t tãr-tc a determinadas runcôes
governamentais ou alocação regional de recursos serão conetoe
t-acos nos diagnosticas para elaboração dos planos A ntvet
constitucional não e desejavel nem aconselhavel definir-se
programa de governo por que, ou este se torna tmutavet e a
Constituição tornar-se-la r-ectcamente obsoleta ou teria Que
ser reescrita a Intervalos mais ou menos curtos

11'06287-0 ORLANDO BEZERRA PFL
"''''.''' ..'''''''''''' PARECER "'''' ..'''...'''''''''...

As sugestões, cont1das na proposta de Emenda, trazem al
guns cesoobrunentos Que, na tradição jur\dica brasileira, me
lhor se adaptam ao corpo da ieatsrecãc ordinária e complemen
tar.

-----_.._---------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
11'06288-8 OQLANDO BEZERRA PFL
"' PARECER ...

É de se louvar as boas tntencões Que nortearam o nobre
autor da emenda rccevta. a meter-ta deve ser prevista pela
lei ordinária, face, inclusive, às constantes mutações das
condições de vroa no campo Pela rejeição

11'06268-3 VIRGILIO GALASSI PDS
.................... PARECER ..

No entend1mento do Relator, a mater1a tratada no dtscos t
t tvo que se crere-toe suprimir ftgurarla melhor em legislação
crcrnér ta. ets Que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
satar-tos para incidência de ccntr-tbutcões scctata destinadas
a Seguridade possui implicações bastante s tnnte tcet tvas no
f1nanclamento de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tntt-aconst t tu
ctonat poderiam ser r txeoes as provisões tootsnensavets ao
desdobramento da meter-ta. da modo a que possam ser- atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, jutaanos re
comendável acolher a emenda sucress tva. r-enet enoc a matéria
a ulterior consideração ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar-tc

1P06269-1 VIRGíLIO GALASSI PDS
......... ",* ", PARECER * .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimlr figuraria melhor efl'l legislação
ordinária, eis Que a proposta de exctustvtcece da folha de
salários para tnctoêncta de contribuições sociais destinadas
à seaur-toace possui Implicações bastante atantr tcat tvas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo saci a1

Somente meatante tratamento via legislação tntr-aconst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tnutecensavets ao

g;s~~e~~~~~t~s~~c~6;é~~eOleid:dO a Que Do~~am ser atendidos

Em vtata da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sum-esetva. remetendo a matéria
a ut ter-tcr- consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-ctnar-tc

1P06270-5 JOSE CAMARGO PFL
................ PARECER ..

EMbora seja louvável a preocupação do nobre ccnst ttutnte. o
conteudo da presente emenda, em linhas gerais, já se contém
no texto do Projeto de ccnst vtutcão
Assim somos pela crejuotctei toaoe da emenda

11'06286-1 ORLANDO BEZERRA
...",........ ",.....", PARECER .... "'...........

Acatada parcialmente no mérito

1P06290-0 ORLANDO BEZERRA
..."'••• "'''' PARECER ...

Matéria t rctca de legislação cro tnar ta

PFL

PFL

11'06272-1 JOSÉ CAMARGO PFL
.................. PARECER ",........ ",............

A emenda e de fato justificada na sua justificação, o
que diga-se de passagem, muitas vezes não ocorre Pela apro
vação

11'06292-6 ORLANDO BEZERRA PFL
."'''' PARECER "' ...

Pela rejeição, por não se ajustar á orientação predomi
nante na Comissão de Ststematização

1P06293-4 NION ALBERNAZ PMDB
................ '" PARECER ... "'... " .......

A emenda percute matéria crócr ta das legislações estadu
ais e munlC>!'pais

Pela r-ejetcãc

11'06291-8 ORLANDO BEZERRA PFL
"'........ "'*.* PARECER "'......*...'"

A previdência social já vem pagando a seus segurados em
gozo de cener tctcs o abono anual, Que ccr-r-esccnce à grat1f1ca
ção de natal. De mais, a matéria constitui assunto de 'legisla
cão ordinária

Pela rejeição

PFL

PFLlP06273-0 JOSE CAMARGO
•••**."' •• PARECER "''''............ ,'''

1P06271-3 JOSE CAMARGrJ
....."'..... "'.... PARECER ..."'*...... "'.

A emenda pretende suprimir o tnctsc 11 do ar-t 118, que con
fere ao Pres toente da Repub1lca poderes para apresentar pro
posta de emenda á ccnstttutcã....
A supressão proposta não conf ruur-a, a nosso ver, medida sa
neadora do entulho ditatorial, pois o poder da deliberação
sobre propostas de emenda a Constituição será exclusivo do
Congresso Nacional, nos termos do Projeto de ccnst ttutcãc-------------------------------------------------------------------------------
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lP06316-7 IVO MAINARDI PMDB
••*~••••• PARECER ..

As alagações COl'1t1das na j ust i f i cação da aeenoa são pro
cedentes Realmente, a sauce ocupacional deve ser ceej tc de
r-eautenentacão esoectr tca em lei cr-emar-ta

oe I a aprovação

tributarias
A justificação da Emenda argurrenta que as entidades sin-

dicais patronais são igualmente orgãos auxt 1teres do ecoar
Publ tco, merecendo o mesmo tr-atamento Que as de e-creaacos

Os sindicatos cacrcnats têm, como associados e contribu
intes, as empresas do respectivo setor de at tvtdaoe econômi
ca organizadas para a obtenção de lucros Por isso as em
presas que as const t tuem dispõem de muito Mais recursos que
as empregados que organtzam os seus sindicatos Ademais. as
contribuições e anuidades pagas pelas empresas, aos sindica
tos r-esoect tvos ccnst í tuem cescesas oecut tvets do 1ucro bru
to, para efeito de cálculo do imposto de renda ao passo que
a maioria dos assalariados do PaIs tem rendimentos que se si
tuam abaixo oc limite de isenção passando a arcar efetiva
mente com o ônus da contribuição stnctcat

1P06294-::! ORLANDO BEZERRA PFL
~.~.~~~~~ PARECER .~~~ ••• ~.

A aeenoa contem e-atée ta de co-oetencta da iemstacãc 01'
d1nar1a O texto const t tuctona t deve restrtngtr-se, nesse
particular, a cer tntr ctr-ettcs e assegurar condtcões para sua
implementação por parte do Estado

lP06295-l ELIEL RODRIGUES PMDB
••• ~ ...~~~ PAREC!:.R ••• ~•••• ~

Em oue pese sua relevância. não se cogita da aorectacãc
tia Matéria no âmbito ccnst t tuctonar

Pela prejudicialidade
-----------------------~-------------------------------------------------------

lPQ6296-9 ELIEL RODRIGUES PMOB
••~~.~~~. PARECER ~~~ ••~~.~

Entendemos que a nova redação que ser-a dada a eatér ta no
Substitutivo atendera ao objetivo da emenda

Pela cr-ejudtctar idade-------------------------------------------------------------------------------
1P06297-7 ELIEL RODRIGUES PMDI3
~~ ••••••• PARECER ~ ••••••••

Os objettvos da emenda estarão atenctocs na nova redação
eater-ta. no Subst t tut tvo em elaboração

Pela rn-ej cctcte ttcace-------------------------------------------------------------------------------

lP063H:-9 ROBERTO VITAL PMDB

lP0629B-5 ELIEL RODRIGUES PMDB
.~ ••••••• PARECER .

Parece-nos preconceituoso atacar um lidmo dtr-e t to 1ndl
V1dua1 COM o pretexto invocado, Que se fundamenta em ótica
ner-sonat tss tna Contudo na nova redação da a l tnea. para o
sucet ttut tvo. a expressão atacaoa foi desprezada, apenas por

-------------~:~-~~~:~~:~~~~-~::~:~:::~~~~--~::~-~~:~~~~:~~~~~~~:_-------------
1P06299-3 ELIEL RODRIGUES PN'DB
.......... PARECER .

O estabelecimento de relações das entidades sindicais
nactcnats com suas congêneres estrangeiras decorrera simples
mente da ausência de pro1b1ção ou de ccnctcrcnamento. na
Constituição

Portanto. não ha necessidade do dtsncstt tvc. uma vez üa
r-anr tca a plena t tcer-oace stncrca t

Asstm, embora Dor outro fundamento. a Emenda deve ser a
erovada

lP06aOO-1 ELIEL RODRIGUES PMDB
.......... PARECER .

A pretensão do autor da presente emenda já esta contempla
da no artigo 86 Isto porque na um erro de referência no ar
t t90 86 que diz " além das disposições constantes no
artigo 14 a Trata-se na -eer tcece. do artigo 13 Houve, cota.

-------------~~_!~~~~-~~:~~~-~:-!~~~::::~-~~_::~:~----------------------------
lP06301-9 MAURiCIO NASSER PMOB
~ ~. PARECER ~ .

A matéria constante da presente Emenda ccne t tt a com
s tst eeãt tca geral acatada pelo Substitutivo

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP06302-7 MAURíCIO NASSER PMDB
.......... PARECER .

Os atuais prefeitos. vtce-c-eret tos e vereadores foram elei
tos para nanoato com a duração de se ts anos
vtve-os UI'1 processo de transição e de aperfeiçoamento das
tnst ttutcões denocr-at tcas , razão pela Qual julgamos tnconve-

-------------~~:~~:_:_~~~~~~~~~~~-~:_~:~~~~~:_-----~---------------------------
1P06303-S ROBERTO AUGUSTO PTB
••••••••• PARECER .

Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para

------------_:~~~:~:~-~:-::~:_~:_:~~::::~~--~:~:_:~:~~~:~~-~~~~:~~-------------
lP06304-3 ROBERTO AUGUSTO PTB
•• ~ •••••• PARECER ..

A emenda e pertlnente Acatada, parcialmente, no mer-f to

1P06305-1 ROBERTO AUGUSTO PTB
••••••••• PARECER •••••••••

ecr-eo t t a-se haver encontrado a forma do consenso

lPD6306-0 ROBERTO AUGUSTO PTe
••••••••• PARE.CER ..

A intenção e justamente a de cr-tar "espaço" para srupos
co-untter-tos , fazendo com que. de forma complementar, cada
seç-ento da sociedade tenha seu canal de expressão

Pela rejeição

lP06317-5 IVO MAINARDI PMOB
• PAR~CER .

Trata-se. a nosso ver. de Matéria tnrr-accnst ttuctcnat , que
poder a se!" tmctenentaca ar-aves de 1e1 ou decreto
Pela rejeição

lP0631B-3 IVO MAINARDI PMOB
........~~~ PARECER •••••• ~••

A adoção da Emenda r-estr-tnatr-ta a um nur-er-c insign1fi
cante, ccnstoer-anoo-se o mrnero global dos servidores pubJ 1 
COSo os c'ia-naocs cargos de confiança CO'110 dirigentes maxtmos
no entendimento gramatical do superlativo. s6 se enquadrariam
os exercentes dos cargos de utntsrr-cs e seus sucst ttvtca.nr-e
sldentes de autarquias, etc Ora, esse não e o esatr t to do ar
ttgo B6-V, que visa aos servidores de escalões tnrer tcr-es da
acmtrttetr-ecãc ccot tca mas exercentes de cargos de ccnr ranca
di reta dos titulares dos r-esuect tvos cr-cêos

1P06319-1 IVO MAINARDI PMDB
."'~•••••• PARECER •••••••••

Pelo mer t to da emenda é acolhida com alteração de redação
Pela aprovação

1P06320-5 ISMAEL WANDERLEY PMOB
~ ~ PARECER ••••••• "'.

A emenda se baseia no fato de que lei complementar disc1pl t
nere a POlicia Federal. asslm como sere tambéM Por lei c tect
nt tnar-a a ser teta Mtl1tar e, para que não f tqua sem Lei 01'
gãnica a eet tcta ctvt t o Constituinte procura, dessa forma
evitar cheques de funções nas suas r-eapect tvas ações
pela aprovação

tPD632t-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB
••••••••• PARECER •• "' .

A sugestão foi acolhida parcialmente no mer tto , nos ter
mos do sucet ttut tvc do Relator

1P0632~-1 MANUEL VIANA PMOB
.......... PARECER ...... "'•••

Já se encontra oar-ctau-ente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06323-Q MANUEL VIANA PMDB
• ..... ~••• PARECER ••• ~ •••••

A proposição em apreço vtsa a tnctu tr- ao texto do ar-t
455 a expressão "e garanttas"

Não obstante a tntençâc do ilustre autor de assegurar aos

atuais t ttute-es das garantias, alem direitos f e referidos,
outras garantias. parece_nos de todo c tsceosavet a inclusão
cr-ecencroa. pois acham_se elas abrangidas pela expressão ad'
rei te-

Somos, asstm, pela rejeição da aeenoa

lP06324-B r1ANUEL VIANA PMOa
............... PARECER "' ..

A emenda pretende incluir entre os ramos do direito
suscet tvets de legislação pela União O "notarial" e o "r-e
91stral" As normas sobre estes dots segmentos. todavia. pela
sua natureza técnica. devem ficar consignadas no bojo aos
campos autônomos do ntrettc e nas leis de cr-aentaacêo juatct
ar-ta. não merecendo ftgurar no rol das do antigo a-t tac 54

lP06307-8 ROBERTO AUGUSTO PTS
........... PARECER •••••••• '"

A Emenda e de ser r-ejet taca
Peja rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06325-6 r,lANUEL VIANA PMOB
.......~ •• PARECER .

Já se encontra car-ctaunente atenctoa a emenda
Peja rejeição

lP06309-4 ROBERTO AUGUSTO PTB
.......... PARECER •••••••••

Trata-se de matéria que deve ser regulamentada no âmbito
da legislação ordinária

lP06311-6 ROBERTO AUGUSTO PTB
............ PARECER •••••••••

A matéria constante da presente anenoa coori t ta com
s1stemática geral adotada cetc Substitutivo

Pela rejeição

lP06310-8 ROBERTO AUGUSTO PiS
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais
meritórios e justos. vemo-nos imposs1bt t tt aoos de aproveita
la por constituir seu assunto eeter-ta de tet or-o tnàr-va

Pela rejeição

lP06312-4 MICHEL TEMER PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Requisitar tnouer-ttos e atos tnvest taatér-tos necessá
rios â instrução do processo basta ao exer-ctcto da função fis
cat tzauor-a por parte do Mlntster10 Pubt tcc

Serta tmcruoente senão tnce-t tnente atr-tbutt-r-tna com
cerêncta para avocar tnquér t to policial

Pelo acolhtmento.

1P06326-4 MANUEL VIANA PMOB
• •••• "'.~~ PARECER •• ~...... ~

A Emenda em exar-e vtsa a confer I r aos subst t tutcs das
serventias de foro judtcia1 o dtr-e t to a efetivação no cargo
de titular no caso de vacância '

Ora. o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas
servent taa. demonstrando eenstvet avanço nessa ar-ea e repon
do. no lugar adequado, as funções centr-ar-tas como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, assim, extinguir os nr tvtiectcs até então
conferidos aos titulares de eer-vent tas que, cor- delegação do
Estado prestam ser-vtcos nctor-ta ts a nosso ver tnceteaavef s ,

O dtscostc no ar-t 455 do Projeto por sua vez, ressalva
os direitos dos atua1s titulares Pretende-se estender tais
ctr-ettcs aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, e
esyazlar a regra eacae teeccr-a. a ponto de r-et tr-at-vse a sua e
ficácia para se manter os privilégios que se pr-etende extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda

lP06327-2 MANUEL VIANA PMOB
•••••• ~ •• PA!\ECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitu-
cional pretende tão-sorrente estabelecer o cr-tnctptc da gra-
tuidade do processo ..de naot t t tecão para o casamento

Posteriormente. a legislação ordinária cutoar-â de dtsct
pl tnar- a marer ta-------------------------------------------------------------------------------

lP06329-9 IVO MAINARDI PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda se refere ao item IV, letra c, do artigo 12
Não contem melhor redação para o dispositivo
Deve ser rejeitada, portanto-------------------------------------------------------------------------------

1P0632B-1 MANUEL VIANA PMOB
••••••••• PARECER •••••• "'••

A emenda propõe, como dtaoos tcãc transitória. regulação
de matéria via legislação co-ctenentar- e cr-dtnár-f a federal,
em sentido diverso ao entendimento do Relator'

O parecer e pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

'Te1P0630B-6 ROBERTO AUGUSTO
•• ~ PARECER .",.~~ ••••

A Emenda é de ser rejeitada.
Pela r-ef e tcãc

lP06313-2 MICHEL TEMER PfIIDB
•••••• ~.~ PARECER .

Não se pode confundir a atuação autônoma e tncecenoente
do Minister10 Publico e das Po1teias CWl1 e uuctctár-ta

Cada órgão oesenoenna suas funções dentro de t tatt es le
gais sem interferência capazes de causar atritos e fissuras
no processo e procedimentos com que o Estado desempenha suas
funções f ur-tsctctcna t e admtntet r at tva

Pelo acolhimento

lP06314-1 JAYME PALIAR IN PTa
.......... PAl'iECER ...... "'••••

-----------------~~~:~~:_:~~~:::~~::~~~-~:_::~~::~~~~-~~~~~~~~~----------------
lP06315-9 ROBERTO VITAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

pe1'i supressão dos termos "de trabalhadores" do texto do
ar-t 265, Hem r r , at mea "c". do Projeto de Constituição, a
Emenda pretende incluir todas as categorias de ent toaces s tn
utca ts e não somente as de empregados, no rol das imunidades

lP06330-2 DIRCE TUTU nUADROS PTB
• •••••••• PARECER .~ •••••••

dá se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela r-ejetção

1P0633'-1 DIRCE TUTU QUADROS PTS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda e plenamente justiftcada Pela aprovação------------------------------------------------------------------------------
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lP06346-9 HORÁCIO FERRAZ PFL
.................. PARECER ..*..*.* ......

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP06339-6 DENISAR ARNEIRO PMDB
** *.."'.. PARECER ** ..

A r-eput amerrtação adtc tonaca ao ntscos t t c deverá ser cej e
to de tet os-dtnér ta

1?06337-0 NILSOt-l GIBSON PMDB
.....*..."'... PARECER ....*....*..*'"

Prejudicada. em face das alterações procedidas no suost t
tut tvo

lP06345-1 ARNALDO PRIETO PFL
............*..* PARECER *..*..* ...... '"

A emenda esta prejudicada pelo aproveitamento de emenda mais
abrangente-------------------------------------------------------------------------------

'FL

'FL

lP06355-B HORÁCIO FERRAZ
*** * PARECER ...

O er-t tsc 86, quando faz referência ao artigo 13 (no texto
consta 14, 001' falha de lrrpressão) assegura ao servidor pu
m tco una ampla gama de direitos que não cevee ser ej tntna
dos Queremos acreditar que a presente emenda não levou em
conta o er-r-e de impressão verificado no ar-t tac 86 Por outro
lado, as pretensões constantes na proposta sob exame já se
encontr-em plenamente tnser-toos no texto

lP06354-0 HORÁCIO FERRAZ
......*........ PARECER ....* ........ *

Par-ecer- tcêntcc ao de no lP06361-2
------------------------------------------------------------------------~------,

lP0636B-0 LOURIVAL BAPTISTA PFL
.......** ..* ... PARECER ......... *....*

A emenda pretl2nde suprimir o art 360 que i1l'põe limitação a

1P06358-2 HORACIO FERRAZ PFL
* * PARECER ..

A t tcenca pelo prazo super-ter- a 120 dias sempre ensejara a
convocação de suplente (paragrafo do art emendado), como de
sej a o autor da propos 1cão
Pela cr-efuctctar toece

A Emenda e de ser rejeitada
seta r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06364-7 HORACIO FERRAZ PFL
....* PARECER ..*..* *..

Os cr-tnctptcs excr tctraoos nos ar-ta 77. 79 são ob-
v tos e r-eccnnectoos por" todos Contudo, assim como em outros
casos, o fato de serem óbvios nem sempre extmem o legislador
de inscrevê-los na tet máxtma Na real idade temos necessidade
~6n~~~I~~~i61g~Ç~~m~~numer-es atnda que estas façam parte do

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

1P06357-4 IiORACIO FERRAZ PFL
....*..* ....... PARECER ,~ ..*..*.... * ..

O artigo 83 deve, r-eatnente. ser et tntneoc. pois e to-
talmente Inócuo Quanto ao B2 e 84, estes devem ser mantidos
por força da tmcr-tâncta das disposições que eles ccnt êem

------------------------------------------------------------------------~------

lPOó351-5 VICTOR FACCIONI !:lOS
*..*....**"'* PARECER *....*** ....'"

A Emenda e de ser rejeitada
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06361-2 HORACID FERRAZ PFL
** ..*** PARECER "' ..

O artlgo 90 encer-r-a matéria de SU'Tla tmccr-t êncta , razão
pela qual deva ser destacada

---------~;õ6362:~---------Hõ~Â~Iõ-;~~~Az--------------------------;fL---------

..* PARECER "' *..
A e'!lenda apresentada !;!elo ilustre Constituinte tem total

pr-cceoêncta A materia nao e de natureza constitucional A
competência para otsctcr inar at r tbuj ções de seus runc tcnàr-tos
deve pertencer aos pr-ópr-f ca Estados Dessa forma, o ctspcsr
t tvo estaria melhor colocado na tests tecêc orctner-ta estadual

---------~;~6363:;---------;Õ~Â~IÕ-;~~~A~--------------------------;;~---------

..*....*...... PARECER .........**....
tuti~~ejUdlcada. em face das alterações procedidas no subst t-

lP06360-4 HORÁCIO FERRAZ PFL..* PARECER ..
A Emenda visa a tornar o at tstamento e o voto faculta

Uvas

1P06356-6 HORÁCIO fERRAZ PFL
*** PARECER "' *..* .

Procede a justificação do autor da presente emenda ao
af tr-mar- que o artigo 85 e eats urra oectar-acêc de nr tncrctcs
que um dispositivo constitucional

De fato, encontramos ar-t 19o do mesmo teor nos regulamentos
dos órgãos de pessoa 1

ccnsecuentenent e. j ut gamos tambem oesnecesser t a sua perma-
nência no texto constitucional razão pela Qual acolhemos a
sugestão do nobre ccns t t tut nte scr-ectc Ferraz-------------------------------------------------------------------------------

Entendemos que, o exar-c t cto do voto é um dever ctvtcc A
obrigatoriedade do voto advem da teoria do eleitorado-função
É, portanto, uma obrigação jur-totce

Não concordamos com os argumentos de que v totenta a li
berdade e a consciência do eleitor Pelo contrario o ctoaoãc
~~tbr~~c~andidatode sua preferência podendo, tamcem, votar

a voto facultativo pode provocar grandes abstenções ,
comnecnet enuc a rem-esentat tvtoece pol t t tca e popular dOS
eleitos, levando ao poder mtnor-tas r-ao tcats e tr-ansfo-manoo 

.. se em fator de corrupção eleitoral
Sendo o voto cor-tsatc-to. e óbvio Que o alistamento

também sera obrigatórlo
Excetuanos da obrigatoriedade apenas os anat f abetos ,

os maiores de setenta anos e os deficientes t ts tcos-------------------------------------------------------------------------------

lP06352-3 liORACIO FERRAZ PFL
....* * PARECER ..

A proposta oc reduç:ão de dois artigos e sua transformação
r-escecr-va em dois parágrafos do artigo B6 não nos parece ne
cessar-to Por outr-o lado. o disposto em ameoo; artigos, do no-

-------------~~-~~~-~:_:~~:~:~~~.:._~:~~~~~-~:~~-~-~:~:~~~:_~~:_~:~:~:~---------
1P06353-1 f-lQRACIO FERRAZ PFL
.........*........ PARECER ..*..*..........

Pela r-ejetcêc, por decidir, a Comissão de Sistematização,
eucr-tmtr o art1go 3B do projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P06359-1 HORÁCIO FERRAZ PFL
..*..*....*.... PARECER ....** ..........

A materla constante da presente Emenda confl1ta com
s taten-at tca geral adotada pelo Substitutivo

Pela eef ercão-------------------------------------------------------------------------------

1P06365-5 PAULO ZARZUR PMOB
................* PARECER .......... "'.....

A taxa de juros r-eata no ar-asr t constitui um problema
que precisa ser equacionado com urgência Todavia alem de
questões técnicas, como a definição do que se entende per- -ra
xa de juros reata-, na que se exantnar- os deter-mtr-ant as das
etuats taxas 6, partir desses elementos, a adm1nistração eco
nomlca do cars deve submeter à oe t tber-ação do Congresso Nacio
nal normas Que matenham a taxa de juros r-eata dentro dos llmi
tes observados a ntvets tnter-nactcnats

~ortanto, a fixação de limites "a or tcr-t- na Constitui
f:o nao assegura os objetivos reatt tmcs do Ilustre const ttutn

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lP05366-3 PAULO ZARZUR PMOB
....*....*..... PARECER •••*..........

Pela rejeição Causa decidida, em grau de recurso crer-

-------------~~~~~.:._~~~_:~~~~~~~.:._~~~-~~~:_~:~::~~-~:~~~:~-~~~~~~~~~-----------
1P06367-1 DIONísIO HAGE PFL
......* PARECER ..

Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
487. que dispunham sobre a mater\a no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitut1vo do Relator
Ver, a propos1t:J o teor do parecer dado a e1l'enda numero
1P00202-8

'Ta

,os

lPOG332-9 DIRCE TUTU QUAOqOS
"'..."'*....... PARECER ..*"'''' .... '''....

De acordo cor- a justificativa
Pe1a aprovação

tP06350-7 VICTOR FACCIONI
...........* PARECER *..

1P06340-0 GERSON MARCONDES P,,"OB
...........*** .. PARECER *......... *........

A regra geral que ncr-tete o tratamento constitucional sobre o
uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural deve ser
direcionada da manett-a em que se encontra no anteprojeto de
constituição
cace-a ao murríc ip to alem da promoção adequada do ordenamento
territorial, meutante planejamento e controle do uso, o par
cetenentc e ocupação do solo urbano e r-ur-at
Quanto a sua autonoma para legislar, deve et e--ee a assuntos
suplementares á teatatacêo federal e estadual
O Estado estruturado sob a forma federativa supõe a narmoma
entre os entes da federação pois o conceito fur-tctco de au
tenente de cada ente ja induz a existência de t tmt te que a
dlstlngue da plenitude do poder soberano

lP06336-1 NILSON GIBSON PMDB
** ..*........* PARECER ....*.........*

Pela r-ejetcãc Tendo em vtat a que o novo substitutivo do
Relator optou cata manutenção dO cteccst t tvo em sua rcrna 01'1
ginal

lPOô344-2 ARNALDO PRIETO PFL
*.."' "' * PARECER *

A emenda visa incluir, na corcetêncta da União, artigo 54,
tnctsc XIV, a Pot tcta scoovtãr-ta Federal A cr-ovtoêncta é
justa Por outro lado, o artigo 254. preceitua que as Poli
clas Militares Que são organizações de natureza estadual ca
be "exer-cer o poder de cor leia de manutenção da ordem po' t t t
ca tnctus tve nas rodovias e ferrovias federais", o que deve
ser entendido como colaboração entre as duas entidades poll
ctats

1P06348-5 HORACIO fERRAZ PFL
*** PARoECER ..*"' "'***

Entendemos que a acumul ação de cargos não deva ser encara
da de nane f r-a radical Os casos contemplados no ar-t tao 87
partem do er-tee-tc que a acumulação somente seja oer-eu t tca
quando houver ccecer ttnr toaoe de horario e correlação de ma
teria Ela é, portanto, bastante r-estr tt tva. não permitindo o
surglmento de duvidas ao admln1strador quanto a ilegalidade
ou não da acumu1ação

lP06349-3 HORACIO FERRAZ PFL
....*......*** PARECER ....*.....***

O a'rt'go 86, Hen- IV estabelece a instituição de um reg\me
unlco para os servidores oublicos e subentende caracterlstl
cas propr1as para os :;ervidores de cada esfera ao governo
Isso não exclue, porém, a equanim1dade de tratamento, asseou-
rada em outros dlspositivos desta Seção -

lP06342-6 DIRCE TUTU QUADROS PT6
..** ...."'...... PARECER ...... ** .."'....

Cuida a emenda de suor-tete do texto da ai tnea d do Item
IV do art 27 a expressão "Convicto O juiz"

Não concordamos ccn os ar-qurtent os apresentados na just t
t tcação de que a convicção do júiz encontra-se no reino da
subj et i vi dade

lP06341-B DIRCE TUTU QUADROS PTa
..*..***** .. PAREtER ..........."'.....

O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos, por consegLlnte, a criação, fusão, incorporação e des
membramento de I'f'un'c\pios devera ser de sua competência esta
belecida na const ttutcêc astauua t

Somos pela aprovação da emenda

lPQ6335-3 DIRCE TUTU QUADROS PTS
"'''' PARECER * ..

Pela rejeição Não há como ace t tar- a aeun tacãc da t sen
cão prevista no paragrafo cmcc do ar-t 37 pela c-cer-ta di
ver-s tcaoe das ações catalogadas no ar-t 32

1PQ6334-5 DIRCE TUTU QUADROS PTB
........ >lo....... PARECER ** ....."'..*..

Em que pese sua r-etevâocia. não se cogita da eor-ectacãc
da mater-ta no âmbito const t tuc tcnat

Pela prejudicialidade

1P06338-B DENISAR ARNEIRO PMOB
*........ "'...... PARECER .......... *......

A nat er-ta é pertinente a parte do p-of etc que trata das
competências teststat tvas

Pela prejudicialidade

lPQ6333-7 DIRCE TUTU QUADROS PTB
", ",,,, PARECI:.R ..

A exot tcttacão. cont Ida no sucst ttut Ivo e nats adequada ao
Texto Const t tuc tona 1
A adoção dê! I5.menda poderia suscitar duv1das dado o caráter de
genera11daee que o entor-na

Pela rejeição

tP06347-7 HORACIO FERRAZ PFL
..* ** * PARECER ..* ..

Não obstante deve-se reconhecer a louvavel preocupação
do ilustre Autor em disciplinar mmunctosamente os efeitos
práticos e legais da ants t ta não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação no texto cena-
t ituclonal

A redação do ar-t 415 do oroí etc, de resto eorovettaoaa
com mtntmas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de for-n-a completa a concessão de nener tctc deixando para
a legislação tntr-aconsr t tuctona t a regência dos aspectos es
pecificas da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos
acna'n-se no Substitutivo, pelo Qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda

lP06343-4 CARDOSO ALVES PMDB
*..** ......... PARECER ......... ****

A emenda transfere para o nível estadual a comoetêncta pa
ra criação, incorporação, fusão e desmembramento de ecntct
pios, o que esta coerente com o principio de autcnomta esta
dual

Somos pela aprovação no mérito
-------~-----------------------------------------------------------------------
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1P0636B-0 LOURIVAL BAPTISTA PFL lP06382-S PAULO ZARZU~ PMDB

Pela aur-cvação nos termos do SUbstitutivo em elaboração

Pela rejeição, par não se conformar com o entenotmentc
da Comissão de .stetemat tzacão

------------------------------~------------------------------------------------

lP06394-9 MAURO SAMPAIO PMDB
........... PARECER •••••••••

sete acolhfmemento nos termos do suoat í tut tvc

lP06395-7 MAURO SAMPAIO PMDB
........... PARECER ••••••••• ..

Pelo acolhimento car-ctat , nos termos 00 sucst ttut tvc

P'LlP06390-6 FURTADO LEITE
.......... PARECER ..

lP06389-2 FURrADO LEIlE PFL
........... PARECER ...... ,.••••

Pela rejeição Ja está previsto no pr-ojete organismo es
cecve tcc para tratar da mat ér-ta

--------------------------------------~----------------------------------------

1°06393-1 MAURO SAMPAIO PMOS
.......... PARECER ••••• ,.•••

Pelo acctntmento oer-ctar , na forma do substitutivo

lP06392-2 FURl"ADO LEITE PFL
........... PARECER •••••••••

Face á instituição de um fundo untco para o financiamento
dos programas de seeee. ass t têncta e previdência scctat . a
emenda. obviamente, passa a carecer de sunst ãncva

Pela rejeição

lP06391-4 FURTADO LEITE PFL
.......... PARECER .

A sugestão foi acolhida parcialmente no eer-rto, nos ter
mos do .sunst rtut tvc do Relator

1P06396-S FARABULINI JuNIOR PTB
............. PARECER .

A r-eoacãc ut t t tzaea na emenda não consegue COmunicar-nos
o sentido que o autor Quis emprestar-lhe

lP06383-3 PAULO ZARZUR PMDB
............ PARECER .

O preceito antl-discriMil'at6rio encontra-se excr tcttc no
SUbstitutivo do Relator Quanto aos demais aspectos, entenqe
mos tratar-se de detalhamento passível de regulação via le'l
cr-dtnar ta

lP063B5-0 ANTONIO FERReIRA PfL
.......... PARECER .

Tendo sido aceita a emenda sucress tve do ar-t 50. de
autoria do Constituinte José Camargo, somos pela r-ejetcão ela
emenda em pauta-------------------------------------------------------------------------------

lP06386-a ANTONIO FERREIRA PFL
.......... PARECER .

Tendo sido favoráveis a aprovação ec emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autor ta do nobre Consti
tuinte Pranc í sco Rollemberg, somos, ccer-enteeente, pela r-e-

-------------~:~~~~-~:::~------------------------------------------------------
lP063S7-6 VIRGíLIO GALASSI PDS
............ PAR~CER .

A emenda constitui substitutivo completo dos textos r-e
t at tvcs ao Judiciário e orgâos conexos Estabelece Justiça
estadual independente do povo a magistratura dirige concurso
para ingresso, aprova quem quer, nomeia e promove Cria-se,
assim. uma nova "nobr-eza da toga~ Substitui o Juizado de
Paz, de tão longa tradição br-as t teu-a. por uma Justiça Mun1
ctoat A competência do Supremo 'rr tnunat Se estende por de
zoito itens, o que e tncoeoat tvet con o seguro e rápido estu
do de tão grande numero de Questões AtribUi, alem disso, ao
JUdiciário, o ctr-etrc de 11T'por seu eneeocteento. so modt e tca
vel per- "nova ncrtea constitucional" O audtctér-to passaria a
ser um revisor do Poder Legislat 'Ivo. visto Que seu "entendi
mente" se sobreporia, como regra geral, as tete

Pela rejeição

lP06384-1 ANTONIO FERREIRA PFL
............ PARECER ..

Tendo optado por dar parecer favoravel a emenda supres
s tve do ar t 10. somos, coerentemente pela rejeição desta-------------------------------------------------------------------------------

lP063a8-4 MAURO CAMPOS PMOa
.......... PARECER ..

No entendimento do Relator. a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende supr tntr- figuraria melhor en legislação
ordinária, eis que a proposta de exclusividade da folha de
satar tcs car-a tnctoêncta de ccnn-tbctcões scctate uest macas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
e tnanctaeentc de programas e entidades já ccnsct toaccs no
campo social

Somente mediante tratamento vra legislação tnn-aconst ttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matee ta , de modo a que possam ser atendtuos
os dtver-sos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevâncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
ccmenoevet acolher a emenda sunr-ess tva , remetendo a matér-Ia
a ulterior consideração, ao ensejo do processo leg1s1at1vo
ordmar-tc

lP06376-1 PAULO ZARZVR PAlDS
.......... PARECER ...

A concessão de isenções eaoecre tcas não e eeter-ta ccns 
t ttuc tcnat

Ademais, a r-eroreutacãc dos termos da emenoa.oa-a trans
formar as isenções cr-ereoctcas em imunidade tr-itmtarfa, cal i
diria com tendência crescente elos const ttutntes contra a am 
ot tacão da imunidades, que se ev toenc tou no decorrer dos tra
balhos das Subcomissões e das comissões Temáticas, alem de
corroroeeter- a meta de se reforçarem as f1nanças municipais e
est aduats

lP06370-1 PAULO ZARZUR PMDB
••••••••• PARECER .

Entendemos que numa repúbl tce federativa deva existir harmo
nia de leis que a r-eüe'n Se, por U"1 lado eeterrrtnaucs Esta
dos apresentam peculiaridades crõcr-tas , na que se convir Que
as leis são universais e devem poder ser apI tcenas a todos os
casos
EnfifT1. permitir que apenas se legisle "suctet tvanerue'' r-eete-

------------_::-~~-~~~~:~:~-~~~:~-~~~:~:-::~-~::~~~:~~~::_~~~~:~:~:_-----------
lP06371-0 PAULO ZARZUR PMDB
.........,. PARECER • .., .

O texto do projeto já contempla a pretensão CIo nobre ccns-

---~--------_:~:~~~::_~~~-~~~~~-~~~~~~~~:~~------------------------------------
lP06372-8 PAULO ZARZUR PMOB
........... PARECER • .., .

O Projeto da comtssâo de sts teaat taacãc inova de maneira
pcs t t tva ao tratar nurra seção eenectr tca o dtret to á ass ts
têncta scctat , e pela primeira vez dá aos delineamentos pro
gramáttcos runoanentats nesse campo o "status" de norma cons
titucional Cabe r-essaltar, entretanto, que o texto do prOJe
to não ecoe-a acolher os oesooor-e-nentcs necesser-tcs a eret t
vtcaoe oa cct tt tce social no campo da ass ts têncta publica, o
que devera ser realizado via legislação or-ntnar ta Entende
mos, octs , Que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus mer t ros e relevância especifica poderá ser me
lhor ac-ectaoe em outra cpor-tuntoaoe, ao ensejo das futuras

------------_:~~~~:~~~::_~~-~~:~-~~-~:::~~~~~:~:~:~_:~::~:_--------------------
1P06373-6 PAULO ZARZUR PMOB
............. PARECER ....,.......

A presente Emenda objetiva vedar, a untãc , conceder garan
tia em ero-est tmos contr-atauos com entidades estrangeiras

A Emenda proposta, não obstante os elevados cr-ccóst tos
do Autor versa sobre mater ta que, por sua natureza, é suf et
ta a interpretações que var1am conforme o momento cctf t tcc ou
as condições econômico-financeiros do oats , e que, portanto
estar-ta melhor dtsctat tnaoa em norma oe car-áter tntr-accns t t tu
ctonar

-----------------~:~:_~:~:~~:~-------------------------------------------------
lP06374-4 PAULO ZARZUR PMDB
.......... PARECER .

A amenoa contem ressalva a aplicação da pena de morte
Que preconiza seja apl tcaua nos chamados crimes hediondos

Além do aspecto conceitual que envolve - conceito pre
ctsc de délito hediondo - não merece acolhida a proposta por
envorver- tema altamente polêmico, sabido que na nossa s tate
mát tca juridica não há lugar para a pena de nor-te

O Substitutivo, alias, trata eo-eceeente do assunto

-----------~:~:_~:~::~~~-~-------------------------------------------
lP06375-2 PAULO ZARZUR PIIDB
.......... PARECER .

A extinção, pura e simples, do Fundo de carant ta por
Tempo de ser-vtco justificar-se-ia em duas ntpôteses estabi
lidade absoluta no emprego ou existência ce sistema de
seguro-desemprego que cor-tçasse o tr-acatnacor- na totalidade
do per lodo de desemprego

Sabemos que, na ccne tau-acãc atual de nossa economia a
est antt tcace ebsc.uta e impossível, ate mesmo indesejável O
seguro-desemprego, por sua vez so terá ccnctcões de cobrir
parcialmente o per'íodo de desemp.ego

Nessa s t t uação , justifica-se a possibilidade aberta ao
trabalhador de r-er tr-eca do fundo acumulado em sua conta du-
-ante o per-toco de trabalho

Julgamos. contudo, oesneceesae tc explicitar no texto
constitucional a possibilidade de o trabalhador efetuar o sa
Que Quando do rompimento do vinculo empregat tere for Inerente
a pr-opr-f a definição de Fundo de Garantia por Tempo de Ser
~iÇO

car-t tcvcecêo das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnance tr-a de planos de previdência complementar para seus
servtoc-es Entendemos co-ts t.st ente o ar-aumente de que se tra
ta de mate. ia mais peccr ta de leg1slação cr-ntnar-ta , pois o
assunto ja e objeto de tratamento esoectr tcc em dois decretos
execut tvos , o que demonstra a preocupação do Poder Publ tcc
com a questão Ressalte-se ainda, que o controle e a fiscal 1
cecãc dos -eunoos de pensão" é competência de us-a Secretaria
eepectr tce do Ministério da Previdência e ass tstêncf a Social.
a qual incumlJe o acompanna"lento da observância das nort1l2.s le-

---~~::_:_~:~~~~~:~::~:~-~:~::~:~::~---------------------------------
1P06369-13 PAULO ZARZUR PMOB
..... ..,.., ..... PARECER •••• ,......

As sugestões do autor são objeto de regulamentação a nt
ve l de lei cr-dtnãr ta-------------------------------------------------------------------------------

1P06377-9 PAULO ZARZUR PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição. por não se ajustar ao entendimento da Co
missão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P06378-7 PAULO ZARZUR PMDB
........,.•• PARECER •••••••••

A Emenda' em tela, segundo as tradições const t tuctona ts
or-asttetr-as , merece adequada consideração quando for ela 
ncr-ada a legislação cceotenemar crutnãr-ta

------------------~------------------------------------------------------------

lP06397-3 FARABULINI JuNIOR PTB
.......... PARECER •••••••••

Segundo a tradição do Direito br-asn etro. a Emenda em cau
sa trata de matéria tnfr-acnnsf t t uef nna t , merecendo ser ccns t
uer-aca quando se tratar da legislação complementar e or-df ná
"a

lP06398-1 FARABULINI JuNIOR PTa
.......... PARECER .

A emenoa trata de meter-ta 00 âmbito da legislação orctná-

"a

lP06401-5 FARAaULINI JuNIOR PTS
........... PARECER .

Tendo optado por redação mats sucinta para o art 90.
opinamos pela r-efetcsc desta emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP0640Q-7 RICARDO FIUZA PFL
••••..,•••• PARECER •••••••••

Atendido em parte o objetivo da emenda mantendo-se a parte
final do texto do projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP06403-1 FARABULINI JuNIOR PTa
.......... PARECER .

A Emenda não representa Inovação oue melnore o tex.to A reda
ção do Substitutivo dtz melhor com os objetivos consti
tuciona1s

11'06402-3 FARABULINI JúNIOR PTB
••••••••• PARECER .

A expressão atacada consagra um cf r-ettc individual e não
pode ser confundtua como autor teat tva de manifestação publica
de sexua11cace

Contudo, no sucst ttut tvo deu-se nova redação à matéria.
sUpr1mindo-se!. por desnecessária, a expressão atacada Não.
obv1a'llente. pelas razões expostas na Emenda

Pela prejudiCialidade.

PTBlP06399-0 FARABULINI JuNIOR
• ,.. PARECER •••••••••

lP06380-9 PAULO ZARZUR PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda estabelece a mator tuaoe civil aos vinte e um
anos e a responsabilidade penal aos dezesseis

Alem ele nos parecer matér ta afeta ao direito or-c tnâ 
1'10, no caso da -esccesanti tcace penal envolve eec t sãc poJéml
ca , de amplo ccnteucc social

Pela r ejetçâc. portanto
----------------------------------------------------------~--------------------

11"06379-5 PAULO ZARZUR PMOB
• .., PARECER .

Em que pese ao mérito da proposta, trata-se de meter-ta
de lei ordtnar-ta, razão por que somos pela rejeição

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP063B 1-7 PAULO ZARZUR PMDB
........... PARECER .

Entendemos que reduzi r o tempo de ser-vtcc para aposentado
ria aos 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher gera uma
aposentadoria precoce ccnsecuentemente, julgamos que tal su
gestão não deva prosperar

-------"'':'-------------------------~--------------------------------------------

1P06382-5 PAULO ZA.RZUR PMDB
........,.. PARECER .

O precetto cujo acréscimo e suge,'ido, inegavelmente, se
MOstra d'igno de acolhimento, e'is que consubstancia prov1dên
cia tmprescind'ivel destinada à repressão aos abusos do poder
econômico nos mercados nacionais
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1P06403-1 FARABULINI JuNIOR PTB lP064lg-g FARABULINI JuNIOR PTB

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP06404-0 FARABULINI JuNIOR PTB
......·..*""1". PARECER .*....."''''.

A Emenda não aperfeiçoa o texto do Projeto Sua forma, inclu
sive, muito deixa a desejar
Pela rejeição

lP06405-B FARABULINI JuNIOR PTa
.......**.*. PARECER •• * ..

Em que pese sua relevância, não se cogita da apreciação
da matéria no âmbito constitucional

Pela prejudicial idade
-------------------------------------------------------------------------------

1POB40B-B FARABULINI JuNIOR PTB
.....*.*."'* PARECER *"'...."'........

A Emenda, sucr-ess tva da parte final do dispositivo, se acolhi
da, pode ensejar restrições a liberdade do preso e não ampl i
ar essa li oer-oaoe
Na pratica, o que se observa. e restrições serem impostas ao
preso antes de ouvido pela autoridade encarregada do inquéri
to pol tctat
O dispositivo deve ser mantido portanto, na vedação que lhe
foi dada pelo Substitutivo
Pela rejeição

lPOB407-4 FARABULINI JuNIOR PTB
....* *.. PARECER * ..

A Emenda proposta à letra "n" do item XV do artigo 12, é con
traproducente, pois pode representar um es rmctc a coação que.
por vezes, OCOrre contra pessoas que têm de depor em f utac ou
que sejam compelidas a assinarem oect ar-ações forjadas por
por coatores
A mat er-ta vem devidamente tratada no Substitutivo
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPo640a-2 FARABULINI JuNIOR PTB
......* PARECER ..

Não obstante seu caráter de reparar os efeitos do crime, a
Emenda não se ajusta aos objetivos do inciso, que se refere
exclusivamente ao preso assistência espiritual. educacional.
jur'dica e santt ar-ta dentre outros, que jamais cocem ser
prestados as v r t unas dos crimes
Ê o óbvio
Pela rejeição. portanto

lP06409-1 FARABULINI Ju"lIOR PTB
.... " PARECER * .."'* "'*

A adoção da Emenda contraria a tradição fur-tdtca brasileira,
que não aontte a prisão perpétua
Pela rejeição

lP06410-4 FARABULINI JuNIOR PTB
................ PARECER ....*.........

A pena de morte, preconizada na Emenda, repugna á consctêncta
e tradição fur-tctca nacional
Amplos debates levaram a um consenso de sua não adoção, idéia

essa encanpada pelo Substitutivo
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

tP06411-2 FARABULINI JuNIOR PTa
........... " PARECER * ..

A emenda proposta esta em descompasso com a melhor pratica de
pottt tca migratória e de nacionalidade, diante da tnaoecuacão
a parâmetros razoáveis de concessão de franquias aos estran
geiros, como de resto se pode inferir do pr-opr-f o direito do
estrangeiro ccnca-aoo
Pela rejeição

1P064l2-1 FARABULINI JuNIOR PTB
.................. PARECER ..

A Emenda visa a et tmtner- as restrições impostas aos mi
litares que pretendem se cano tdat ar a cargos eletivos

Tais restrições. consubs t anct aoas na at tnea f do item 11
do ar-t 27, têm por objetivo preservar os quartéis da cot tae
-çâe e evitar os inconvenientes da rf t.s samtnação de paixões oc
r tt tcas nas rt tetr-es militares

Como se trata de motivo relevante, somos contrário a
pretensão do autor

lPDB413-9 FARABULINI JuNIOR PTS........."....*. PARECER ........ " .... *"
Pelo mérito da emenda, e acolhida, com alteração recactcnar
eet a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP06414-7 FARABULINI JúNIOR PTB* * PARECER ..
A Seção 11 do Capitulo VIII do r ttutc IV. que compreende os
artigos 85 a 94 entre os quais o Que se refere a emenda, tra
ta. especificamente, dos servidores ncct tccs civis Assim, a
extensão do preceito aos servidores mt t ttar-es , como pretendi
do, e í ncabtve t por ferir. tr-ontatnente, a técnica legislati
va

1P06415-S FARABULINI JuNIOR PTB............. *. PARECER *..* ..
Entendemos pertinente a emenda, desde que limitadas as

exceções aos casos de atividades consideradas penosas, tnsa
1ucr-es ou per i gosas

-----------------~::~-~:~:~~~:~!~-~~~~~~~--------------------------------------
1P06416-3 FARABULINI JuNIOR PTB........."..*. PARECER *....** .......

O art B9 é consectãr-to do ar-t 88. ambos dispõem sobre a a
posentadoria do servidor oubt tcc ctvt 1 concedida pelo Tesouro
Nacional A hipótese versada a emenda e a da aposentadoria do
seaur-enc da Previdência Social Urbana, cuja regulamentação
oer-t tne á legislação cr-c tnar-ta
O mesmo deve acontecer com relação á aposentadoria do servi
dor estatutér-tc Será a lei que fixará, com maior acerto, o
percentual dos cr-cverrtos em relação aos vencimentos da at tvt
oaoa, no caso da aposentadoria proporcional ao tempo de ser-

-------------~~~~--------------------------------------------------------------
lP06417-1 FARABULINI JuNIOR PTa
....* PARECER *..

A Seção 11 do Capitulo VIII do r tturc IV, que compreende os
artigos B5 a 94 entre os qua t s o Que se refere a emenda. tra
ta, especificamente. dos servidores pum tccs civis Assim. a
extensão do preceito aos servidores militares. como pretendi
do, é tncebtvet por ferir, frontalmente, a técnica legislati
va

lPOB418-0 FARABULINI JuNIOR PTS
..,,*..** ...... PARECER .......... * ......

O ar-t 91 do Projeto esta encartado na Seção 11 do Capitulo
VIII do TItulo IV que trata, especificamente, dos Servidores
Puot tcos Civis A emenda pretende estender os efet tcs do dis
positivo (pensão por morte) aos servidores militares. o que,
evtõentemante , é inviável na sistemática de um texto consti
tucional

lPOB419-B FARABULINI JuNIOR PTB
.....* PARECER ..

O ar-t 94 estabelece o pr-tnctptc gera segundo o qual o servi
cor- só per-der-á o cargo eret tvo em decorrência de processo ad
ministrativo ou judicial em que seja comprovada a sua cutpa
011 tcacre
A graduação da pena adntnf str-at tva pretendida na emenda é ma
téria de natureza adjetiva ou processual imprópria para o
texto constitucional

lP06420-1 FARABULINI JuNIOR PTB
.."'........ " .... PARECER ..... * ..... *..

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus oa
r-anr-atcs do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente ctscut tcc nesta fase da elabora 
ção legislativa Da media das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do Mesmo numero do Substitutivo. que tanto quanto ccsstvet
procura r-esooncer- af tr-mat tvament e , em parte e em essência. as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção nar-c ta t

lP0642l-0 FARABULINI JuNlOR PTa
..*.." * PARECEp ..

O preceito e amplo e abrangente. dispensando o acresci mo pro
posto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06422-B FARABULINI JuNIOR PTS
.......... *... PARECER ** ... *..*..*

O ilustre constituinte Farabulini .nmtor- pretende. com a
emenda em r-eter-êncta a inclusão de cer-ear-erc ao ar-t 138 pa
ra possibilitar a qualquer Deputado ou Senador a o-err-caat tva

de solicitar diretamente a atuação do rr-tcunatoe Contas da
União
Data maxima vênia do nobre Autor. pensamos que a mat er-f a es
ta melhor disciplinada nos arts 139 e 140 do Projeto. dai
por que nosso parecer é pela prejudicialidade da enenda-------------------------------------------------------------------------------

1P06423-6 FARABULINI JuNIOR PTS............*.." PARECER ..
Os ocjet tvos perseguidos pela Emenda conflitam com a

orientação adotada pelo Substitutivo

---------------------~::~-~:~:!~~~---------------------------------------------
1P06424-4 FARABULINI JuNIOR PTa
* ..*......*.... PARECER *....,,*........

Trata-se, a nosso ver. de matéria tntr-aconst t t uctcna t que po
dera ser implementada através de lei ou decreto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06425-2 FARABULINI JuNIOR PTB
................. PARECER ....... * ...."'*

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP0642B-1 FARABULINI JuNIOR PTS
..... * .." ...... PARECER ...... * .."'....*

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06427-9 FARABULINI JuNIOR PTS.* PARECER ** ..* "
Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP0642B-7 FARABULINI JuNIOR PTa
..* " PARECER ..

A presente Emenda, em sua primeira parte. trata de matéria
t tctce de legislação tnrr-accnst t tuctona t
A seguir, cuida de atr-tbutr- aos jutzes de direito a contagem
de tempo de serviço prestado concomitantemente com o juizo
trabalhista
A aprovação de um tal dispositivo implicaria a redução para
menos de 30 anos de serviço para a aposentadoria vcruntãr-ta ,
privilegio que deve ser evitado A lei por certo há de con-
templar os magistrados com outras vantagens. pelo exer-ctcc
do e1evado encargo
Pela rejeição

1POB429-5 FARABULINI JuNIOR PTB
......... * ...... PARECER ....*......*.

Os Magistrados f a contam merecidamente, com vantagens espe
ciais pelo relevante. dif'icil e es tarante trabalho judicante,
corno, por exemplo. aposentadoria voluntária aos trinta anos
de serviço
aceovef tar-rtnes o tempo de serviço concomitante, prestado à

Justiça Eleitoral. implicaria reduzir-lhes ainda mais o tempo
de serviço para a tnat tvacêo votunt ar-f a
Outras vantagens por tão importante encargo já são assegura
das por lei
Em assim sendo. somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPOB430-9 FARABULINI JuNIOR PTB
.............. PARECER *.... "..."....

Não deve merecer tratamento ccnst ttuctcoat o dispositivo
impugnado Sua natureza tipicamente processual há de constar
de lei adjetiva penal

Pelo acolhimento

1P06431-7 FARABULINI JuNIOR PTB
................. PARECER ..

Não deve competir ao Ministério Publico exercer correi
ções nas Corregedorias Pct tc ta t e Juo tc tar-ta

Cumpre não confundir as funções de fiscalização da leI
com as da Pol teta Judiciária pois que são ambas autônomas e
independentes do Poder Executivo

Ademais, trata-se de dispositivo de conteudo tntr-acons
t ttuctcnar , t f pf cc do Codigo de Processo Penal

Pelo acolhimento

1POB432-S FARABULINI JuNIOR PTB...* PARECER * *" .
Bem argumenta o autor que não se há de oermtt i r que nOr

ma constitucional consigne o direito de evocar inquéritos em
curso, na cct teta

Cada órgão desempenha sua função dentro de 1imites le
gais. sem tneer-rer-ênctas capazes de causar atritos e etssur-as
irreparáveis no pr-ocesso e procedimentos com que o Estado
administra a função jurisdicional

Pelo acolhimento

lP06433-3 FARABULINI JuNIDR PTa
.......".."'..* PARECER ..* ..

Não é de boa técnica legislativa descer a tantos deta
lhes, mormente na fixação da norma constitucional

Tats POrmenores devem. com efeito. constar de nor-mas
aofet tves , como e o caso dos códigos de Pr-ocesso

Procede a iniciativa do constituinte que merece acolhi
da

lP06434-1 FARABULINI JuNIOR PTe
...... "'......*.. PARECER *", .. " .... " ....

A Emenda pretende acrescentar mais um art'go no Capitulo
da Segurança Publica. dispondo sobre a aposentadoria do poli
cial $: nosso proooetto apresentar à consideração dos nobres
Constituintes um texto o mata r-eduatdc ocsstvet

Por esta razão remetemos a matéria a iêatstacão comum
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06435-0 FARABULINI JuNIOR PTB
.......* * PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar ao entendimento predo
minante na Comissão de s tstemat tzacão-------------------------------------------------------------------------------

1P06436-8 FARABULINI JuNIOR PTB..,,"'.*...... PARECER ....*...*•••
A matéria objeto ria Emenda deve ser tratada em lei crdt

naria
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lP06436-B FARABULINI JuNIOR PTB lP06455-4 FERES NADER POT

Pela rejeição

lP06437-6 FARABULINI JúNIOR pra
*"''''*'''''''''*''' PARECER *"'*"'*,,*"'*

t.. norma q.re se pretende tnctutr- constitui detalhamento
tncatitve t no texto constitucional

Pela rejeição da Emenda

lP0643B-4 FARABuLINI JuNIOR pra
"''''''''''''' ..... ''' PARECER *..... "•• '"

A matéria objeto da Emenda e de cunho aomtntstr-et tvo, não
cabendo a constituição atrlbulr funções aos etnterer-tos
órgãos subordinados à sr-estoencta da necutn tca

Pela rejeição

lF06439-2 FARABULINI JuNIOR PTB
•• +"'''' ••• * PARECER .

O Texto do Substitutivo é fiel ao principio da oar t tc t 
cação social, na gestão da cotsa cuor tca. como 58 pode
constatar em diversos dispositivos. Ass1m, sendo, ccns t
der-amos acolhida, quanto ao mér-fto , a emenda em referência

lP06440-6 FARABULINI JuNIOR PTB
............. PARECER .....*.....

sr-ejuctcaoa, em face das alterações procedidas no subs
titutivo

lP0644l-4 FARABULINI JuNIOR PTB
"'*.....*.... PARECER "" •• " •• *'1_

Pelo accuueento dada a pertinência do assunto

1P06442-2 LEOPOLDO PERES woe
"' PARECER "'..

Convém a oer tntcãc dos princIpias ccnst ttuc tonats Que
devem nortear a ação do Ministério Publico. a rüve t federal e
estadual, cen assim a especificação de suas garantlas e veda
ções

Destarte, a emenda wor-esatva sugerida nâa ar tnse a
1dela nem ao ideal cot tmados no eecj etc

Pela rejeição

lP06443-l LEOPOLDO PERES PMDB
.......... '" PARECER ........ "'.."'.

Pela eprovacãc. suprimida a parte final, extr-eaenenee va
ga "e órgãos ccnaéneres.eos quats se eet tcae as disposições
do cecttutc V desta ccnst ttutcão-

1P06444-9 LEOPOLDO PERES PMDB
••• *.... "'* PARECER *"''''...."••

A exctus tvtuaoe das funções at.r ttiutdas ao Ministerlo PÚ
ot tcc tnvtantt tzar ta o seu exer-ctr-rc junto aos rr-toune ts de
Contas

Os cr-ccu-aoo-es que atuam junto as cor-tes de contas de
ve'n possuir -cnnecteentos esoectat taaccs não aferidos no pro
cesso de recrutamento e provimento do etnteter-tc Publico

Pelo acolhimento

1P06445-7 COSTA FERREIRA Pt=L
......"'..... P.ft,RECER ••"''''.........

A presente sujeetêc traz em seu bojo uma valiosa con-
tribuição para o aprimoramento do texto do projeto «esse
sent toe, deveremos incorporar varias modificações ali cont i
das que se fazem necessár-tas para uma maior ca-act er-tzacão da
eetér-ta constitucional
eovtaeenre, não /'louve um aproveitamento Irrteçr-a l da emenda,
devido à complexidade do artigo 13 que ex1ge um consenso bas
tante amplo

lP0644G-5 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
.." .... " •• " PARECER .*••"'''' .....

A emenda propõe Que lei especial disponha sobre a de servido
res da sot icta Civil
E reater-ta já oer tntce el'l le1 espac t f tca dos runctonar-tos ou
bicos Entendemo que não deva ser tentsiacsc eeoectat para o
caso

lP06447-3 FRANCISCO KUSTER Pf,lOB
.......... PARECER ..* ...

São duas as propostas apresentadas
ao ar-t 253 e Disposições Transitor1as
- Ao ar-t 253. a proposta esta prejudicada pelo aproveitamen

to de emenda mais abrangente á roater-t a
- À disposição Transitória - sua cr-erudtcat rcaoe e latente

face ao ovsccetc em se criar Hem próprio da sot tc ta Rodo
vtar ta Federal e legislação cr-otnar-ta próprIa.

Pe13 rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP06448-l FARABULINI JuNIOR PiB
* PARECER ••* .

Os abusos or-at tcaoos por certas autor toaues , mormente contra
a liberdade. merece urr r-e-ectc j ur-j dt co pronto e eficaz
A cr-evtsãc que faz o sunstt rut rvc atende a essa necess tcace
A Emenda proposta contraria inteiramente> essa tceta
Da' a necessidade ee sua refetcão------------------------------------------------------------------------------

lP06449-0 LEOPOLDO PERES PMDB
........... PARECER ""''''''to •• '''.

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP05450-3 COSTA FERREIRA PFL
..........* PARECER ... ",••••••

A emenda e cer-t tnente
Dá uma ebr-anaêncta maior, incluindo outras funções inerentes
á sol teta Civt 1
A just tr tcat tva apresentada oee tne bem a situação

lP0645l-1 COSTA FERREIRA PFL
"'•••• "' PARECER ."'''' .

A sugestão cont Ida na presente emenda versa sobre maté
ria que deverá ser tratada no â-nntt o da lei ordinária A u
ntca ressalva que fazemos é quanto à at tnea "c" do inciso IV,
Que aproveitaremos aeee tvaseeec. se colocarmos Qualquer ex
ceção estaremos descaracterizando a liberdade sindical

Pela aprovação parcial

lP06452-0 FERES NADER PDT
"' "'•••• PARECER "'••

A eeence em apreço. de autorIa do ticser-e ccnst ttutnee FÉRES
NADER. objetiva a alteração do tnctso I do ar-t 145, para
per-mt t tr- Que os candidatos a cargo de Ministro do Tribunal
de Contas tennam seus nomes aprovados ceie Congresso Nacto
na1 ao i nves de pe 1o Senado da necucli ca

~a~~og~~ba~r~j~i~a~G~ ~;~~lo~ i ~pr~~~~~bt~o~o~i ~1 ~~ ~~~m~eag~:
tros rr-tounats - Supremo rr tcune t secer-e t , Superior rr-touna t
da Just iça. por exemplo - pelo Senado da Republlca
Em face: ao exposto, SO'liQS pela r-ejetcão da emenda

lP06453-B FERES NADER POT
•• " •••• "'.. PARECER .

A emenda cont r ttua com os interesses do ensino
Pela rejeição

lP064511-6 FERES NADER PDT
.."'••• "' PARECER "'••

A emenda atende aos interesses do ensino
PeI a aprovação

1P05455-4 FERES NADER POT
* PARECER "' "'.

A Emenda pretende conferir direito aos ex-Presidentes.

ex-Governadores e ex-Prefeitos aos euos tcncs e demais cenee t
ctcs

acotnenos , em parte, a proposição, para reconhecer tal
dtr-ettc aos ex-Presidentes da Republ1ca face a djgnida.:1e da
função

Aos demais chefes de Executivos a mater ta devera ser re
gulada nas Constituições es taduats e legislação pertinente

SO!'\DS, ass tm, pela aprovação parcial da Emenda

lP06456-2 LEOPOLDO PERES PMDB
............ PARECER ...... "'.........

G suost ttut tvo. fiel ao enteno tmento da mator ta dos 51'S
Constitulntes cer-r t tna cr-tt er-tc diverso para a composição
ctenar-te do Tribunal de Contas da União

Ademais, quanto as garantias a ser-em conter tuas aos Au 
ditares entendemos que eles scnent e ceven tê-las Quando en
Substituição aos Ministros. pois 50 então passam a exercer
função eeet tvament e assemelhada a f-unção judicante

Pela r-efetcãc
----------------------------------------------------------------------~--------

lP06457-1 FERES NADER PDi
....."'•••• PARECER ••••• "'•••

Segundo a tradição do Direito brasileiro. a Emenda en
causa trata de mater ta tnrr-accnst ttuctonar , merecendo ser
considerada quando se tr-atr-ar- de legislação coectenentar- e
cr-dtnae ta,

Pela eef ercâc

lP064SB-9 FERES NADER por
........... PARECER ..... "'.......

Pela aprovação, com base nos termos da jusr tr tcecão da
Emenda

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP06459-7 FERES NADER PDi
.......... PARECER "'..

O or-tnctctc esta Impl'icito em outros dispositivos
Pela prejt!dlcial idade

'lP06460-l FERES NADER PDT
........... PARECER "'.

Pela rejeição, por não se ajustar ao entendimento do Re
lator

tPlJ6461-9 FERES NADER POT
.... "' PARECER '"

A regra em apreço ccnst ttut-se de real ut t t toace ao esta
belecer a cr-eoontnêncta de frota mar t t tma nac sonat snc trans
porte internacional

Pela r-ejeição da Emenda------------------------------------------------------------------------------
lPOG'162-7 FERES NADEQ. PDT
••• "''''... '''.. PARECER ."' .."'....*"''''

Pela rejeição, por não se ajustar, a emenda ao entendi
mento do netator

lF06463-5 FERES NADER por
....."' PARECER "'.

o compromisso do Estado é, cr-tor-t ter-taeente. com O ensino
publico O auxt t to às escolas privadas deve ser felto apenas
em condições excepcionais

Pela aprovação car-ctat

1P06464-3 FERES NADER PDI
•• *.....** PARECE~ .** •• "''''''''''

A autonomia e urr atributo ntator tcc das untver-s tuaues
não cabendo estendê-lo às Instituições boladas

Pela rejeição

lP06465-l JUAREZ ANTUNES PDT
...*"'...."'•• PARECE~ ...***•• **

Pela rejeição. por não se ajustar a emeeoa á orientação
da Comissão de s tst emet taecãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06465-0 ANTONIO DE JESUS PMOB
••"'''' ''' PARECER ."' .

A matéria de que trata a Emenda, deve ser objeto de regu
lamentação cr-ctrrer-ta

lP06467-B ANTONIO DE JESUS PMDB
......"'" •• PARECER .* *

O Autor da Emenda pretende incluir um artlgo na ccnst t
tvtcãc tornando co-rcatõr tc o ens tno de direito const t t ucto
na' en todas as escolas de grau mémo e suoer-tcr Achamos
bastante válida a idéia, porém, como demanda cer-tos es-
tudos pois ha varias escolas especializadas Onde tal ensino
não se nos aflgura tnctepensevet Va'T1OS remeter o assunto à

legislação Ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP0646a-6 ANTONIO DE JESUS PMDB
••••••••• PARECER •••• "''''... '''

apr-ovamos a enenoa no r-êr-i to
Por entender que a matéria e pertinente ã teats tacêo OI"

df nár ta , preferimos eliminar do texto constitucional qualquer
referência ao numero de dissoluções da sociedade conjugal-------------------------------------------------------------------------------

lP06469-4 ANTONIO DE JESUS PMOB
••••••••• PARECER ....."'... "''''

Em cae pese a oem fundamentada "justIficação", ctver-ateos
do conceito de que ~h19ieneu seria o gênero do qual a "sau
de" é escecte. COI'lO deixa entendido a Emenda ccns toeraeos
Que. pelo menos no campo da proteção do trabalhador. são
ctr-ettos distintos Que devem ser assegurados Dal per-que
acolhendo Emendas sobr-e a matée ta , pretendemos rnser-tr es':'
~as duas formas no Substitutivo

lP06470-8 ANTONIO De JESIJS PMOB
.......... PARECER .

Trata-se de eater-re a ser r-eautaoa pela legislação OI" -
dtnar ta de Vez Que o pl"fnc~pio constitucional já está garan
tido no ar-t 419 e no SUbstitutivo ao assegurar que é dever
do Estado e da soc-eoace a proteção do menor

-------------------~:~:_~::~~~~:~:~~~:~:_--------------------------------------
1P0647l-6 ANTONIO DE JESUS PMDB
* PARECER ••* .

A pretensão será atendida, pois que o otsncstt tvc não de
ve prevalecer no Substitutivo
Pel a aprovação

lP06472-4 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
•• "'..... "'•• PARECER .."'•• *••••

110 entendimento do Relator, a nat ér-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprsmj r- figuraria melhor en legislação
ordinária. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
sa tar tcs para tnctoêncte de contr-tbutcões sociais destinadas
a Seguridade possui il'lPlicações bastante s tante tcat tvas no
t tnanctamentc de programas e entidades f a censor tcados no
campo soclal

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctonat poderiam ser t txeoas as provisões tnctsoensave ts ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam bel" atendidos
05 utver-scs aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto. e conSiderando-se o
número de emendas apreSentadas no rttesmo sentido. julgamos re
comenda ....el acolhel' a emenda supressiva. remetendo a matéria
a ulter10r consideração. ao ensejo do processo legislativo
ordinário



189,

SUBSTITUTIVO DO RELAT(jR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS E~,ENDAS APRESENTADAS

lP06499-6 ANTONIO CARLOS KONDErt REIS PDS
.............. PARECER •••••••••

Ppla rejeição, na forma da orientação pr-edominante na
comissão de ststenet tzacãc, com a qual nâo se conforma a
emenda

1P06502-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............ PARECER .

O cr-tnc-otc cont too na Emenda e consagrado na dout r-tna e t r-a
dtção ju-mtca br-as t tetr-a
Seu acolhimento ao texto se impõe é eccnsemavet
Pe1a aprovação

lP0649B-8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
• * FARECER .

O conteudo da Proposição, atendida pelo Projeto oa Co 
mtssão de Sistematização. traz eesocnr-aeentos que segundo'
a praxe do atr-et to cr-as ttetec, melhor se coadunam com a
legislação ordinária e ccrcrenentar-

Pela rejetção-------------------------------------------------------------------------------

lPOf;SOO-3 ANTONIO CARLOS ItONDER REIS PDS
.....* PARECER .

A igualdade de dtr-ef tos entre todos os trabalhadores en
contra-se assegurada, no Projeto, pela at tnee "f" do toe-se
III de seu arttgo 12 que veda qualquer ctscr-tennacêc em razão
de condições sociais ou tno rvtoua ts ,

Da mesma forma, a pae t tc í paçãc cccutar encontra-se aaran
t tce na at tnea "b" do mesmo otecos tt tvc

En ccnseoueocta opinamos pela m-ejuctctat tceoe da emenda

,osANTONIO CARLOS KONDER REISlP06oll97-C

lPOS50l-l ANTONIO CARLOS KONDER REIS FDS
.....* PARECER ..

A emenda substitutiva propõe a extinção dos Estados de Defesa
e de Sit10
Em substituição e cr taoo orscos tt tvc em que a Presidente da
necunt tce ceder-a sanar cu reparar ar-aves aneacas ao Estado,
ouvidos o Conselho da secucttca e apreciado pelo Congresso
Nac tcnat
A eeenoa e valida e reduz em 10 (dez) artigos a ccnst ttutcão
Que se propõe ser com poucos artigos
Pe 1a aprovação -

Os part .uos cor t t tcos segundo s tetr-c Vlrga, "são aSS0
ctacões de pessoas com una 'Ideologia ou Intel esses comuns,
que, mediante ur-a organtzação estavet , mtr-am exercer tnf tuên
cta na oeterntnacãc da orientação cortt tca co oats "

O rrcje ro mantem a t tvr-e criação de partidos pct tt tcos,
u-na das maiores conquistas da r-edemccr-at tzação do Pais. e
seus principl:>s fundamentais

As modi f 1cacões propost as são ma15 de redação e não a 1
teram sua essência

Em que pesem os argumentos excenctcos no sentido de con
tr-tbutr- para o aperfeiçoamento da redação atr-eves de algumas
alterações, optamos por manter- o est atu rcc no cecut-------------------------------------------------------------------------------

lP06482-1 ANTONIO DE JESUS PMDB
............. PARECER .

A pretensão ser-a acolhida no Substitutivo, se bem que em
car-at er- r-ats cener-tcc, por- melhor convir ao esctr trc do man
damento const 1tuctona t

lPC6473-2 ANTONIO DE JESUS PMDB
.............. PARECER ..

Entendemos q.re o texto do Projeto salvo pela necessi
dade de pequeno enxuçar-ento. e adequada, tenda passado ceve
crivo de várias etapas

asatn. por ccer-êncta. somos pe-la rejeição desta emen-
da

lP06478-3 ANTO~IO DE JESUS PMDB
...... ,.. PARECER ..

A er-enda dispõe sobre situação esoectr tce que não ecoe
flqurar no texto cont ttuctona t

-----------------~:~:_~:~:~=~~--------------_. ---------------------------------
1P06479-l ANTONIO DE JESUS PMOB
.......... PARECER .

Em vista do atual propósito de simplificar a redação do
texto constitucional, pela eliminação de expressões cr-esctn-

-------------~~~:~::_~~~_:~~:~~:_::~~~::_~:~~~:~:~~:~::_:_:~~:::~~-------------
1POSllSO-S ANTONIO DE JESUS PMOB
"' PARECER ..

O enquadramento sugerido pela Emenda em tela e caes tvet
de tr-atar-ente extra constitucional e, logo, deve Ser rejei
tada

-----------------~:~:_~:!:~~~~-------------------------------------------------
trosaar-a ANTONIO DE JESUS PMDB..........*. PARECER .

A materia a objeto de -eactement acãc or-dtnar-ta------------------------------------------- ------------------------------------

lPOG47S-9 ANTO"lID DE JESUS PrlOB
............. PARECER ..

EmQue pese sua relevância. não se ccatra da acr-ectacêc
da mater ta no ãmot tc ccnst f tuctcnat

------------------~:~:_~~:!~~~:~:~~~:~:_---------------------------------------
1P06476-7 ANTONIO DE JESUS PMDB
................ P/:,RFCER .."'*....... "'.

O mer tto da proposta esta acatado, na forma abrangente da_____________~:_P:~~_~~~!:t~ . _
lP06477-S ANTONIO DE JESLlS PMDB
......... "'. PARECER ..

A pretensão será atendida pois que o ctsccstt tvc nsc de
"e prevalecer no suost ttut tvo
Pela aprovação---------------------------- ._-------------------------------------------------

lP06474-1 ANTOfl.ID DE JESUS PMDB
................ PARECER ..

O objetivo da r emenda esta atendido na nova redação
adotada no Sunst í tut tvo

Pela o-ejucrctar toaoe------------------------------------------- -----------------------------------

PMOB

PMDB

1P064B3-0 RENATO VIANf.,A PMOB
... 0:0 PAReCER ..

Pelo não acolhtmento, tendo 8'"1 vista a orientação adota
da no substitutivo

lP064B4-B MICHEL TEM:R PM08
........ ". PARECER ...... "'.....

Tendo cotnaoo favoravelmente a emenda suceesstva. so
podemos opinar pe-la r-ejetção desta-------------------;----------- ------------------------------------------------

1P064BS-6 MICHEL TEMER PMDB
............. PtlRECER .

Ja se encontra parcialmente atendida a c-erice
Pela rejeição------------------------- -----------------------------------..-----------------

1P061lB6-4 MiCHEL TEMER PMDB
.............. PARECER ..

Pela rejeição------------------------------------------------------------0"------------------
lP061l87-2 MICHEL TEMER PMOB
............ PARECER ....... "'.....

Ja se encontra parcialmente atendida a arrenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP064B8-1 MICHEL TEMER PMDB
....."' "'. PARE:CER .

Ja esta car-ctatment e etenotoa a e-enoa
Pela rejeição •-------------------------------------------------------------------------------

lP064B9-9 MICHEL TEMER PMDB
.............. PARECER ...... "'.......

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela -ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06490-2 MAURíCIO NASSER
........... PARECER ..

A mater ta deve ser ccef tc de regulamentação ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06491-1 MAURICIO NASSER
........... PARECER .

A emenda denota a preocupação do seu t tusrr-e autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent 'Idades de cr-evtoêncta
privada de car-áter- conctenentar- Cabe entretanto, ressaltar
cue o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
universalização da cobertura dos riscos bastcos no âmbito da
Segur'ldade Social. não impõe qualquer restrição a existência
de entidades privadas no campo eeevtoenctar-tc. para atendi
r-ente á demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque etenotoa, no mérito,
sua finalidade

lP06492-9 MAURícIO NASSER PMOB
............ PARECER "'..*

A matérta deve ser cbef tc de regulamentação ordtnar-ta

-----------------~:~:_~:~=~=~:'_------------------------------------------------
lP06493-7 MAURiCIO NASSER PMDB
.............. PARECER ..

O Que se pretende na Emenda é tncomoat tver com CI disposto
no 1 do ar-t 349 do Projeto, cujo cr-tnctptc deve prevale-
ce,

lP06494-S MAURíCIO NASSER PMOB
........... PARECER •••••••••

A matéria não e cces tve t de regulamentação const í tucto-
na,

Pela r-ej etcão

lP0649S-3 MAURíCIO N4..SER PMDB
"' PARECER .

A garantia de que trata a Emenda vem expressa de forma
aener tca no cacttuto Que trata das garantias trmtvtduats

Pela r-efe tcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP06496-1 MAURíCIO NASSER PMOB
•••• " PARECER .

A eater-ta deve ser- obejto de regulamentação cr-emar-ta

-----------------~:::_~:!:~~~~---------------------------------------------- ---
lP06497-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.......... PARECER .

A emenda visa á alteração do caput do art. 29

lP06503-B ANTONIO CA.RLOS KOt<.DER REIS PDS
."'* "'••• PARECER ..

Tendo em vista a opção que adotamos. just tr tcaoaeente de
procurar entre outras razões o "enxugamento" do texto, acet
tamos emenda supr-ees tva do art 10 ccoseouentement e so pode
r-os ficar oeta rejeição ca emenda

1P06504-6 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER .

1:0 entendimento do Relator, a nater ta tratada no orscos t
t tvc que se pretende suprlmtr ftguraria melhor em legislação
or-ctnar-ta. eis que a proposta de excius tvtcaoe da folha de
sarar-tos par-a tnctoêncta de ccntr toutcões sociais destinadas

á Seguridade possui implicações bastante signiflcativas no
flnanctarrento de programas e entidades f a consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via teats tacão tntr-acons t t ru
ctcnat podertaM ser r taecas as provisões indispensaveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtooa

Emvtsra da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no ueseo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supr-eas tva remetendo a mater ta
a ulterior consideração ao ensejo do processo tcats tet tvc
o-etna-te

lP0650S-4 NILSO'" GIBSON PMOB
.. "'••• PARECER *.

No entendimento co Relator a matéria tratada no cnsocs t
t tvo que se pretende suor tntr figuraria melhor em teatstacêo
cr-emar-ta. ets que a proposta de exclusividade da folha de
salarios para Incidência de ccntr toutcões sociais nest tnaoas
a Seguridade cossut implicações bastante significativa<; no
r manctanento de programas e entidades ja consot tcaocs 1"0
campo soc tat

Somente mediante tratamento via teatstacão tnrr-accnst t tu
ctonal cooer tae ser ftxadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser at eno tucs
os diversos aspectos envolvidos

Em vista dd relevância do assunto e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mas-o sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suoress tve remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo cc processo teats tat tvc
or-otnàr to

lP06505-2 MAURíCIO NASSER PMDB
.......... PARECER .

A materta Constante da presente emenda é t rctca de teats tacãc
Inf raconst i tuctcoe1, da i no::~_~:~:::~_:_~:~:_:~:_~:!:~~~~ _

---------~~~~~~;:~---------;~~(~~~-~;~S;R PMDB
.......... PARECER .

Já esta oar-ctarmente atendida a emenda

------------------~=~~-~:!:::~~------------------------------------------------
lP06508-9 MAURíCIO NASSER PMDB
............. PARECER * ..

A meter-ta constante da presente emenda e t rctce de l~g'lslação

-------------~~~~::~~::~:~:~~~~.:_~::_~~::~-~:~:::~-~:~_:~:_~:!~~=~~-----------
lP06509-7 MAURICIO NASSER PMDB
........ "' PARECER "' ..

Já se encontra par-ctaunente atendida a emenda
Pela rejeição

lP06510-1 MAURíCIO NASSER PMDB
........... PARECER ..

Já se encontra car-ctatnente atendida a emenua

------------------~~:_~:~~::~~------------------------------------------------
1POS511-9 MAURíCIO NASSER PMDB
............ PARECER .

Pela rejeição por ser a matéria cons tõer-aoa como sen-

-------------~~-~:_~:~::~~:~:'_~~~:~~~:~----------------------------------------
1P06512-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
• ••• "' PARECE~ .

Entendemos Que a emenda é repetitiva, pois desde que o
imóvel rural seja racionalmente aproveitado e que conserve os
r-ecucscs naturais, aI estão tncrutecs os c-eretos de flores

taeentc; colonização e de utilização Das reservas rtc-eetats
Entretanto, entendemos Que a definição ela função scctat

da terra dever-á ser feita em legislação or-utnar ta
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lP06517-8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............... PARECER ..... "'.......

Pela rejeição par-c t a l nos termos do Substitutivo
-----~------------------------~------------------------------------------------

lP06514-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.......... PARECER ..

O r-er-anef a-entc pleiteado parece ter sido atendido
Pe'a prejudicialidade

lP06516-Q ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
............. PARECER ..

lamentamos dtscorcae do ilustre autor da emenda A pro
priedade e u'n dtr-e t to tndtvtouat e, corno tal, deve ftgurar,
com tratamento adequado, no capitulo próprio sen cr-ejutac de
abordagem por outr-o ângulo no capitulo da Ordem Econômica Pe
la r-efetcãc

lPQ65l5-1 ANTONIO CARLOS KO"lDER REIS POS
.............. PARECER .

A Emenda repete o que vem nos textos conat ttuc tona ts anter to
r-as
O o tnctsc a que se refere, em sua nova redação, e ma1s abr-an
gente e está devidamente tratada no Sutist t tut tvc
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPQ6533-0 ADH::MAR DE BARROS FILHO PDi
.......... PARECER .

A inclusão do " pat eteôntc senet tcc de var-tecaoes nati-
vos" entre a "propriedade dtst tnta da do solo ~ não nos pare
ce adequada ao texto em questão, pelo Que a rejeitamos, por
ser incongruente

Do ar-t 308 ccns tuer amos pertinente e de interesse para o
cate a ces tntcão da ~forma contratual por tempo determinado'
para as autorizações ou concessões de cescutae e lavra dos
recursos minerais e potenciais de energfa hldraul tca

Entendemos devam ser mantidos, no novo texto ccnst t t octo
nal, os o tr-at tcs aoqutr-toos referentes as concessões de oes
cutsa e lavra de recursos minerais, ficando a cargo de tets
infra-constitucionais dtsaor sobre os casos que venham a afe
ter- os interesses ec cate no desenvolvimento das atividades
minerais

Acolhendo o dispositivo do "contrato por prazo determi
nado, no interesse nacional, não podendo ser transferidos sem
prévia anuência do ecoe- concecente". rejeitamos os demais
dispositivos, nos termos do presente substitutivo

Pela aprovação parcial

TP06532-T ALUízIO CAtlPOS PMOB
........... PARECER ••""' ........

t-ão nos parece que o t itutc das ctsooatcõee transito
rias seja O local aprocr taoo para dar-se nome a uma Constitui
cão que se quer tão permanente quanto oosstvet Pela rejeição

1P06534-8 ADHEMAR DE BARROS fILHO PDT
............. PARECER ...

A emenda transfere para o ntvet estadual a competência pa
ra cr tacãc, incorporação, fusão e cesneacr-eeento de Munict
pios, o que está coerente com o or-tnctpto de autonomia esta
dual

Somos pela aprovação no eer ttc-------------------------------------------------------------------------------

posANTONIO CARLOS KONDER REISTP06512-7

1P06513-5 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.......... PARECER •••••••••

O conceito de função social da crccr-teoaoe rural, pre
visto no ar-r 317 é mais ccecat tvet e abrange o que pretende

o nobre autor da emenda rooos os tnove ts que não Cumprem
essa função são susceot tvets de desapropriação

O nosso parecer é pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06518-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
................ PARECER .

Tem razão, a nosso ver-, o ilustre autor da emenda em fo
co, em que pese a ocorr-ência de fatos recentes, largamente
difundidos pela Nação, que justificariam a cobrança ccnsr ttu
ctona t da Lei Pelas razões jur-tctcas invocadas, somos, en
tretanto, pelo acolhimento

lP06535-6 ADHEMAR DE BARROS fILHO PDT
.............. PARECER ..

Em que pese a r-etevâncta de garantir ao trabalhador o direito
de se organizar sob a forma cooperativa, acreditamos que o
tema não se reveste dos r-equt.s t tos básicos de uma norma cons
t stuctcna t

Pela rejeição

Os objetivos da emenda conflitam com os cr-trer-tcs adota
dos pelo projeto

Pela r-efetcãc

1P06521-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............. PARECER .

A proposição tem sua validade
Sua 'Incorporação ao Substitut'lvo é econsettrevet
Pela aprovação

1P06520-8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
............ PARECER ..

Sobre a matéria, decidimos por nova e mais s tect tr tcaoa
redação, que poder a ser oportunamente emenoaca , se tnsat tsea
torta Pela r-ej e tçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP065l9-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
••••••••• PARECER .

É tncactvet , a rüve t de norma ccnet ttuctcnat , a vincula
ção de recet tas tributárias a setores ou ár-eas tão especifi
cas quanto as Instalações portuárias ou entrepostos de cf s
tr-tbutçãc de derivados de petr-óleo

lP0653B-l ADHEIMR DE BARROS FILHO POT
............ PARECER ...

Ent enceeos que a fixação do numero de horas d 1ãr-i as de
trabalho não deva figurar no texto constitucional, uma vez

~ue a mater-ta e concernente a legislação crdtnãr-ta

lP06537-2 ROSA PRATA PMDB
........... PARECER ...

No entendimento do Relator, a mater-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor e'n legislação
ordinária, ets que a proposta de exclusividade da folha de
satar-tos para incidência de contribuições sociais ceet tr-aeas
a seavr-rceoe possui imp11cações bastante etaní etcer tvas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo soct a 1

Somente neotante tratamento vte legislação tnrr-accnst t tu
ctcnat oooer-tae ser fixadas as pr-ovtsões tnctsoansãvets ao
desdobramento da eater ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtdos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de e-tendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-eestva. remetendo a meter-ta
a ulterior ccns tcer-acãc. ao ensejo do processo legislativo
cro tnar-to ,

1P06536-4 LEOPOLDO PERES PN'DB
... PARECER .

Ja se encontra parcialmente atendtua a emenda
Pela rejeição

'os1P06523-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
................ PARECER .

lP06522-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.......... PARECER ..

A r-ater-ta constante da emenda em apreço ja se contém, em es
sêncta. nas disposições da secãc r r , do cam nnc 11, do T'itu
10 VII, especialmente ar-ts 286 e 292, razão por que somo pe
la prejudicialidade da prooos tcãc

----~--------------------------------------------------------------------------

lP06524-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
............ PARECER .

O texto do Projeto de ccnst ttutcãc ja contempla os objeti
vos da presente emenda, conforme se deduz do artigo 54,XXIII,
"u", -x- artigo 56,1, 62 e 66 I-------------------------------------------------------------------------------

lP06525-9 ANTONIO CARLDS KONDER REIS POS
........... PARECER •••••••••

A Emenda tem crcceoêncta. apesar de faltar-lhe poder de s tn
tese
Seu aproveitamento faz-se vtãvat com as adaptações formais
necessãr- i as

lP06526-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.......... PARECER .

Embora ponderável a justificação da emenda aditiva do no
bre Constituinte Antonio Carlos Konder Reis, deixamos de aga
salhá-la dada a orientação que adotamos para o THulo I, e
com a qual contamos prossegui I' nos outros Tltulos, de supr-t-

-------------~~~-~-~~~:_~~::~~:~--~~~~-~:!:!~~~--------------------------------
1PD6S27-5 ANTONID CAR1.0S 'tONDER R::IS PDS
.......... PARECER .

O autor propõe uma oer tntcãc de Pátria or-as t i etr-a Que
ficaria bem num manual de ctvtsao. mas que não tem car-áter- de
nor-ma jur-tdtca Pela rejeição

1P06528-3 MAURíCIO NASSER~ PMDB
.......... PARECER .

Tenda sido favoráveis a aprovação ce emenda r-ecrear
mente sucinta ao er-t tac em pauta, de autor-ta do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg, aorros • coerentemente, pela re
jeição desta

lP06529-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.............. PARECER .

A Emenda em tela propõe a realização de eleições para
Pr-eatoente, Senadores, Deputados Federais, Estaduais, Gover
dores, Prefeitos e Vereadores, em 19B8m, dando-se posse em
1989

O estabelecimento de data para o pleito geral no sate não
se COaduna a s tatemát tca adotada pelo texto do Projeto e do
sunst t tut tvc que oferecemos

Pela aprovação parcial da Emenda, uma vez que deverão se
reataar eleições nos suntctctce-------------------------------------------------------------------------------

lP06530-S ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............. PARECER •••••••••

A eeenoa estabelece que algumas autoridades serão esco
lhidas ccr-coret tvamente, por grandes ou pequenos grupos Te
r \ amos um Poder que não emanar t a do povo

Atribul a un órgão fudtctar-to e criação de regras ge
rais, que obrigariam alguem a fazer ou deixar de fazer alguma
cctsa. sem que essa imposição se fizesse por lei, e, além de
tudo, estabelece a u-r-eccr-r-tbt t tcace, para qualquer outro ór
gão da oectaãc que impusesse tais obrigações Dispositivo es
se nitidamente ditatorial

Pela r-efetcãc

lP06531-3 ALUízIO CAMPOS PMD6
................. PARECER ..

Não nos parece que no Título X, das Disposições Tran
sitórias, esteja o lugar adequado para nomear a Constituição.
Nem que no texto não esteja escrito, sendo Constituição, e
senoe a da Republ1ca recer-ac tva do ar-as t t , ela será a -ccnst t

-------------~~~~:~-~~-~~~~~~~::_~:~~~~~!~~-~~-~~::~~:.:_~:~:_~:!:~:~~----------

1P06539-9 RONALDO CARVALHO PMDB
........... PARECER ..

A emenda ad t t Iva ao ar-t 254, procura regular a atividade das
guardas Mun1cipais, fato Que ocor-r-er-a quando lei estadual de
finir suas atribuições

1P06540-2 RONALDO CARVALHO PMDB
.............. PARECER ......."'........

A enenoa P~OpõE.! a supressão do Art 350 e seus 1 tens
O relator acolheu a proposta no seu subst ttut tvo
Pe Ia aprovação

1P06541-1 RONALDO CARVALHO PMDB
................ PARECER .

A pretensão será atendida no .sunst rt ur tvc•

lP06542-9 RONALDO CARVALHO PMDB
.............. PARECER .

Julgamos serem necessar-tas as exceções constantes no
cecf etc Estamos de acordo que a aposentadoria não da ao seu
oener tcrar-ro condições de gozã-la. Este e um er-r-ó estrutural
que o presente projeto corrige Enfim, deve-se dar chance ao
grande cont1ngente ae jovens que anuatr-ente entram no mercado
de trabalho

1P06543-7 RONAL.OO CARVALHO PMOB
............... PARECER ..... " •••••

------------------~:~:_:~~~~~:~~:._~~:_~:~~~-~:_~~~~~~~:::~~~-~:_:~:~~:_-------
1P06544-5 RACHID SALDANHA DE.RZI PMDB
............ PARECER ..

O pr1nc\pip da ar-etutoeoe deve ser mantido Quanto ao
planejamento e a capacitação oroe tss tcnar , devem ser remeti
dos a legislação orntnar ta

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P06545-3 RACHID SALDANHA DERZ! PMDB
............. PARECER .

A Emenda pretende alterar a redação da at tnea "c", do in
ciso V, do artigo 17, do Projeto de Constituição, para dar
destaque aos se-vtces de emergência no setor de seoce e para
estabelecer Que r-esconuer-ão Criminalmente pelas conseouênctas
os r-esccnsãvets pel as falhas que ocorrerem naqueles. servtccs
durante a greve

A proposta gera uma r-enmcêncta, porque o prece f to contém
um tmper-at tvo "adotarão as or-ovtcênctas- É. obvio que não a-
dotadas estas ou adotadas tnsue tctenteeente. responderão os
resccnaévef s inclusive criminalmente, conforme o t1po de
ccnsecuênct a

Deve ser rejeitada a Emenda

lP06546-1 RACHID SALDANHA DERZI PMOB
............ PARECER •••••••••

A Emenda tem por finalidade introduzir- alteração no ttem
In do artigo 270 dO Projeto de ccnst ttutcãc da Comissão de
Sistematização, de InOdo que fiquem 1munes do tmposto de ren
da os rendimentos perceotoos pelos membros das Forças Armadas
e do Poder- .rudtctàr tc.

Não obstante a 1mt30rtâncla da Emenda oferecida pejo no 
or-e const t tm nte Rachid Saldanha Derzi, entendemos Que se
trata ele matér-ta Que, por sua natureza e car-acter-tet tcas de
ve ser regulada a ntvei de teatsiacãc cro tnãr-ta e não no tex
to ccnst t cuctcnat

O problema não é de imuntdade mas, sim, de isenção Cabe
á lei, entre mir\ades de r-enoteemos , especificar os que se
sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributa -
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1P06546-1 RACHID SALDANHA DERZI PMDB lP06561-5 ARNALDO FARIA DE SÁ PT"

cão Somente quando se trata de proteger valores euncemen 
tais é que a ccnst ttutcâc deve intervir e criar r-estr tcões ao
Legislativo

NO caso em debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar Cambiante, ensejando que pessoas com rendtmentos I

reduzidos numa determinada esoecte per-ceba-a, teecém. rendi 
mentes expressivos noutras eecectes - o que desaconselha so
lução untca. r~gida, via ccnet ttutcãc A tet ordtnàr-ta tem

-------------~::~~~::_:~~~~~~::_~:~:-_:_:~:~~:~~~-~:_~~~~:_:~:-!:!~:_----------
lP06547-0 RACHID SALDANHA DERZI PMDB
•••••• * PAREC~R ..

Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substi
tutivo

lP06548-8 RACHID SALDANHA DERZI PMDB
.......... PARECER .

A Região Centro Oeste, a despeito da possuir, também
vastas áreas de absoluta falta de desenvolvimento econômico,
tem a vantagem de abrigar a Capital Federal, de onde se irra-
diam est tmutos ao desenvolvimento e para onde convergem re-
cursos capazes de possibilitar obras de infraestrutura que
podem beneficiar toda a Região Torna-se, assim, d t spensave l

------------_:_~::!~~:~~~_::~::~!:::-~:_~::~~:~::-:_~~~::_:~~:!~!~::~~::_------
lP06549-6 RACHID SALDANHA DERZI PMDB
.......... PARECER ."'''' ••••••

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de eenetr-a
positiva ao tratar numa seção esoect r tce o ntr-e t to a ess ta
tênc ta social, e pela pr-f metr-a vez da aos delineamentos pro
cr-aeat tccs fundamentais nesse campo o "atatus " de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não poder-á ecctner os desdobramentos necessar-tcs á eeet t
vtoaoe da política social no campo da assistência cuct tca. o
que devera ser realizado vta legislação or-dtnar ta Entende
mos, ccts , Que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus méritos e relevância especifica ceder-e ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras

------------_:~~~~:~~~::_~~_:~::_~~-~:::~~~:~~~:~!~_:~~~~:_--------------------
lP06550-0 RONALDO CARVALHO PMDB
*"'••• "'••• PARECER .

A presente Emenda, em sua primeira parte, trata de meter-ta
t tptce de legislação tner-eccnst ttuctcnat
A seguir, cutca de atr-tuutr- aos juizes ae direito a contagem
de tempo oe eer-vtcc prestado concomitantemente com o j u'izo
trabalhista
A aprovação de um tal dispositivo implicaria a redução para
menos de 30 anos de serviço para a aposentadoria vctuntar-ta,
privilegio que deve ser evitado A lei por certo há de con-
templar os magistrados com outras vantagens, pelo exar-ctco
do e 1evado encargo

-------------~::~-~:~:~~~~----------------..------------------------------------
lP06551-B RONALDO CARVALHO PMOB
......... " PARECER ."'•••••••

Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substi
tutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP06552-6 RONALDO CARVALHO PMDB
•• "••• *•• PARECER ."'•••••• "

A emenda, sob exame, deverá ser examinada no âmotto

-------------~:_::~~~:~~~~-~~~~~~~~~-------------------------------------------
lP06553-4 RONALDO CARVALHO PMDS
•••",,,,,.,,. PARECER ... *"'......

Js Magistrados já contam, merecidamente, com vantagens espe
ciais pelo relevante, dif'icil e estarente trabalho judicante,
como, por exemplo, aposentadoria votunt ar ta aos trinta anos
de serviço
Aproveitar-lhes o tempo de serviço concomitante, prestado a
Justiça atetecr-er • implicaria reduzir-lhes ainda mais o tempo
de serviço para a tnet tvecão votunt ar ta
Outras vantagens por tão importante encargo ja são assegura
das por le1
Em assim sendo, somos pela rejeição da amenea

lP06562-3 ARNALOO FARIA DE SÃ PTa
••••••••• PARECER •••••••• *

O texto do projeto abrange os objetivos da emenda, cer-t tcute
mente Quando estabelece cometêncta da União para legislar
sobre direito processual e do trabalho {ar-t 54, XXIII, a)
Entendemos nrejuctcaoe a emenda

lP06563-1 ARNALDO FARIA DE SÃ PiS
........... PARECER •••••••••

D conteudo da Emenda é tratado de forma mats abl"angente
pela redação oferecida ao dispositivo no Projeto de Cons-
tituição.

Pela pr-ejuctctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP06564-Q ARNALOO FARIA DE SÃ PiB
••• " ••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe a supressão tnteçr-at do Art 350
A ceoooste f01 acolhida pelo r-etatcr- no seu substitu

tivo
Pe1a aprovação

lP06565-B SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER ."••• "'....

Já ficou demonstrado que a concessão de bolsas contribui
para a putver-taacãc de recursos

Pela r-ef e tcão-------------------------------------------------------------------------------
lP06566-6 SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •• "'''' •••• "

A autonomia é um atributo ntstcr tcc das universidades,
não cabendo estendê-lo às instituições tsotaoae

Pela rejeição

lPQ6567-4 SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo em vista que o ens tnc cor-tçator-to possu1 atnda desem
pennc deficiente, somos de parecer que todos os esforços nele
devem ser ccncent r-adcs A educação pré-escolar, sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

lP0656B-2 SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, com base nos termos da justificação da
Emenda

Pe1a aprovação

1P06569-1 SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER ..

O ccnteucc da Emenda, em sua essência. ja está tnccr-ec 
r-ano ao Projeto

lP06570-4 NOEL DE CARVALHO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A or-ocos tcão não concorre para o acer-tetcoamento do t ex-

------------_:~_:~~::~:~:~~~~:_:~_:::~~~~~~~--~:::_~:!::~~~--------------------
lP06571-2 NOEL DE CARVALHO PDT
.......... PARECER ."",... ",•••

A Emenda obf et tva a tncf usãc de norma, no tnctsc IV, do ar-t
17 do Pl"ojeto de constituição, cr-caranancc a criação de es
tatuto prÓPrio para o trabalhador migran.te, o denominado -cc
ia fr-f a'", bem como de órgão destinado a formular e executar
uma poi tt tce que concretize os seus direitos.
Entendemos que o trabalhador migrante resulta dos defeitos de
uma economia Que não tem sido capaz. de dar a todos os brasi
leiros condições mtntmas de vida, semelhantemente do que
ocorre com os favelados, etc
A solução de distorções como estas, que são ccnjuntur-ats , es
ta ligada ao conjunto da economta e não pode ser conseguido
s tmatesmenta pela criação de cr-ases ou elaboração de estatu
tos ou regulamentações
E. sendo questão conjuntural, não deve ser tratada na consti
tuição, mas sim na leg1s1ação ordinária, enquanto perdure
~omos pela rejeição da Emenda

lPD6558-5 SALATIEL CARVALHO PF'L
........... PARECER •••••••••

O Relator optou pela manutenção do texto original por
entender ser cesnecessar tc o acrescimo sugerido-------------------------------------------------------------------------------

lP06559-3 5ALATIEL CARVALHO PFL
......... *•• PARECER •••••••••

O compromisso do Estado é com o ensino publ1co
As escctas particulares deverão atender as extçênctas le

gais
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP06554-2 RONALDO CARVALHO Pr10B
••••••••• PARECE;R •••••••••

A emenda S..Jprime do ar-t 255 a expressão " repressão cri -
minal"
O ato de r-enr-tmtr • não se configura somente na ação direta da
Política ctvt t A simples localização de uma ccss tver teste
munha a quem deseja praticar um t t tct tc, e um ato de repres
são, pois induz a sua não efetivação
Assim, qualquer forma de ostentação, seja civil ou militar
r-ecr-tee o Crime, isso sem mais delongas

lPQ6560-7 ARNALDO FARIA DE SÃ PTS
......" ••• PARECER •••••••••

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P06561-5 ARNALDO FARIA DE SÃ PTS
......." ... PARECER••••• " •••

Julgamos que o inciso V do artigo 86 e um tanto equi
voco. deixando asslm margens de duvida Por outro lado, tra
ta-se de uma norma muito r'igida Que tr-at-a cr-ejutaos para a
c-ocr-ta administração ocbt tca Entendemos, pois, Que a ctsco
si ção cee ser sucr-t da por comp1etc

PDTlPQ6572-l NOEL DE CARVALHO
••••• "'••• PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição

lP06577-1 NOEL DE CARVALHO POT
••••••••• PARECE;R •••••••••

A Emenda não pode ser tncorooeaca ao texto, dada a complexi
dade de que se reveste, dentro do Direito Internacional, o
tema
Pela rejeição

lP06573-9 NOEL DE CARVALHO PDT
•••••• ",... PARECER " •• " ....".

A Emenda tem sua razão de ser, embora, na pratica, não possa
um falecido, vj t tea de cr tme de morte, ser tnuemzauc
A f arml í a , talvez
Mas tal não ee pode acrescer à Emenda, que não deve, a nosso
ver figurar 1'0 substitutivo
Pela rejeição

lP06574-7 NOEL DE CARVALHO POi
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acréscimo de uma a t tnea "e " ao ar-t 265, Hem rr , do
Projeto de ccnst ttutcão. a Emenda pretende tncunr as coopera
t tvas no rol das imunidades tributárias

Durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões Te
mát tcas , delineou-se uma tencêncta crescente, de seus mem
bros' no sentido de se manterem as tmuntcaoes tributarias I

nos limites e com a abrangência hoje vigentes
A ampliação do rol das imunidades tributárias certamente

d1ficultar1a o alcance da arrecadação necessár-ta para a oes
central ização de encargos e para at tvtar as finanças esta 
dua1s e municipais da situação de cenur-ta em que hoje se en
contram

Pela rejeição

lP06575-5 ANTONIO DE JESUS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A função de t tsca t tzar- impl tce na vedação não s6 da di-
vulgação, mas também, da comercialização, produção e consumo

-------------~:_~~~~~!~:_~~:~~~~:-~~~~~~~:~-~~:_:::~-~:!~~---------------------
lP06576-3 NOEL DE CARVALHO POi
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende a introdução de mats um inciso no arti
go 13, do Projeto, objetivando garant1r a oar-t tctpacão de re
presentantes dos trabalhadores nas com1ssões de sindicância
sobre acidentes e incidentes, ainda que instaurados por orgão
do Poder Pübl tcc.

A matéria é própria da lei ordinária, razão por que rejei
tamos a Emenda

lP0657B-O NOEL DE CARVALHO POT
••••••• " .. PARECER .

Embora seja louvável o proposito do nobre Constituinte, a ma
téria constante da presente emenda, ccnrt tta com a atst emat t
ca gera. adotada pelo Projeto de Constituição

------------_:~_:::~~_:~~~~.:._:~~:_~:::_~:!::~~~-~~-:~:~~~------------_....._~---

PFL

PFLlP06556-9 ALYSSON PAULINELLI
••••••••• PARECER ....."'.....

A presente emenda é de ser r-ejetteoa

lP06555-1 ALYSSON PAULINELLI
••••••••• PARECER .

A Emenda e de ser rejeitada
Pela rejeição

lP06557-7 NILSON GIBSON PMDB
.", •• ",..... PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matér ta tratada no ctsccsr
t tvc que se pretende suprimir figuraria melhor em teatstacêo
ordinária, ets que a proposta de exclusividade da folha de
sara-res para tnctoêncta de contribuições sociais destinadas
á Seguridade possui implicações bastante significativas no
t tnanc tanento de programas e entidades j a consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnfr-acons t t tu
cional poderiam ser fixadas as nr-ovtsões tnotscensevets ao
desdobramento da matéria. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e ccns toer-anco-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
ccmendave! acolher a emenda eucr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do cr-ccesso legisldtivo
ordinário
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1P06599-2 FLAVIO ROCHA PFL
* * PARECER ...

COll'O manifestamos no parecer a Emenda toctzae, a regula
mentação do direito de greve deve ser r-eret toa a lei o-otna
rla.

sete r-ejetcãc

medidd de salvação nactona t cccer-e o Estado, e"l consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas nats extensas,
desde que cceoensetcr tes a ruvet de r-eeuner-acão Esse. alias,
é C> exemplo que nos da o uecac, onde a tntens tr tcacêc do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador. é o meio eficaz ele
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando Que c Congresso »actcner , seec-e
senstvet as -e trwtnntcacõee dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pais, poderá, com maior r tex tnt t ruaoe dis
clpl tnar essa controversa questão. opta-os por manter- apenas,
a I tentacêo da cu-ação dtar ta do trabalho em 8 no-es , no ea
.Imo

lP06S79-8 NOEL DE CARVALHO PDi
"'., PARECER .

A Emenda r-essente-se de forma adequada a un- texto constitu
cional embora a tceta cestca seja valida
Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lPQ65BO-l NOEL DE. CARVALHO POT
............. PARECER "'......"'...

Acatado no mer-fto na expressão "sistema cunt tco'". do in 
ctso ]

Pela aprovação parcial--------------------- -----------_. ---------- ----------------------------------
lP06S8 l-O NOEL DE CARVALHO PDT
.................. PAR.ECER .... *"'......

A Emenda contempla a19uns aspectos cecut te-es a usuca
mão urbana plenamente acett avets , especialmente Quanto a
oer tnrcêc da área por lei municipal

Exige, entretanto, que o pretendente ao teovet oetxe de
ser ceccr tetar-to apenas. de outr-a a-ea urbana. pt:'rMite, por
tanto, Que o interessado seja cr-ccr-teter-tc de imovel rural no
mesmo murrtc'i p tc , o Que oescaeact er-t aa o oc-upante de batxa
renda, c-ejuctcanoc o cunho social da cr-ocostcão

Peta Aprovação Parcial. nos termos do sucst rn.t rvc-------------------------------------------------------------------------------

1P0659B-4 FLÁVIO ROCHA PFl

lP06582-8 NOEL DE CARVALHO PDT
.....* PARECER .

O conteúdo da Emenda encontr-a-se contemplado, urct tctte
ou exot tctt anente, e-r outros ctscos tt tvcs do texto do Substi
tutivo

Pela c-ef uotctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
1PD6583-6 "'DEL DE CARVALHO PDT
............... PARECER .** ..

Dentre as várias occões posstvets demos parecer favorá
vel a emenda suor-ess tva do art 10 Logicamente ficamos esc-

-------------~~.:_~~~-~-~~~~~~~-~:_~~:_~:~:_~:~-~:!:~~~~~-~_:~:~~~--------------
.lP06584·4 NOEL DE CARVALHO POT

................. PARECER *..

-----------------~~::_~-~~~~:~~~::_~::_~~~~~~~~~~::_.:_~:~~-~~:~~~~~~~~~~~~:_------
lP06585-2 NOEL DE CARVll,LHO PDT
.""'••• "''''' PARECER * ..

A eater ta de que trata a er-eoea está acottttoa, de forma
abrangente. na parte do projeto dedicada aos utr-e ttos COleti
vos

Pela cref uatctai toaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP06586-1 NOEL DE CARVALHO PDT
............... PARECER ........ "'.......

Os cr-rnctctcs Que terras a Intenção de adotar em relação a 01"
gani::ação stnatcat , r-ant tes taocs no parecer a Emenda
1p16815/5 não contemplam o que a pl esente EMenda propõe
Por outro lado. parece-nos que se trata de nate--ta crcor-ta de
lei cr-emar-te
~ela rejeição

lP06587-9 NO=L DE CARVALHO POi
.......... '" PARECER .."'.."'........

A mater-ta constante da presente emenda e t tptca de legislação
tnereccrwt i tuc tcna 1

-------------~:~~~-~~::::_~~::::~-~:~~-~~~-~:!:~~~::_----------------------------
lP065B8-7 NDEL DE CARVALHO PDT
............. PARECER ....... "'.....

A matar-ta não e oe-t tnente ao cam tuto
Pela prejudlellJdade-------------------------------------------------------- ._---------------------

1P065B9-<) JORGE UEQUED PMDB
.."'''' PARECER * ..

A Emenda proposta pelo nonre const t tutnt e esrat t aa o sis
tema financeiro nacional

zntenoemos que deva ser preservada a car-t tc t Dação major i 
ter-te co Estado nesse segmento da econo-na nos 1 tentes da
experiência de sistema misto Que conhecemos

Somos pela r-ej etcêo da ereenoe

1P06590-9 JORGE UEOUED PMOB
................. PARECER *..

A nat ér-ta devera ser- objeto de lei or-utnar t a
Pela r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lP06591-7 NOEL DE CARVALHO POi
............ "'.. PARECER ...'!' ...... "' ......

A mater ta deve ser r-esuia-entaoa por lel ordinária

lP06592-5 ACIVAL GOMES PMOB.........."'.*. PARECER .
A emenda ectr tva ao ar-t 255 esta prejud1cada cetc aprovetta
e-ente de outra com o mesno teor

lPD6593-3 FRANCISCO SALES PMDB
......= PARECER .

A Emenda deve ser -ef et teoa por não ajustar-se ao enten
uteento predominante na co-m saão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP06594-1 FLAVIO ROCHA PFL
............. PARECER ."' ..

Tendo em vista conciliação. a que nos propusemos para
o ar-t 90, da concisão com a manutenção dos conceitos Que
passaram pelo crivo de varias etapas, somos pela rejeição
desta e-enoa

lP06595-0 FLÁVIO ROCHA PFL
......*....... PARECER .... "'.......

A t roctcata penal e meter-ta extra-constitucional
Pala rejeição

lP06S96-B FLÁVIO ROCHA PFL
........"' PARECER ..

A eeenoa não deve ser aprovada por implicar em dilatação
do processo ccnst t t utnte de forma r-ecuntante , utante do ieat
t teo mandato dos representantes do povo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P06597-6 FLAVIO ROCHA PFL
... "'''' '''. PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar ao entendtmento cr-edo-

-------------~~~~~::_~~_::::~:~~~-~:_~~~::~~:::~~~::_----------------------------
lP0659B-4 FLÁVIO ROCHA PFL
...... ", P!" ECER .

A jornada oc trabalho de 40 horas semanais. como consta
do Projeto de 44 ou 48 horas como proposto em nueeros rss t-
mas aeenoas teve de certo modo. um referencial comum
A Maioria das propostas. mesma na fase das Comissões 'remat t
caso seja pelas suas just tr tcações , seja pela forma de apre
sentação dos textos, sercr-e demonstrou ser a matêr ta mais
adequada a legislação ordinária

De fato. a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que só a lei ecoe atender Quarenta horas
não conviria a um cet ermrnaoc momento da vida econômica do
Pais. nas, pelo desenvolvimento tecnologico, por motivos de
inter-esse publico ou ate por comprovadas razões de ordem nat
ccscctat , podem vtr- a ser a SOlução ideal Ressalte-se. por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas senanats , vá
rias categorias em oeccr-r-êncta de le1 eececte tce ou por for
ça de conquistas e!m acordos ou convencões coletivas. já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se exoanntr ou incrementar os rüvets de produção. até como

lP06600-0 FLÁVIO ROCHA PF...
*•••••••• PARECER •••• "'.....

Pretende o autor alterar a redação do inciso XVIII do
artigo 13 do Projeto de forma não ma'ls obrigar a r-emene-ecãc
em dobro no per lodo de ferias

aeet tvemente o montante a ser pago nesse cer-tcoc não de
ve ser es t tput aco no texto constitucional Trata-se, Como
mostra o autor e outros t tus tr-es constituintes Que dirigiram
enenoas ao dtepcstt tvo em questão. de mater ta de legislação
~rdlnarta, quando não dEI convenção ou acordo coletivo

lP0660l-8 FLÁVIO ROCHA PFL
............. PARECER ..

Per-mt t e a emenda o alistamento e o voto aos r-ator-es de
oeaesse i s anos de idade

antenoe-cs Que a idade para o alistamento deve corres
ponder aquela da r-esnonsaott tcace civil e penal

Aos dezesseis anos de idade. o jovem atnca não aooutr tu
a e-atur-tuade necessàr-j a para o axer-ct cto do voto apesar da
ecoe-nteacêc dos meios de ccnuncação e dos r-ecur-sos da infor
mação escrita

1P06602-6 JAMIL HAODAD PS8
............. PARECER .

Trata-se de uma proposta de errenda já conterrplada no r ttutc I
t "nos ot-ettos e liberdades fundamentais- e portanto, des
necessário ser-ta criar norma garantindo direitos já enuncia
dos anteriormente

lP06603-4 JAMIL HADDAD PSB
............. "'.. PARECER .

A matar-ta esta tratada noutro cacttutc
Pela c-ef uc tctar teeoe-------------------------------------------------------------------------------

lPa6604-2 JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER •••••••••

Atendida parcialmente no mer tto. nos diversos artigos do
cecttutc-------------------------------------------------------------------------------

lP0660S-l JAMiL HADDAD PSB
.. PARECER * ..

O texto do Projeto assegura aos trabalhadores o saiar-tc
mlnll'lO Meapa::: de sat tereee- as suas necessidades oas tcas e as
de sua f an'i t í a'", r-eaíustavet de modo a preservar seu poder
aquisitivo Ora o Que a Emenda propõe é que o eatar-to-mírunc
seja atual taaoo de acordo com o custo de vtoa, o ntve t de de
senvolvimento e a situação econômtco-f tnance tr-a do Pais

Parece-nos, ess tm Que ela incide num "bis in toem" r-a-

-------------~~~-~:~~-~~~~-~~~~~-~:~:-~:~:~~~~---------------------------------
lP06606-9 JAMIL HADDAD PSB
........... "'. PARECER .

A eat ee ta foge a competência do capttutc-------------------------------------------------------------------------------
lP06607-7 JAMIL HADDAD PSB
... PARECER "'..

A matéria de que trata a emenda deverá ser o objeto de
lei ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP0660B-S JAMIL HADDAD PSB
........... PARFCER ..

O Estado e o ete-nento garantidor dos dtr-e ttos tnctvtcuats ou
coletivos Entendemos que. assim pensando, não na necess tuaue
de f1gurar norma const tructcnat Que expresse tssc. cabe ao
Estado suprir o direito ou garantia violador e. depois, agir
contra o agente causador da violação-------------------------------------------------------------------------------

lP06609-3 JAMIL HADOAD PSB
.. "' PARECER "' ..

at enotca parcialmente Quanto ao mérito, na proposta 0-

-------------~:~:~~~~-~-~~~~~~~~~~-~~_:~~~:~~~-~~:~~:~-~:_:~~~~~::~~~---------
lP06610-7 JAMlL HADDAD PS6
• PARECER "' *."' ..

Entende O Relator Que não sejam os meios de COMUnicação
objeto de quatquer monopólio-------------------------------------------------------------------------------

lPD661l-5 JAMIL HADDAD PS8
........... PARECER ...... "'.."'...

Entendemos que o ccnt eudc da presente emenda ja este
ja presente no que dispõe o ar-t 77 e seu parágrafo

-------------------------------------------------------------------------------
lP06612-3 JAMIL HADDAD PS8
............. PARECER ..

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação------------------------------------------------------------------------------

lP06613-1 JAr~IL HADDAD PSB
................ PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

1P06614-0 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER ", ..

eeccr-e tendo crena consciência da importância dos Munl
ctptcs , do Distrito Federal e dos 'rer-r-f tcr tcs , entenoeros que
o Brasil e uma Federação de Estados e não de outras dtvf sõas
cct t t tcc-aoatntatr-at tvas , da' o porque aceitamos a redação

------------_:~~:::~:~::..~~~_:~~~-~~~~~-~~~~~--~~~:~~:~--~::~-~:!:~=~~----------
lP06615-B JAMIL HADDAD PSB
.... "' "'.. PARECER "' .

O texto so Substitutivo privilegiou outra redação para o cts
positivo Que se Quer emendar-
Pela rejeição

lP06616-6 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER .

A emenda ve-n ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-----------------------------------------------------------------------

lP06617-4 JAMIL HADDAD PSB
.............* PARECER ..

O conteudo da Emenda. em sua essência, já está incorpora
do ao Projeto
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tem pertinência e fundamento, pois se o Congresso Nacional
foi contra a decretação do Estada de Defesa nada do que foi
executado sem a sua aprovação ceder-a ter validade, daí o re
paro a cosatveta ar-otrr-er-roaoes , etc-------------------------------------------------------------------------------

lP0661B-2 JAMIL HADDAD PSB
................ PARECER ..

A subordinação do exer-c tcto da livre iniciativa ao cumprimen
to de urra eu-cão social ja esta definida no item III dos
princípios Que orientam a ordem econômica
Pela prejudicial idade

lP06636-l JOSÉ GENOINO PT

1P06619-l JAMIL HADDAD PSB
................ PARECER ..

A redação dada ao ar-t 399 atende ao mér-t to da proposta

lP06620-4 MÁRIO LIMA PMDB
.............. PARECER ..

A at tvtoaoe relaciona-se com o ce tnctcto do interesse
cubt tcc e da segurança nacional Não se trata de mater ta de
competência reservada aos Municípios

1P06621-2 MÁRIO LIMA PMDB
................. PARECER ..

Os contratos de serviço com cláusula de risco sempre foram
ilegais e tnccnst t tuctona ts Entretanto,foram tnst stutoos
sem nennun diploma legal pelos governos autor-t t ar-tos Hoje
estão suspensos face a comprovação de seus fracassos e consi
deramos necessar-to a inclusão da emeeoa do t tust r-e Depu-
tado Mário Lima ~ necessario tambem que se lute pela manu
tenção ao regime oeeccret tco. com o restabelecimento dos po
deres do legislativo e pelo cumprimento das Lels
Pe1a aprovação

lP06622-l MARIO LIMA PM08
.................. PARECER .

Pela rejeição, considerando que o novo sunst t t ut tvc do
r-eter-cr- optou pela manutenção do ctspos tt tvc na sua forma
original

lP06637-9 JOSÉ GENOINO PT
.. PARECER ..

O ccnteudo da Emenda e tratado de forma mais abrangente
pela redação oferecida ao dtaoos t t tvo no Projeto de cone
t ttutcãc

Pela prejudicial roaoe.-------------------------------------------------------------------------------
lP06638-7 JOSE GENOíNO PT
............... PARECER ..

O texto da emenda fala em artigos, a Justificativa fala
em parágrafos Coro, além disso a redação do seaur-oc dispo
s tt Ivo e obscura, e não podemos aquilata-lo oevtceeente con
sideramos prejudicada a emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP06639-5 JOSE GENOíNO PT
........................ PARECER .

O dispositivo não é decor r-êocta natural do art. 54, XXIV,
d uma vez. que envolve enorme complexidade, cuja solução re-
quer mecanismos diversos

Pela rejeição-----------------------------. -------------------------------------------------
lP06640-9 JOS~ GENOíNO PT
............. PARECER .

A emenda procura melhorar a redação dada ao oar-açr-a untco do
ar-t 247
É válida pois define mais cl ar-ament e que o Presldente da Re 
publica ~e" o Comandante Supremo das Forças Armadas, etc.

lP06651-4 JOSÉ GEf\lOíNO PT
............... PARECER ..

Optamos por texto de preâmbulo muito mais simples. Pe
la rejeição

lP06648-4 MARIO LIMA PMOB
............ PARECER ..

Consideramos oesnecessar tc a inclusão da ret tnacãc do gás
natural, corno monopolio da União Pela rejeição-------------------------------------------- -----------------------------------

lP06647-6 JOSÉ GENOíNO PT
........... 1' .. PARECER ..

Somos pela rejeição da emenda, por entender Que a disso
lução da sociedade conjugal deva processar-se segundo cr-t ré
r-tos teçarmer-t e tnst r tutcos

1P06649-2 JOSE GENOíNO PT
.. PARECER ...

SOI'lOS pela rejeição da emenda porquanto é pelo casamen
to ctvt r que se definem determinados etettcs fue tdtccs neces
sar-tcs a constituição da sociedade conjugal-------------------------------------------------------------------------------

PTlP06643-3 JOSÉ GENOíNO
............ PARECER ..

A matéria é de lei or-o tnãr-ta,

1P0664l-7 JOS~ GENOíNO PT
• PARECER .

O conteuuo da Emenda é tratado de forma mats abrangente
pela redação oferecida ao dispositivo no Projeto de ecos
t ttutcãc

Pela cr-efuotctar toaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP06642-5 JOSÉ GENOíNO PT
••••••••• PARECER .

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .oe autor-ta do nobre Constituinte Agassiz Almeida, somos,
por coer-êncta. pela r-ej etcão desta emenda

lP06650-6 JOSE GENOINO PT
................... PARECER ..... "'......

A invocação de Deus não lmplica qualquer ofensa a de
mocracia sem receio de errar afirmamos Que 991. dos bras i lei
r-os acreditam en Deus e o invocam Não contem Qualquer ofensa
aos que não têm religião e Que são muito raros, quase sempre
ee-er-cs de atnu'na seita leiga, com suas verdades reveladas,
com seus gurus e seus comitês encarregados da our- idade da
oout r-ma tais os COMte, os aar-s, os Freud et carer-va Pela
rejeição

lP06644-l JOSÉ GENOíNO PT
.................. PARECER .

O conteúdo da Emenda é tratado de forma mais abrangente
pela redação oferecida ao dtecos tt tvc no Projeto de cone-
tí tutcão

Pela prejudiclalidade-------------------------------------------------------------------------------
1P06645-0 JOSÉ GENOINO PT
............. PARECER ..

A meter-ta em analise deverá ser tratada, com especiali
dade, nas posturas próprlas da legls1ação cr-emar-ta

------------------~:~:_~:::~:~~-----------------------------------------------
1P06646-g JOSE GENOíNO PT
............. PARECER .

Tendo optado por redação que el1mlna todos os incisos do
ar t 90, coneecuent emente não podemos acettar esta adição
seta rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06623-9 MÁRIO LIMA PM06
"' PARECER .

A emenda reflete justas r-etovtnotcecões , de certa for
ma atendida através do Decreto 53 337/63 e Que deve constar
de ctspcett tvc const t tuf ctcnat

Pe1a aprovação

lP06629-B JOSÉ GENOíNO PT
., PARECER ..

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP06625-5 JOSE GENOíNO PT
.............. PARECER .

A emenda modifica totalmente o ar-t 254, tirando o carater de
interação das Pol tetas Ml1itares, est lngue sua condição de
forças aux t t tar-es e reserva do Exercito, o que não se fust t 
fica, salutarmente

lP06627-l JOSÉ GENDíNO PT
........... .,. PARECER ..

O conteudo da amenoa encontra-se contemplado tmot rc rta
ou explicitamente, ePl outros dispositivos do texto do sucet t
tutiVO

Pela prejudicial idade

1P06626-3 JOSÉ GENOíNO PT
........ "' '" PARECER ..

A acenda supr-Ime o ar-t 249
O e-t Igo veda o uso do "neneas corpus" em relação aos casos
de punição dtsc1pl1nares militares
As Forças Armadas, baseadas na hierarquia e na otsctat tna.
não podem prescindir desse -rcr-te argumento" para sua manu 
rancão Entendemos que o artigo não e matéria para estar na

Constituição e sim no Regulamento Disciplinar

lP0662B-O JOSE GENDíNO PT
............. PARECER ...

Cuida a aeenca de estender, também aos conscritos, o al ista
mento eleitoral
O projeto permite o allstamento de todos os militares, com
exceção dos que estão no serviço inicial
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos,
durante o cer-rcoc eleitoral, Quando as Forças Armadas são
requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da 01'
oen, são mobilizados para cumprir essa missão
Esses militares não devem portanto par-t tc tpar- do pleito

lP066S0-1 JOSE GE~oíNO PT
....... "' PARECER ...

Q controle de tóxlcos e tnenr tantes é competência do sis
tema nacional unico de seuoe, que otsctct tneeã a mat ér ta

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06624-7 .JOSÉ GENOíNO PT
"' PARECER .."' .

A emenda pretende instituir o Ministério da Defesa, alterando
o ar-t 246
A excer têncta levada a efeito nos mais dtver-sos patees que
í nst í tutr-am esse atntetér-tc ou Secretar la un tca , não tem da 
do resultado satisfatório, tomando-se, hoje quase tmccestver
o seu retorno à forma distinta para as três armas, ou seja,
Marinha, Exército e Aeronautlca '
Naturalmente, essas forças vão se sofisticando e criando ou 
tr-as forças atinentes a outras áreas, ficando a Marinha com
força terrestre e aer-ea , o Exército com força naval e aérea e
a Aeronáutica com força terrestre e naval
Naturalmente, a otsoensãc ocorre em forças e numerário-------------------------------------------------------------------------------

lP0663l-Q JOSE GENOINO PT
............. PARECER ...... "'....

A anenua ao art 246 e parágrafos, torna o serviço mllitar
eacut'tat tvc
Não se coaduna com a r-ear tcace br-as t tatr-a essa proposta ao
ceout do artigo, assim como os seus parágrafos

lP06652-2 JOSE GENOINO PT
... PARECER .

antence-ce que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivo de várias etapas

Assim, ;001' coerência, somos pela rejeição desta emen-
lP06632-6 JOSÉ GENOíNO PT
............. PARECER ...

A classificação de diversões oubt tcas ja implica em dar
-lhe um efeito apenas indicativo segundo critérios e princi
ntce a serem estabelecidos na ieatstacãc ordinária-------------------------------------------------------------------------------

1P06633-6 JOSÉ GENOíNO PT
.."' PARECER "'.

A emenda transfere para o ntvet estadual a competência pa
ra criação, incorporação, fusão e desmembramento de r.lunic1
pios, o que esta coerente com o principio da autonomia esta
dual

Somos pela aprovação no ner-t tc

1P06634-4 JOSÉ GENOíNO PT
....... "' PARECER ...

O ccnteuoo da Emenda e tratado de forma mais abrangente
pela redação oferecida ao dispositivo no Projeto de cone-
t trutcãc

Pela prejudicialidade

lP066SS-2 JOS~ GENOíNO PT
............... PARECER .

A emenda ao tnctsc I, do ar-t 253, procura suprtmlr a es-pr-es
são mais espect rí ca da Per teta Federal Que é a de -acur-ar- in
frações penais contra a or-ce'n polHica e scctai -

da

lP0665S-1 JOSÉ GENOíNO PT
................. PARECER .

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
significado cont ido na objeção aue encerra-------------------------------------------------------------------------------

1P06654-9 JOSÉ GENOíNO PT
• PARECER ..

Propugna o nobre Constituinte JOS~ GENOíNO a substituir a
expressão -nete m-eservacãc-oor -ccr- melo" A alteração nos
parece de pouco alcance pratico Parecer contrario

lP06655-7 JOSÉ GENOíNO PT
.................. PARECER , ...

O nobre constituinte propõe a suost ttutcãc no f ten I, do
ar-t 60 da expressão "oet tcas ' por 'de defesa' A alteração
não nos parece procedente pois ao longo do projeto ja foram
er-tatoas diversas barreiras a oiratouer- crccos ttc beligerante
de nossos governantes Parecer contrario

----------~--------------------------------------------------------------------
lP06656-5 JOS~ GENOíNO PT
............ PARECER ,~",."" •• ",,,

A emenda merece ser acolhida e a objeção ~1Je encer-r-a é
de toco cactvet , oevenoc ser tomada em conta

Pela aprovação

lP06636-1 JOSÉ GENOíNO PT
............... PARECER .

A emenda supr-Ime no 70 a expressão "sem pr-ejutzc da vali-
dade dos atos licites praticados durante sua vtçêncta"
Na just i r tcat tva apresentada pelo ecoar t tutnte suas razões

lP06657-3 JOSÉ GENOINO PT
.............. PARECER 'I ..

A emenda proposta merece ser- pa-ctatmente acolhida, pe
lo s tantr tcaoo contido nas objeções Que encer-rem

Pela aprovação ca-ctat
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de é esoecte, como deixa errtenc tuo a Emenda Consideramos
Que, pelo menos no campo da proteção elo trabalhador, são
direitos distintos Que devem ser assegurados Dai porque,
acolhendo Emendas sobre a mater-ta pretendemos inserir es
;as duas formas no Substitutivo

1P066SB-l JOSE GENOlNO PT
"' PAn.ECER .

A emenda atende ao escrr-ttc do Projeto ao defender a auto
no"'ia dos Estados federados dando-lhes ccrcetêncta para le
gislar sobre a estrutura oastca das Pol tetas e Corpos de Bom
beiros, instituições de caráter estadual

Pela cprovecâo-------------------------------------------------------------------------------

lP06673-5 MARIO LIMA PMDB

lPD6659-0 JOSÉ GEND1NO PT
.......... PARECER •••••••••

A matar-ta constante da presente emenda, confl1ta Com a s tate
mat tca geral adotada pelo Projeto de ccost ttutcêc
Errbora louvável o propósito de seu autor, somos pela rejeição
da emenda

1P06660-3 JDSE GENOHlO PT
••••••••• PARECER '"

De acordo A proposição corrige uma omissão com relação a
intervenção no ecntctptc, extendendo-se a este f dêrrt tcc cri
ter-to ja admitido para intervenção no Estado (Artigo 74, Vil,
-b-) Atendido no mer-tto nos termos do Substitutivo

lP0666l-1 JOSÉ. GENOíNO PT
••••••••• PARECER ••••"'......

Em Que pese sua relevância, não se cap t t a da apreciação
ua matéria no ân-nttc const ttuctonat

Pela prejudiCialidade-----------------------------------------------------------------------------_.
lP066b2-0 JOSÉ GENOINO PT
......."'•• PARECER .

A proposta cont1da na Emenda é ctectctenoe , pois a matar-ta
de Que trata não é cectetca Quanto a segurança do Estada
das instituições
O silêncio sobr-e o terna, por s t controversa, e mais
j hávej Que Qualquer norma expressa
Pela rejeição

---------~;;~~3:ã---------~ÕSr~~~Õ~~Õ----------------------------PT----------

........... '" PARECER .... "'.......
A emenda ao caput do ar t 254 adiciona a excr-eseêo « nos
casos de decretação do Estado de srt tc'' Pretende o Consti
tuinte limitar a acêc ue actrt t taacãc. Que e a de atender, em
prazos definidos, as necessidades de recursos, em todas as a
r-eas , para a r-eat taacãc de ações de emernêocta excepcional em
proveito direto da Segurança Nacional Para tal, essa ação e
a de prevenir, neut r-at tzar e ej tmtnar aneecas Que surjam ou
possam surgir na vida da nação e Que não. podem ficar ao sabor

de tepecvtsações-------------------------------------------------------------------------------
lP06664-6 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
............ PARECER ..

A emenda aditiva pretende passar para a estrutura do Mtnisté
rio da Justiça a scttcta acocví ar-ta Federal a POl teta ser-rov
tár ta e a sot tcta Portuar1a São tcnav ta fatos recata. edte
tr-f tos a postos, estações, etc, Que não teriam maior signifi
cado o fato de t tcarem onde estão, com seus policiamentos re
gionalizados
cera rejeição----------------------------------------- -------------------------------------

lP06665-4 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
.......... PARECER .

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo

1P06666-2 SOTERO CUNHA PDC
.............. PARECER .

A t tpctocta penal e matéria extra-constitucional
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPD66S7-1 5lJTERO !..UNHA PDC
............ PARECER .

A emenda ao art 252 propõe inserir a Segurança e integr1dade
do território e dar riquezas nectonats O cecut elo artigo,

Quando cita a -cr-eser-vacãc da ardem publica e da incolumidade
das pessoas e do petr-tnõnto-, pelos orgãos de Segurança Pu

blica, re-ne evidente Que esse patrimônio não e sê o tndtv t 
dual, e ts tcc ou jur-tarco mas também o do Estado, da\ as a
tribuições da Pol tere Federal, etc

lP06660-9 SOTERO CUNHA POC.*••••*•• PARECER .
O tratamento diferenciado e tavorectcc as empresas de pe

quenc porte, no campo tributária, já está previsto no Proje
to de Constituição, Que define possibilidades de isenções e
imunidades tributárias, tnctus tva Todavia, estender esses
estimulas aos casos de falência e concordata contraria a
oroor-ta necêc de eficiência Que, necesser-tamente. deve estar
embutida na cct tt tca de est teutcs e incentivas setor-tats

Acreditamos, ainda, Que o tratamento favorecido as empre
sas de pequeno parte deva estar explicitado nos princípios da
or-cem econômica, na forma do substitutivo

Pela aprovação nar ta t------------------------------------------------------------------------------
lP06669-7 SOTERO CUNHA PDC
•• "'•••••• PARECER .

A ar-enca pretende incluir os cnaraocs conglorrerados fi
nanceiros no rol dos monopólios, oligopólios, car-téts e ou
tras formas de abuso do poder econômico Data vênia entende
mos que a natureza de um conglomerado t tnencetro é bastante
distinta da de um cer-t et , ou um 01 igop6l 10

Na realidade, existem momentos cr-tt tccs da conjuntura
econômica e r tnencett-e de um cate en Que seja, mesmo, neces
sário, estimular tusões , incorporações ou outras formas de
aataantenento de eror-esas

eeer-ats , os principias que se propõem para nortear a or
dem econômica do Pais não apontam preconceitos contra o tama
nho das e'tcr-esas E nem o poderia, ressalvadas caso especiais

de est tmutc as mtcr-oemoresas e pequenas empresas um dos
postulados sadios do centtat taeo é a economia de escala, Que
permite baratear custas e beneficiar o consumidor, em ultima
tnstêncta. Observe-se ademais, que o tncent tvc á pequena em
presa tem por objetivo dar-lhe os meios necessar-tos para Que
ela possa se tornar grande ~

------------------~~~:.:_~::~~.:_~:~~-~:~:~::~-~~-~~:~~~------------------------
lP06670-1 SOTERO CUNHA PDC
........... PARECER .

EM QLe pese o cejet tvc da Emenda em assegurar o direita de
moradia aos carentes Que ocupam espaços urbanos, deve-se
considerar Que, mesmo se tratando de áreas devolutas, esses
imóveis devem ser preservados, por motivo de segurança e
interesse da coletividade, visando a instalação de equtpaeen
tos comunitárias e a implantação de programas habitacionais
e de expansão ur-bana

-------------~:!.:-~:~:~:~~.:_~~:_~:~::':_~~-~~~~:~:~:~~~.:------------------------
1P06671-9 'SOTERO CUNHA PDC
............ PARECER •••••••••

A Emenda não se compadece com a realidade do Pais, cujo po
vo, hoje, ostenta media vida ut t t bastante superior à de al
guns anos atrás Assim, não veeos corro se fundamentar propos
ta Que vtse a diminuir a toace requerida para a concessão da
aposentadoria por velhice Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP06672-7 JOSE GEtml~o PT
............ DARECER ..

A emenda altera a redação do Hem r r r do ar-t 60 e nos
parece lógica Parecer tavccavet-------------------------------------------------------------------------------

lP06673-5 MÁRIO LIMA PMOB
"' PARECER .

Em Que pese a bem fundamentada '"jJJst1f1cação-, ctver-atecs
do conceito de QUe' '"higiene~ seria o gênero do qual a -seu-

lP06674-3 MARIO lIMA. PMOB
.............. PARECf:R •• "' ...

Acolh1da a proposição, embora r-esauar-cenoc-se um V'l~

cure, ainda Que mais brando, no ar-t 3S1 entre seuce e meio
amtrlente , devido às tnt er-r-etacões entre ambos

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP06675-l SOTERO CUNHA FOC
........... PARECER "' ..

O fato do Brasil ser a maior produtor de reagentes, par-a
d í aqrms t f cos da sauoe não mtat tr tca a sua MOnopolização As
QUestões sobre saude deve merecer U'll tratamento ececuacc.
mediante uma oot tt tca nacional a longo prazo mediante lei
or-dtnar ta
Pela r-ejetcãc

lPD6676-0 SOTERO CUNHA PDC
."' '" PARECER •• "'••••••

Os cr-tnctotos estabelecidos no artigo 300 do projeto, aos
Quais adicionamos o principio tio pleno emprego, são gerais e
buscam caracterizar a estrutura castca do ecoero capitalista
proposto pelo consenso dos Senhores Constituintes Dentro
deste modelo, a eutc-r-eautanentacãc de atividade ou categoria
social ou econômica Ê! um corolário natural Que se vai obtendo
â medida Que se desenvolvem as estruturas sacio-econômicas do
pais.

Dai não parecer necessar-ta a inclusão do assunto como um
dos cr-tncvctce gerais da ordem econômtca

Assim, somos pela rejeição da emenda
----------------~--------------------------------------------------------------

lP06677-B SOTERO CUNHA POC
............. PARECER .

O dispositivo emendado não admite a expressão sugerida
Pela prejudicial tceoe-------------------------------------------------------------------------------

lP06678-6 SOTERO CUNHA POC
"''''''' PARECER ."' •••••••

A matér-Ia abjeto da emenda deve ficar entre as da conoetêncta
concorrente da União e dos Estados para legislar sobre pro-

-------------~~:~~_:-:~~:~~--~::~-~~:!~~~~~~~~~~~:_---------------------------
1P06679-4 SOTERO CUNHA POC
.............. PARECER ..

Pela rejeição Tendo em vista a aprovação de Emenda refe
rente ao assunto Que atende melhor à d1scipl tna da matéria
cor-torne parecer de rumer-o lP09406-2

lP066BO-g ANTONIO FERREIRA PFL
"' "' PARECER .

A presente emenaa oferece nova redação para o la do
ar-t 30, suprimindo do mesmo a excr-essãc" 'a soberania'
A proposta I: acet tãver Incorre, no entanto, em uma incongru
âncta pois na de no 6681-6, o mesmo nobre signatario sugere
trocar 'órgãos" por "ccoer-es ' e nesta ele mantem 'Órgãos'
Favorável na forma da seguinte sunemenua

suoe-enca no
De-se ao 10 oo ar-t 30 a segulnte redação

10 - E vedado a qualquer desses poderes dele-
gar ccncetâncta a outr-o , salvo nos casos previstos nesta
ccnst ttutcãc 1-------------------------------------------------------------------------------

1P066Bl-6 ANTONIO FERREIRA Pf!....
........... '" PARECER "' ..

A e-nenca visa a aprimorar a redação do ar-t 30 do Pro
jeto tirando as expressões "Que exerce" por "exer-cendo-a" e
"ór-aãos" co- "poderes" Parece r-eaoavet a alteração. carecer
favorável Aprovada

lP06BB2-4 ANTONIO FERREIRA PFL
*••••••• '" PARECER " ..

A emenoa proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo

-------------~~~~~~~~~~~-~~~:~~~-~~-~~~:~~~-~~:_:~::~~~------------------------
lP06BB3-2 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER ..

A supressão sugerida na Enenda procede. revelando-se o texto
CIo Projeta a nosso ver oesctctenoc
Pe1a aprovação

lP06SB4-1 SOTERO CUNHA PDC
........... PARECER '"

A emenda merece ser acolhida e a objeção Que encerra é
ele todo cab'i vet , devendo ser tomada em conta

------------------~:~~-~~~~~~~~~-----------------------------------------------
lPQ6685-3 SOTERO CUNHA POC
............ PARECER .

A Emenda, ao Que parece, refere-se a letra "aOO- do item IX do
ar-t tac 12
Sua idéia castca. como sugestão r-ecectcnat , ressente-se de
tecr-ectsãc

-------------~:::_~:~:~:~~.:_~~~~~~:~-------------------------------------------
1P056Bõ-7 SOTERO Cm-lHA. PDC
........... PARECER ..... >lo......

Em Que pese sua relevância, não se cogita da apreciação
da matéria no âmbito constitucional

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1D06687-5 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER .'* .

A emenda coincide, el'l' parte com o tratamento que dis-

-------------~:~::~:_~~_::~--~:~~-~~~~~~:~~-~~~~~~~--------------------------
lP066S8-3 JOSÉ LUIZ DE SÁ Pl
........... PARECER .... "'......

A emenda pretende suprimir o art. 360 Que impõe t tmttecãc à
participação das entidades e er-nr-esas estarats na manutenção
etnenceu-e de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente a argumento de Que se tra
ta de mater1a mais pr-opr-f a de legislação ordinária, octs o
assunto ja e objeto de tratanento específico em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Público
tom a questão Ressalte-se, ainda que o controle e a etscat t
aecãc dos "fundos de penaão" é ccrcetêncte de urra Secretaria
especifica do rlinisterio da Previdência e ass tetêncta Social
a Qual tncumce a acompanhamento da observância das normas l e-

-------------~~~~_:_~:~~~~~:~:~~:~-~:~:!~~::~---------------------------------
lP066B9-1 SOTERO CUNHA POC
........ "'. PARECER •••••••••

A Emenda tncur-s tona pelo Direito Processual Penal e Peniten-
ciário -
Sua intenção é boa, porém não encontra respaldo na doutrina
jur~dica, mormente no que se refere aos ccecettoe de
"guarda" e "pena de prisão albergue"
Além disso, o conceito de reincidência e ccnt r-ar í ado , não
sendo aont t 1do para o menor
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP0669D-S SOTERO CUN'rlA POC
............ PARECER '"

A proposta presente é de inclusão de mais um tnctec ao ar
tigo 13, do Projeto, introduzindo a direito a aquisição de i
móvel mediante t tnanctamentc de instituição publica, sujeito
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1PD6690-S SOTERD CUNHA PDe lP06704-9 SOTERO CUtfflA PDe

a reajuste nas prestações de aeor-t taacão nunca superior
cor-reção do sater-tc

A matéria é nitidamente de legislação cr-ctnar-ta. pelo que
;omos pela rejeição da Emenda

11'06691-3 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

ceve a Constituição assegurar aos dependentes dos tr-ana
lhadores o direito ao sarar-to farr.ilia. Seu montante, as fai
xas de trabalhadores beneficiados e Qualquer outra definição
~peraclonal são. a nosso ver, objeto de legislação ordinária

11'06692-1 SOTERO CUNHA PDC
••" •••••• PARECER •••••••••

O prazo de 7 (sete) meses de licença à gestante nos parece
extremamente excessivo e só serviria para cr- tar- tnsucer-ave ts
ôtitces a muther- trabalhadora Não há razões de ordem medica
que indiquem ser pr-ejudtcta! a gestante o trabalho nos 4
(Quatro) meses Que antecedem ao parto, exceto nos casos em
que ha~am complicações patotôarces Por outr-o lado, os 3
(três) meses apos o parto s6 encontr-ar-tae justificativa por
;e tratar de per-tece inicial de amamentação

1P06693~O SOTERO CUNHA POC
•••••• "'•• PARECER .... "'•••••

A crccostcão é no sentido de dar outr-a r-eoacêc ao inciso
XXV, do <\rt190 13, do Projeto

ver tr tce-ae que o autor persegue o mesmo oojet Ivo do inci
so mencionado. mas oferece uma redação Que. a nosso ver. não
e tão adequada

COP\O a finalidade. em ambos os "asas, esta assegurada e a
redação do Projeto nos parece melhor, soros pela cr-ef uctcta
11dada da anenca

lP06694-8 SOTERO CIJNHA POC
•••••• "'•• PARECER .

A outorga aener-rce do du-ettc é car-acter tat lca do texto
constitucional A sua expt tct tecãc deve caber à lei cr-eme
ria. até porque esta ter-a mais poss1bil idade de adaptação a
dinâmica da evolução das relações trabalhistas e das car-acte
~'st1cas do próprio trabalho

1P06695-6 SOTERO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Ao se assegurar a "esstatêncta esoectat ". no substttu 
t tvo. cobre-se o oojet tvc da emenda, Que deve ser objeto da

-------------~:~~:~~~~~-~:~~~~~~~----------------------------------------------
lP06696-4 SOTERO CUNHA PDC
........... PARECER .

A Emenda peca contra a clareza, car-acter-tst lca oés tce ue Que
deve se r-avest i r o texto const f tuc lona 1
Só isso basta para o seu não acolhimento

-------------~:~:_~:~:~~~~-----------------------------------------------------
1P06697-2 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

O autor tem razão parcialmente, a mater ta da competência
da assematete geral da entidade sindical e da alçada do esta
tuto respectivo. ou da lei

Entretanto, a competência para a fixação da contribuição
s tnutca t precfsa ficar desde logo resguardada, a r tm de ga-
rantir o custeio das atividades

Essa e, aliás, uma das grandes reivindicações da classe
tr-aba lhadora

-----------------~::~-~~~~~~=~~-~:::~~:_---------------------------------------
11'06698-1 SOTERO CUNHA PDC.* ,.. PARECER ••". .

A supressão proposta é racional e bem fundamentada
Um texto constitucional deve ser escotmacc ce tiradas oeoaaô
gicas, Que depõem contra a idéia de elaborar-se uma carta
duradoura, sem casutsnos- nem interesses ee pequenos grupos
Pela acolhida ao texto-------------------------------------------------------------------------------

1P06699-9 SOTERO CUNHA PDC
... ". PARECER •••••••••

A emenda merece ser acolhida e a objeção Que encerra é
de todo cabível, devendo ser tomada em conta

------------------~:::_:~~~~:~~~-----------------------------------------------
1P06700-6 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER ..

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo significado
contido na objeção Que encerra

------------------~:::_:~~~~:=~~-----------------------------------------------
11'06701-4 SOTERO CUNrlA POC
........... PARECER .

Em Que pese sua relevância. não se cogita da apreciação
da matéria no ãmb1to const t tuctcnat

------------------~:~:_~~:~~~~:~~:~~~~:_---------------------------------------

1P06702-2 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A eaenca pretende dar nova r-aoaçãc ao ar-t 23, deixando
explícito aue os Poderes da secum tce ma-rter-âc meios que vi
sem a assegurar a par-t tcipaçãc popular na gestão do Estado

A r-edação dada ao menctcnaoc preceito do projeto nos pare
ce bastante abrangente, atenoenco tnctus tve a preocupação
expressada pelo douto s tcnatar tc da e-nenda no sent ido de rnen
ctcner expressamente a oar-t tctcacão popular, como expressão
maior da soner-a-rta________________~:~!~:~::~:~~::_:~:~~:_:~~!~:~~:~e~::_:_:~:~~: _

lP06703-1 CLEONÂNCIO FONSECA Pi"L
.......... PARECER ".••

A Emenda em exame visa a conferir aos subst t tutos das
serventias de foro judicial, o direito à efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat taaçãc das referidas
serventias, demonstrando sensível avanço nessa area e repon
do, no lugar eceqcacc, as funções contrarias, como verdadeiro
encargo as t at a I

Pretende-se ass tm. ext tnnut r- os privilegias ate então
conr er-tcos aos titulares de servent tae que. por delegação do
Estado prestam serviços nctcr-tats , a nosso ver tocereaavets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez. ressalva
os dtr-e t tos dos atua ta titulares Pretende-se estender tais
ctr-ettcs aos Substitutos ou terceiros, de um eocc geral, e
esvaatae a regra astat taaccr-e , a ponto de retirar-se a sua e
t tcacta para se manter os privllégios que se pretende extin
guir

-----------------~~~:_~::~-~:!:~~:~-~~-~~:~~:_--------------------------------
1P06704-9 SOTERO CUNHA POC
••••••••• PARECER ".

Pretende o autor tor-nar or-tvat tvas ce brasileiros natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, além do Presi
dente da aecubt tce

O projeto incluiu junto com o Chefe da Nação. na at tnea B
do Hem IIl, do ar-t 27, somente os Presidentes da Câmara Fe
deral e do Senado da aemmi tca, pelo fato de. em caso de tm
pedtmento do Presidente da nepuot tca. ausência no Pa'is ou de
vacância. serem chamados ao exar-cj cto do cargo

Quanto ao Primeiro-Ministro, o nar-áqr-aeo untcc dO artigo
176 diz que -ser-êc requisitos para ser nomeado Primeiro-Mi
nistro a condtcãc de brasileiro nato e ter nats de 35 anos de
tcace''

Acolhemos a parte que diz respeito ao Pr-es toente da Repu
nt tca. da Câmara Federal e do seneec da Republ fca

1P0670S-7 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER ..

Cuida a Emenda da elegibilidade de estrangeiros
Não procedem os argumentos apresentados na justificação
Entre as condições de elegibilioade está a nacionalidade

lP06706-5 SDTERD CUNI·'.A POC
........... PARECER .

Pretende o autor acrescentar na at tnea "a" do item IV do
artigo 27 a palavra "nar-f ament ar-es v , a fim de evttar- o enten
dimento amoto relacionado com a v tea car-t tcutar ou privada
daquele que exerce cargo elet Ivo

Entendemcs ser cesnecessar ta a introdução da referida
palavra, uma vez que essas atividades são sempre de natureza
parlamentar

lP06707-3 SOTERO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição FUnclamentos expostos na emenda lP05911-9
----------------------------------~--------------------------------------------

lP06708-1 SOTERO CUNHA PDC
•••••• "'•• PARECER •••• "'••••

Pela eer-ovecão. na forma da orientação adotada na ccmts
são de Slstemat1zação

1P06709-0 SOTERO CUNHA. PDC
......... "'•• PARECER ••• "'•••• '"

De fato, o conceito de "colaboração de Interesse pum tcc''
constante do ar-t 51, tnctscr , não e sur tctentenente abran
gente: a ponto de cermtt u- a doação No entanto. o Projeto ce
Constituição não cr-otbe â União. ecs Estados, aos Munic\pios

e ao Distrito Federal a doação de seus bens, o que deve ser
entendido como uma faculdade natura de quem é possuidor do
bem Não vemos necessidade, portanto, de se consignar na
Constituição dispositivo dessa natureza-------------------------------------------------------------------------------

1P06710-3 SOTERO CUt-lHA PDC
.......... PARECER .

As "meutdas " de emergência" e o -estacc de emergência",
incorporados a Constituição de 1967, são tnat t turos não con
signados ao Projeto de const ttutcãc. razão pela Qual não ao
dem ser vsaces pelo Pr-es tcente da neocct tca. por inexisten
tes Tal fato torna esta emenda inócua nos seus objetivos

lP0571T-l SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER .

O texto do anteprojeto seguiu, ao fixar o mandato do governa
dor em 4 anos tradição do nosso direito constitucional

1P06712-0 SOTERO CUNHA PLC
•••••• ".•• PARECER ...

.... Tratando-se de um oats com mais de 4 000 auntctotos e
realidades dtver-str tceoas , a fixação no texto constitucional
de um teto ou cr-t tér-tcs para a r-enuner-ecão de Vereadores não
nos parece conveniente Caberá ao Estado por meio de const t 
tutcãc própria, estabelecer os limites dessa r-emmeracãc pre
visto no antecr-cretc O contrario seria restringir a autonomia
do Estado

lPQ6713-B SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER •••••••••

A emenda e procedente e deve ser acolhida

1P06714-6 "SOTERO CUNHA PDC
........... PARECER .

A proposição, em que pese aos ej evados or-ooóstto oo
11ustre autor. é 1mpert lnente, pois comete isoladamente a Câ
mara dos Deputados COmpetência para oet toe-ar sobre mater-ta
tt-autc tonatmente da õr-mta do Poder Executivo, que ficaria
alheio ao processo uectsor-to assim como o Senado Federal

Pelo não eccrntenetc

lP06715-4 SOTERO CUNHA POC
••••••• ". PARECER .

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'06716-2 SOTERO CUNHA PDC
••••"'•••• PARECER .

A redação proposta não 1nov~ nem aprimora o Projeto
Seu ccnt eudo se inscr-eve no paragrafo segundo do mes

mo Projeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'06717-1 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

Não S3 afigura conveniente nem pertinente que nor-ma
const tt uctonat oer-nr ta ao atntater-ro Publico avocar inquérito
policial

sequts trer tncuer-tros e atos trwest tcatcr-ros já sat ts
faz ao cem exer-cí cto da fiscalização e apl t caçân da lei

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
11'06718-9 MARIO LIMA P,,"OB
• PARECER ..

As ateaacões contidas na justificação da Emenda são pro
cedentes Realmente, a savoe ocupacional deve ser ccej tc de
r-esutar-entacãc escectr tca em lei ordinária

-----------------~:~~-~~~~~~=~~------------------------------------------------
1P06719-7 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição O cont euuc da emenda ))lllcom os cr-t ta
rios definidos no inciso III do artigo 57 do Projeto de cons
tltufção

--------~---------------------------------------------------------------------
1P06720-1 SOTERO CUNHA PDC
.........." PARECER •••••••••

O Relator entende Que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tributaria of saensacc aos ren
dimentos, do trabalho assaiar-taoc No que respeita a isenção
de contribuição previdenciária. trata-se de matéria Que ja e
objeto de lei ordinária, oesneceasar-ta e impertinente sua dts
ctcr tna no texto ccnat t tuctcnat-------------------------------------------------------------------------------

1P06721-g SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER .

cr-tter-tcs de entrada em curso sucer-tcr- deverão ser apresenta
dos na ocasião de elaboração da legislação complementar e or
dinária

lP06722-7 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

O ar-tece 386 foi suprimido pois a matar-ta compete a lei
ordinária

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP06723-S SOTERO CUNHA PDC
............ PARECER ..

Não se pode ou n50 se deve falar em maioridade r-etet tva, Sim
em capacidade relativa
A figura jur'dtca da maioridade, amntemente debatida pelds
ooutr-tnaoor-es , não oferece consenso
Reduzir a maioridade para os dezottos anos é tener-ár-tc
Da1 a imposslbflidade de Inserir a Emenda ao texto
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lP06723-S SOTERO CUNHA PDe 1PQ6741-3 CLEONÂNCIO FONSECA P'L

..

lP06724-3 SOTERO CUNHA POC
............... PARECER ...

A nobre preocupação do autor esta plenamente atendida
no Substitutivo Pela crejuctctat idade-------------------------------------------------------------------------------

lP06725-1 SOTERO CUfIlHA POC
................... PARECER ..

Em Que pese sua relevância, não se cogita da acr-ectacãc
da matéria no âmbito constitucional

Pela cr-efuutctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
1P06726-0 SOTERO CUt>.HA POC
............. PARECER .0j00j0 .

A Emenda inova trrtetr-amente o ctsncs tt tvc a Que se refere
A forma adotada no Substitutivo é mais abrangente e cons entâ
nea com a s ts'temat tca const t t uctonat

----------~:::_~:~~~~~~:._~~~::~:~-------------------------------------------
lP06727-8 SOTERO CUNHA POC
............ PARECER .

A E!'lenda refere-se a ccts dispositivos do item VII do Artigo
12 letras "c" e "e"
Merece ser acolhida a proposta referente ao previsto na letra
-c-, ao remeter à lei a ressalva Que o Projeto remete aos or
ganismos judiciais
Opinamos pela aprovação da Emenda 1"0 Que se refere à letra
"c" e pela rejeição da nova redação Que se pretende dar a le
tra -e-, no Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P0672B-6 SOTERO CUNHA PDC
•••••••• 0j0 PARECER .

A redação do "caput " manteve a expressão "promoverá ~ por
ser mais abrangente Define-se a ação do Estado. apenas, o
Que não significa exclusão da participação, fundamental, da
tntc tar tva cr-tvaca

o proposto no untcc foi acolhido. em parte, no t t turo
r r , cac I

------------------~::~-~~~~~::~~-~~~:~::~------------------~-------------------
1P06729-4 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •• 0j0••••••

A supressão proposta cescar-ecter-tza o cecttutc de Ciên
cia e Tecnologia O rf t spos t t tvc está complementado no THulo
da Ordem Econõm1ca

Na parte de CT, o contrate tecnológico deve ser exercido
em todas as fases Se uma empresa não dominar todo o ciclo.
nada impede a utilização de fases oesenvctvtoas por outras
empresas nacionais Por ftm nenhuma empresa domina todas as
fases do processo de crccucãc ou da tecnologia do produto
Mediante o pagamento do uso da patente Qualquer empresa pode
rá ter acesso a tecnctocte gerada por outras empresas, tncru
s tva externas

Pela rejeição
-----------------------------------------------------------~-------------------

1P06730-8 SOTERO CUNHA PDe
........... PARECER •••••••••

------------------~-~~:::~!:_:~:~~~-:-~:-::~-~:~:~::~~-------------------~-----
1P06731-6 SOTERO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A explicitação é necessár ta neste cap'itulo

-----------------~:::_~:~:~:~~-------------------------------------------------
1P06732-4 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER 0j0 0j0.

Manlfestamo-nos pela rejeição da emenda
Entendemos Que a matéria é pertinente a ieatatacãc cr-dt-

nar-ta

1P06733-2 SOTERO CUNHA POC
•••••••• 0j0 PARECER .

A redação proposta pela emenda visa a estabelecer or-tnct
pios para o planejamento familtar, melhorando o texto do Pro
jeto scecs pela aprovação parcial

----------------------------------------------------------~--------------------

lP06734-1 SOTERO CUNHA PDe
••••••••• PARECER .

O texto proposto se refere a matar-ta regulamentar e será
objeto da legislação ordinária Somos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06735-9 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARt::CER *••

Em vista do atual cr-ocôsttc de s tmpl t t tcar- a redação do
texto ccnst ttuctcnat , pela eliminação de expressões oresc tn
otvevs , não ccceece acolher favoravelmente a sugestão

----------------------~--------------------------------------------------------

1P06736-7 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARt::CER ..... 0j0•••••

O conteudo da emenda apresentada refere-se a mat ér-va Que
flgurarla melhor em teats tecãc complementar Merecerá, pois,
ecequaoa consideração, na ocasião própria

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

lP06737-S SOTERO CUNHA PDC
••••••••• ~ARe.CER •••••••••

A emenda proposta merece ser oar-c tatmente acolhida, pelo
s1gn"1cado contido na objeção que encerra

Pela ecrcvacãc parcial

lP0673B-3 SOTERO -CUNHA PDC
.......... PARE!.CER .

A emenda propõe nova redação aos itens 11 e v do artigo
476 e seu capttutc

Na forma como se encontra no anteprojeto. entendemos es
tar mais claro e crectsc

1P06739-1 OENISAR ARNEIRO PMDB
.......... PARECER .

Grande parte dos dispositivos propostos foram albergados
no Substitutivo Em consecuêncta , somos pela aprovação par-
ei a1 da Emenda

lP06740-S DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda denota a preocupação do seu il ustre autor com c
cerceamento da esfera de atuação das entidades de cr-evteéncta
privada de car-ater complementar Cabe. entretanto, ressaltar
Que o SUbstitutivo do Relator. escora adote a cerscect wa oe
universal {zação da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
Seguridade Social, não impõe Qualquer r-estr tcêo a existência
de ent toaoes privadas no caepc prevtcenctar-to. para atendi
mento à demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura nastca do sistema oe tctat Consideramos, oots , acolhida
parc1almente a presente emer-da, porque atendlda, no mérito,
sua finalidade

lPQ6741-3 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
••••••••• PARECER .

A. Emenda em exame vtea a cceeeew aos substitutos das
serventias ce foro juotctat • o direito a efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat tzacãc das referidas
ser-vent tas , demonstrando senstvet avanço nessa área e repon
do. no lugar adequado, as funções contrárias. como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, assim, ext teautr os privilégios ate então

conferidos aos titulares de serventias que. por delegação do
Estado pr-est an seevtcos notcr tata. a nosso ver indelegáveis

O dlsposto no ar-t 455 do Projeto. por sua vez. ressalva
os direitos dos atua ta titulares Pretende-se estender tais
dtr-e ttos aos Substitutos ou terceiros de um modo geral, é
esvaz tar- a regra estet taeocr-a. a ponto de r-et tr-ar-vse a sua e
r tcécta para se manter os or-tvt teçtcs que se pretende ext In
gu1r

Sarros pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP06742-1 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
............. PARECER .

A proposta cont toa na smenoe restringe a a-atutoeoe cr-eccnt
zaua no otscos tt tvo - atos necessar tcs ao exer-ctcto da cida
dania - às pessoas carentes
A t tmt t ação não procede. por razões dtver-sas inclusive no
aspecto conceitual de pessoa carente ou não
Pela rejeição, portanto

lP06743-0 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
••••••••• PO\RECER .

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro judicial. o direito a etet tvacão no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat taacãc das referidas
serventias, demonstrando sens tvet avanço nessa área e repon
do, no lugar ecequaoo, as funções contrárias, como ver-õadetr-o
encargo estatal

Pretende-se, ess te ext lngu1r os priv' reates até então
conferidos aos titulares de ser-vent í as Que, por delegação do
Estado prestam serviços nctor-tats , a nosso ver tnoeteaavets

O dteocstc no art 455 do Proíetc, por sua vez. ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
dtr-at tos aos Substitutos ou terceiros. de um modo geral, e
esvaziar a regra estat taeccr-a, a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os cr-tvt téctos que se pretende extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP06744-S SOTERD CUNHA PDC
.......... PARECER .

A Emenda visa a tornar o at tatamentc e o voto faculta-
t tvos

Entendemos Que o exer-ctcto do voto é um dever ctvtco A
obrigator1edade do voto aovém da teoria do eleitorado-função
E, portanto, uma obrigação jur tctca

Não concordamos com os argumentos de Que violenta a li
berdade e a consctêncta do eleitor Pelo centr-ar-to. o cidadão
vota no candidato de sua preferência. podendo. tambem, votar
em branco

Q voto racut t at tvo pode provocar grandes abstenções ,
comprometendo a recr-eeentat tvtcece cor t t tca e popular dos
eleitos, levando ao poder minorias radlcats e transformando 
se em fator de corrupção eleitoral

Sendo o voto obrlgator'o, e obvio que o alistamento
também ser-a obrigatório

Excetuamos da obr-taatcr-teceoe apenas os analfabetos,
os maiores de setenta anos e os cer tctentes t ts tccs ,

lP0674S-6 FLAVIO PALMIER OA VEIGA PMDB
........... PARECER ••*."••••

A inclusão de notsas de estudo confl t ta com o princ'ip10
da oest tnecãc espect stca de recursos publicas

Pela aprovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------
lP06746-4 FLAVro PALMIER DA VEIGA PMD8
......... 0j0. PARECER .

A autonomta e um atributo histórico das untver-stcaoes •
não cabendo estendê-lo às tnst ttutcões isoladas

Pela rejeição

lPQ6747-2 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMD8
.......... PARECER ...... 0j0........

Os dispositivos da Emenda. embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão figurar mais adequadamente. ce
acordo com a tradição do Direito c-aet tetr-c. no corpo da le
gislação cr-o tnár-t a e complmentar

Pela rejeição

lP0674B-1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
.0j0 PARECER .

A concessão de bolsas oescar-act er tza a exctus tvtuade
que se Quer institucionalizar

Pela r-ejetcãc

lPo6749-9 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
......... 0j0 PARECER ••• 0j0•••• ""

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to const t tuctcnat em elaboração Pela rejeição

lP06750-2 JORGE UEQUED PMDB
.......... PARECER .

A Emenda Objetiva incluir, nas Disposições Flna1s e
rr-ansttór tas , dispositivo oeter-mtnancc a incorporação pela U
nião da divida consol tdaoa dos Estados do Nordeste e a reali
zação de auat tor-ta da ctvtoa cont r-attra pelos mesmos nos ut t t
mos vinte anos

Não obstante os elevados cr-cnõs ttcs do Eminente Consti
tuinte. a matéria consubstanc\ada na presente Emel'oda confl1ta
com a s tsteeét tca geral adotada pelo Projeto. motivo porque
somos pela sua rejeição

lPQ675l-1 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
........... PARECER .

A emenda não atenoe à orientação adotada pelo Relator,
além de conter proposta que, por sua natureza, náo e perti
nente a texto constitucional, a tnoa que em capitulo de dispo
ções transitarias

Pela rejeição.

lPo6752-9 LEITE CHAVES PMOB
• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

1PQ6753-7 FURTADO LEITE PFL
........... PARECER .

A punição as cr-et tces de sucer-tatur-amentc nas teccr-tacões e
subeatur-amento nas exportações é Matéria cuja natureza esoe
cHica não fust t r tca tratamento a ntvet de Constitu1ção
Pela r-ef e tcãc

1?06754-S FURTADO LEITE PFL
.......... PARECER •••*•••••

Os ccjet tvos perseguidos pela Emenda conflltafll eco a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

lPo6755-3 FURTADO LEITE PFL
..... 0j0•••• PARECER .

O conteudo da emenda acresentaoa refere-se a mat er ta que
figuraria melhor em teatsiaçêo complementar Merecerá, pois,
adequada consideração, na ocasião cr-opr-ta

Com retacsc ao texto cOl'ost\tuc\onal, ccnstceraecs a pro
posta r-ef et teoa

1P06756-1 FURTADO LEITE PFL
........... PARECER .

A proposta Que a emenda vem apresentar já está atendida.
pelo menos em parte, em dispositivos constantes do Projeto de
const ttutcão
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lP06756-1 FURTADO LEITE P'" 1P06774-Q ROBERTO JEFFERSON PTB

lP06757-0 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
........*.... PARECER ••*•••"''''..

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P06758-8 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
••••••*•• PARECER * .

A Emenda em exame vtsa a conferlr aos substitutos das
ser-venttas de foro judicial, o direito á etet tvaçãc no cargo
de t ttutar-. no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobr-e a eerat raacãc das referidas
serventias, oe-onstr-enoc senstvet avanço nessa ar-ea e repon
do, no lugar adequado, as funções ccntr-ér tes , COI"1O verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se. assim, ext tnauu- os pr-tvtiéatcs até então
conrer-tcos aos t.f tutar-es de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notariais. a nosso ver indelegáveis

O disposto no art 455 do Projeto, por sua vez , ressalva
os direitos dos atuals titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaatar a regra estat taeocr-a, a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os cr tvt téatos que se pretende extin
guir

-----------------:~~~-~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~---------------------------------
lP06759-6 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
............. PARECER .

Já se encontr-a par-cí a'lmant e atendida a emenda
Pela rejeição

--------------------~----------------------------------------------------------

lP06760-0 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
............. PARECER ..

A Emenda em exame visa a conferir aos subst t tutos das
serventias de foro juctctat , o direito á efetivação no cargo
de titular, no caso de vacêncta

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat1zação das r-erer-tcas
ser-vent tas • demonstrando senatvet avanço nessa ár-ea e repon
do. no lugar adequado, as funções contrarias, coma ver-caoett-c
encargo estata I

Pretende-se, asstm ext toautr os pr-tv tl égf os até então
ccneer-tccs aos t trutares de se-vent tas que. por- delegação do
Estado prestam serviços notor-tats , a nosso ver rncetesévete

O otsocstc no er-t 455 do Projeto. por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais t ttute-es , Pretende-se estender tais
direitos aos Subst t t utcs ou tercetr-os , de um modo geral, é
esvaziar a reãr-a estat tzaoor-a , a ponto de ret tr-a--ee a sua e
t tcacte para se manter os cr tvtiéatos que se pretende ext tn
gu'l'

-----------------~~~~-~:~~-~~~:~~~~-~~_:~:~~~---------------------------------
lP06761-8 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER .

A opinião do ilustre Autor da Emenda não encontra res
paldo na grande r-ater-ta de sugestões trazidas a este aetetcr ,

tncjuatve com as conclusões das comissões temáticas

------------------~~~~~-~::~-~:~:~~~~------------------------------------------
1P06762-6 COSTA FERREIRA PFL
............. PARECER .

-------------~~~::~~~~-~-~~~~::~:_~~:~-~~~~~:~~~:._----------------------------
1P06763-4 ROBERTO JEFFERSON PTS
............ PARECER .

A Emenda altera profundamente o sentido do dteccstt tvo.
t tmt tanoo os cener tctos r tscats às práticas desportivas "for
mais", de apresentação -mtter-nectcnat ".

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP06764-2 ROBERTO JEFFERSON PTS
.............. PARECER .

A emenda em analise se adequa melhor no momento da elaboração
da leI cceotementar sobre uespor-rcs------------------------------------------------------------------------------

1P06765-l ROBERTO JEFFERSON PTB
.............. PARECER ...... "'.....

A emenda contribui para o aprtmoramento do projeto Pela
aoeovacêc tendo em vista as razões da justificação------------------------------------------------------------------------------

lP06766-9 ROBERTO JEFFERSON PTB
.......... PARECER .

O artigo fot suprimido. pois a matéria pertence à lei
cr-dtnar ta e já está apontada em dois parágrafos do primeiro
artigo dedicado á Cultura

Pela eejetcão

lP06775-B ERALDO TRINDADE PFL
.. PARECER '* .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no utspost
t tvo que se pretende sunr tmtr- figul'aria melhor em legislação
cr-otnar-te , e is que a proposta de exctus tvtoeoe da folha de
salários par-a tnctuêncta de ccntr-tbutcões sociais oest tnaces
ã seaur-tcece possui tmct tcecões bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já ccnsot tceoos no
campo social

Somente mediante tratamento vta legislação tntreccnst t tu
ctcnat cccer-tam ser t txecas as provisões 'ind'ispensave'is ao
desdobramento da mat ér-t a , de modo a que possam ser atendidos
os ctverscs aspectos envolvidos

Em vista da r-etevâncta do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher a eeenea sucr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração. ao ensejo do processo legislativo
cr-cnnãr-tc

lP06776-6 MAURO MIRANDA PMDB
............. PARECER .

Pela rejeição Conforle solução adotada pelo Projeto de
ccnst ttutcãc Os Mun\cipios contar-ão com a cooperação tecntca
e financeira dos estaoos e da União, na manutenção dos pro
gralllê!s de ar eanet teecãc e do ensino de 10 grau-------------------------------------------------------------------------------

lP06777-4 MAURO MIRANDA PMDB
........... PARECER .

O conteudo da emenda já se acha parcialmente consubstanciado
na redação do inciso I do ar-t 66 do anteprojeto
A sugestão par-ece-nos conventente, mas para figurar na lei
cr-aãntca do muntcvctc. não sendo necessér-tc elevá-la à cate
goria de norma constitucional

1P06778-2 MAURO MIRANDA PMDB
............. PARECER .

A sugestão ccnr tda a emenda parece-nos conveniente, mas para
figurar na lei orgânica do euntcrotc. não sendo necessário e
levá-la à categoria de norma constitucional

lP06779-1 MAURO MIRANDA PMDB
.......... PARECER , .

Entendemos Que a sugestão deva ser tratada no âmbito da
constituição Estadual que tem autonomia para legislar nesse
sentido

lP06780-4 MAURO MIRANDA PMOB
.............. PARECER: "' ..

A. fim de evitar abusos, não ser-á a fixação dos subsidias no
pr-teetr-c semestre do utt tno ano da legtslatura que resolvera
esse trtste fato Por outro lado, quanto ao valor do subatdtc
do Prefeito. entendemos Que a Questão deva ser r-esotvtue no
âmbito interno do muntcrotc, não carecendo, pcts , ea ts um
disposH ' v0 const ttuctcoa1 nesse sent 'ido

lP06781-2 MAURO MIRANOA PMOB
............ PARECER .

Não vemos como ccnct t tar- o exer-ctctc do mandato de Governador
ou de cr-erettc com outro cargo ou função na administração pu
blica direta ou indireta Se admit'ssemos tal poSSibilidade
estar1amos o-ejuctcencc o bom desempenho do cargo para o qual
foram eleitos

lP06782-1 MAURO MIRANDA PMOB
........... PARECER ~ .

Pela aprovação car-c-at , por conter aspectos que se "armo
ntzam com o entend1mento da Con1ssão de sf stemat taacãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06783-9 MAURO MIRANDA PMDB
.............. PARECER .

Pela aprovação parcial, por conter aspectos que se nernc
n\z.am com o entendtmentc da Com1ssão de Sistematiz.ação

lP06784-7 MAURO MIRANDA PMDB
........... PARECER '"

Entendemos que a emenda. ainda Que mer-ttõr-ta. não deve pros
perar Isso porque c tr-ar-tancs a autcnomta de cada Estado de
decidir ou não sobre a criação do Conselho ou Tribunal de
Contas de Munlclpl0 Por outro lado, com a promulgação da No
va Carta poderia surgir um certo tumulto e transtorno no sen
tido de que os referidos tr-rbunats ter1am que ser criados i
medtatamente Somos. ccts , de opinião que tal tn tctat tva de
va or-cter- expontaneamente em cada Estado que. segundo sua ne
cessidade ou não tnet ttutré os rr-munats Municipais

lPQ6767-7 ROBERTO JEFFERSON
•• '1" PARECER "' .

A Emenda é de ser- rejeitada
Pela r-efetcão

PTB lP06785-5 MAURO MIRANDA PMOB
........... PARECER ~ .

Trata-se de matéria pertinente ao âmbito da ieatatacãc or-ot
nár ta

1P0676B-5 SOTERO CUNHA POC
............ PARECER .

Os terrenos da mar 1nha o são por razões de segurança na-
ctcnat , assim como as faixas de tr-ont etr-a e ter-r-as devolutas.
também pertencentes a União Não ser-ta acertado tr-ansrer-tr- os
terrenos da marinha para o rol dos bens dos euntctctce , con
traindo arraigada tractcêc O Pr-ojet c de Const tturcãc. ade
mais, não escec te tca bens dos mcmctotcs , uma razão a mais
que impossibilita o atendimento desta emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P06769-3 ROBERTO JEFFERSON PTB
............. PARECER .

A suaestãc cont toa na presente Emenda não se conr tacr-a co
mo matér-Ia constitucional

Pela r-ej ef çâo-------------------------------------------------------------------------------
lP06770-7 ROBERTO JEFFERSON PTB
............... PARECER .

,. idenfinição de Quais seriam as "mercadorias" e os "ser-'
viços" a serem 1sentos de impostos e taxas reveste a Emenda
de um caráter de generalidade, tncaotvet no bojo do texo cons
t ttuctcnat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
\P06171-5 ROBERTO JEFFERSON P1B
•• "' PARECER .

A supressão or-opcst a modifica sucstanc tatmenta o conteudo
do cnsccs tt tvc, genel'a11zan:::lo a expressão "desporto" e et tmt-'
nanoc as pr 1OI'toaces

Pela r-ef etcãc

lP06772-3 ROBERTO JEFFERSON PTB
............. PARECER .

O ccnt euoc da Emenda encontra-se contemplado, impl ~cl ta
ou exot tcttenente. em outr-os otsncett tvos do texto do subet t
tut tvc

Pela prejudicial idade.

lPQ6773-1 COSTA FERREIRA PFL
........... PARECER .

O que se or-etenoe na Emenda, de car-ãter- essencialmente
aomtntstr-et tvc, está tecr tct to no dever Que se atribuiu

-------------~:~~~~-~:_~~::~~~-~:::::~~::~-~-~~~~~~~~~-------------------------
1PD6774-0 ROBERTO JEFFERSON PTB
............ PARECER .

A proposta cont toa na emenda. se aprovada 1nviab111zarla
a pl'evidêncla soctal, talo vulto dos encal'gos flnancetros
que lhe cometel'1a

Pela reje1ção

1P067B6-3 MAURO MIRANDA PMDB
.......... PARECER '1" .

Pela rejeição Razões da emenda lP05690-0-------------------------------------------------------------------------------
lP067B7-1 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER .

Com o cevtcc apr-ece ao 'lustre autor, a presente emenda é tn
ccro teta , porquanto não é s6 o Executivo que executa o or-ca
mente
Pela rejetcãc

lP06788-0 MAURO MIRANDA PMDB
• PARECER .

De acordo com a r-edação proposta para o i tem I e supressão do
Hem II do ar-t 93
Somos pela aprovação parcial

1P06789-B MAURO MIRANDA PMOB
• PARECER .

De acor-do AS exceções havidas na teatstaçãc ordinária
quanto ã aposentadoria proporcional não deverá constituir

-------------~~~~~-~~~~::~~~~~~~~.:_~:~~-~~~~~~:~~.._----------------------------
lP06790-l MAURO MIRANDA PMOB
............ PARECER .

A sucr-essãc das expressões -semcr-e- e "sob quatquae regt
me" melhora a redação do Artigo 86, item 11, remetendo á l e
atstacãc cr-o tnãr ta a regulamentação dos casos em que se pode
r-á admitir o cc-in-etc para prestação de serviços eventuats ou
tr-ans ttôr-tos

Somos pela aprovação parcial nos termos do suost ttut tvc--------------------- ---------------------------------------------------------
1P0679l-0 MAURO MIRANDA PM013
• PARECER .

De acordo As matérias constantes dos tnctscs VII e VIII

------------_:~~-~~~:~~~:~~:~~::~:~:~~~~:.:_~~~:~~~~:_~~~:_:~~~~~:~~-----------
lP06792-a MJ\URO MIRANDA PMDEI
.......... PARECER .

A emenda pretende manter o ISS na competênc1a Munlcipal
A estrutura tributária contida no projeto desenhou perfll

ocf et tvanoc Maior et tcãcta e fuet tca f1scal
Sua alteração, como pr-opõe a emenda, quebraria o eout t t 

brio do stetema proposto

lP06793-6 MJ,URO MIRANDA PMDB
• PARECER .. ~ .

A Emenda tem POI' objetivo excluir do al't 272 a expl'essão
-bem como prestações de serviços·

Tende_nos já lT'anifestado pela manutenção na competêTlc'a
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lP06793-6 MAUROMIRANDA PMDS 1P06S03-7 MAURO MIRANDA PMDB

oca astaoce e do utstr-ttc federal. do imposto tndtcado no ar
tigo 272. t ten UI. sem Qualquer arter-ecão em sua base eccnô

-------------~::~:_:~~~~~:~~~~:_~~:~~~:::~~_::~~-~~:~~~------------------------
1P0679011-4 M....URO MIRANDA PMOB
............ PARECER •••••••••

Propõe-se. atr-eves da presente Emenda, que as contribui
ções previstas na const ttutcec integrem o art 257 juntamen 
te com as Clemais esoec res tributarias' receares, taxas e con
tr tbutçãc de melhoria

Não oas taote o seu caráter tr-tbut ar to, entendemos devam
as contribuições ser mantidas paralelamente as cenats figuras
tributárias mas suj et tas aos cr tnctctos e garantias indica 
dos no ar-r 264, t t ens I e IH

rats contribuições anrescnt er- ca-acter-fst tcas eenecte 
t rsstnes , oest tnenoc-se a necessidades as mals diversifica 
oas , o que, a nosso ver, just re tce o tratamento crcor-tc, que
lhes tem sido dado em nossas Constituições, acentuando o seu
aspecto parafiscal

Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas
pelo ilustre Autor da eeeoca. ccns tder-amos mais condizente '
com o nosso slstema tr-tcutée tc a forma -om cue as ccntr-tcut
cões estão tratadas no Projeto de Constituição

---------~~õ~;95=;---------M~u~Õ-MÍR~~~Ã---------------------------~M~B--------

••••••••• PARECER •••• "'......
Pela rejetcão. na forma do consenso firmado na Comissão

-------------~:_:~~!:~::~::=~?-------------------------------------------------
lP06796-1 MAURO MIRANDA PMDB
.......... PARECER ."' .

A Emenda trata de materia que resolvemos suprlmir , em r-a
zãc de sua cor-ntextoace e dos aspectos tecntcos a ela tner-an
tes

Por essa razão, entenderes que deve ser tratada a mvet
de norma tntr-accnst t tuctonat

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P06797-9 MAURO r~IPANDA PMDB
........... PARECER •••••••••

Pretende a Emenda em apreço at ter-ar o item lU do ar-t
257, substituindo-se o termo valorização pelo termo cener t
CIo, uma vez que este ser-ta melhor apJ tcãver á comr mutcãc
de netnor ta

Parece-nos inadequada a SUbstituição proposta. pois a va
tor-j aaçãc é que expressa o cener tctc nr-cocr-ctcneoo ao tmovet
pela realização da obra publica Reforça essa assertiva c fa
to de que se não houver valorização não 58 poderá cobrar a
contr-tbutçêc de melhoria

Adernais. sob o aspecto reoactonat , verifica-se que a uti
lização do vocabuto beneficio. em substituição ao termo valo-

~-----------~~::=~~:-::~!:~~:_:_:~:~:::_~~-~~:~?~~~~~~_:~~~:~~::~?_-----------
1P0679B-7 MAUROMIRANDA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda seja estendida aos Municípios a comce
tênc ta para trts t t tu tr- outr-os tecestes alem dos que lhes são
nominalmente atr-tbutucs A justificativa é a de que seria uma
questão de justiça e euutceoe ca-a com os euntr-totos

Ora, os muntcrotos estão inteiramente livres para a tns
tvtutcão de taxas r-anamer-ator tas dos serviços prestados aos
mmtctpes e podem também cobrar contr-tbutcões de melhoria I

para as obras que pr-ovoquem vator tzacãc de tnovere Alem dis
so, para atender a05 serviços pubt tcos aer-a ts . cnecõem de 3
impostos discriminados no texto do Projeto

aee-m. estando os auntctctcs sur tctentemente equ t nnca 
aos, não há Que falar em tnjuat rca ou tneqctcaoe eetc sim 
ctes fato de assegurar-se a untãc e aos estados a tacuttíaoe
ele criar outros tecestes e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntctptcs Estes tên atribuições diferentes mais centradas 1

na comunidade local - para cujo t tnanctameoto o tnetr-u 
mente ideal é a taxa e a contribuição A União e os asracos- ,

------------_::::~-~:~:_~~::::~~-~::~~~:~-~:_~~:!:~~~:~~-~~:_:~~~::~~----------
1P06799-5 MAURO MIRANDA PMDB
.......... PARECER •• "' .

A Emenda ccfet tva alterar a denominação dos -eecreet tece
compulsórios" para "impostos r-est ttutvets ", sob o fundamento
de que eles são tributos da escecte ~1rrpostos" Também ore 
tenoe estender aos muntctptos a competência para cobrar em 
cr-est tecs compulsórios. uma vez Que eles enfrentam situações'
t tnancetr-as difíceis com calamidades publicas, tal como •
oco-r-e com os Estados e a União

Nenhuma das pretensões pode ser aceita ,. cr tne u-a. por
que os eror-est teos conout so-tos não estão se-ice consideradas'
como tributo, no Projeto, alem disso e de ressaltar-se Que '
seu fato gerador e idêntico ao dos tmeostcs e, assim, se
eles tivessem a canomtnecãc de ~impostos r-est t tutvets", cccr--'
r-e-ta evidentemente o ~bls in toem- A segunda. porque o M'Jnl
ctptc sob calamidade cunrtca não oever ta agravar ainda mats a
sua população, com cobrança de escr-est lmo ccscutso-to Os Es
tados e a União arrecadam o empréstimo em varias localidades
para combater a calamidade j ccat tzaua naiguns muntctptos , ja
o euntctctc ter-ta ce arrecadar todo o emp-est tac na própria I

-------------~~~~_:~~~~!~-~?:_:~~~:~:_~~_:~~~~~~:~:_--------------------------
lP06800-2 MAURO MIRANDA PMDB
............ PARECER •••••••••

Entendemos que a emenda, atnoa Que meritória. não deve pros
perar Isso porque tirar\amos a autonomia de cada Estado de
cectdtr OU não SObre a criação do Conselho ou TrIbunal de
Contas de euntc-ctc Por outro lado. com a promulgação da No
va Carta poderia surgir urr cer-to tumultO e transtorno no sen
tido de que os referidos Tribunais teriam que ser crlados i
mediatamente Somos. POis, de opinião que tal iniciativa de
va brotar- exaoneeneamente em cada Estado que. segundo sua ne
cessidade ou não, tnst t tutr-a os 'rr tnunata Municipa1s

----~--------------------------------------------------------------------------

1P06801-1 • MAUROMIRANDA PMDB
........... PARECEI'{ ..... C'.......

A emenda tem total procedência e propriedade Conforme acen
tua o ilustre Constituinte, declsões dessa natureza já são i
nerel"tes à autonomia municipal
Por outro lado, o d1spositivo se aprovado, enfraquecerá o Po
der Legislativo e o sistema representativo, o que é injusti
ficável

lP0680::!-9 MAURO MIRANDA PMDB
........... PARECER .

Propõe, a Emenda. que se estenda, aos Munic\pios. o direi
to de receber metade do produto da arrecadação de 1mpostos re
sidua1s criadoS Dela Uni~o sell"pre que estes E!l(cluirem o mu
Olcipal anteriormente instltu\do, tendo eM visl;a que o Autor
propõs, em outra emenda, a extensão. aos municíp\os, da com
petência residual para lnstitu1r outros impostos

A excessiva prol i feração de impostos di fer~ntes, que mu
dassem da area do t.:!rritorio de Um Mun'clpio a outro. geraria
insustentavel situação de falta de defesa do contribuinte. 1m
posslbll1tado de conheceI' quais as 'mposições tributarias a
que estaria sujeito. cada vez que se deslocasse Cje uma comuna
para outra

A cO'llpetênc1a resldual deverá figurar. portanto. somente
no âmbito da União dos Estados e do Distrito federal. f'can-

------------~~-~~:~~~:::~~-~-~:~:::!~-~~~~~::~-~:_:~:~~:_--------------------
1P06803-7 MAURO MIRA"-D,l.. PMDB
.......... PARECER .

Ent:ende'llOs por dispensavel o C1isposltlvo proposto pelo
f lustre autor da emenda, uma vez Que as competências doiS três
esferas da Admistração Publica estão bem explicltadas no pro-

jetc, não dando margem a convergência de conceténcta
Pela rejeição

1~0680~-5 MAURO MIRANDA PMDB
...... 0/0••• PARECER .

Julga1lOs Que o teor da emenda não e mater ta const t tutcto
na!

Por isso somos pela reretcêc da emenda

11'06805-3 MAURO MIRANDA PMDa
.......... PARECER .

A elevação ar aeat tva da participação dos Estados ntat r t tc
Federal e MUl1iC'pios na arrecadação tributaria como cr-evtsta
no item r r do lo do ar-tigo 461. foI a f6r-mula encontrada.
desde a Subcomissão dos Tributos. para pcas tb t t t t ar- as acomo
dações neceseae tas e decorrentes dessa elevação Pela r-ef e t 
cão

1P06806-1 MAURO MIRANDA PMDB
.......... PARECER .

A eat er ta de Que trata a emenda e de ser tratada na lei com
plementar qUE! criar áreas metr-ccct tt anas ou etcrc-r-estões ,
não merecendo figurar no texto constitucional A forma de d1
r-eçêo desses orgãos e o numero de seus dir1gentps sairá da a
nálise das situações de cada uma

lP06807-0 MAUPO MIRANDA PMDij
.......... PARECER .

Pela rejeição. na forma do consenso ftrmado na Comissão
de Sistematização----------------------------------------------------------._-------------------

lP06BOB-B MAURO MIRANDA PMDB
............ PARECER .

O e-ame da amenca e respectiva fust tr tcacão acr-esentacas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera 
cão proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto ,
tornando-o mais completo. preciso e consistente

1P06tJ09-6 MAURO MIRANDA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda r tce cr-efuctcaca. face á opção do Relator no
sentido de suprimir no texto ao sucs t t t ur tvo , o o tsucs t t tvc
QUé o autor pretendia modlficar

lP06B10~O MAURO MIRANDA PMDB
."' ••••••• PARECER .

Embora considerando a r-ej evante argumentação do Autor. somos
de carecer que. neste eo-nenrc mstcr-tco. ainda é importante
manter a v lncu'l ação de recursos para o ensino.
Pela r-ejetcãc.

1P06B 11-8 MAURO MI RANDA PMD5
•••••••• '" PARECER _

A emenda esta prejudicada pois o relator entende que
matéria tratada no artigo não e pertinente ao caotrutc-------------------------------------------------------------------------------

1P06812~6 MAURO MIRANDA PMOB
........... PARECER .

acottrtca a emenda Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------._----
1P06813-4 MICHEL TEMER PMDB
.............. PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comis
são de Sistematização

lP06B14-2 MICHEL TEMER PMOB
.......... "'. PARECER .

Pelo não accttumentc, tendo em vtst a a orientação adota
da no subet ttut tvc

lP06B15-l MICHEL TEMER PMDB
"'•••••••• PARECeR .

A Emenda, act t tva , revela-se inteiramente d í epenaave t , pois
não se coaduna á s tst eaét tca adotada pelo sucst ttut tvo
Pela rejeição

woeef6-9 OSVALDO MACEOo PMOB
••••••••• PARECe.R ••• "'•••••

O texto da emenda eecr-tme a iniciativa das leis pelos par-la
mentares, ao sujeita-las à aprovação prevla dos partidos a
que pertencerem

-------------~::~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
1P06817-7 OSVALDO r/ACEOO PMDB
........ ,.. PARECER .

Não é recomendável a tntt-coccão de processos etet tvcs no meio
militar em detrimento do ner-ttc de carreira.

lP068'S-S OSVALOO MACEDO PMOB
••••••••• PARECER * .

A defesa do mercecc nacional já está prevista em artigo
constante do Projeto de ccnet ttutçãc. ar-t 30', t tcenoc pre
judicada a presente Emenda

Pela prefuutctat toace------------------------._-----------------------------------------------------
IP06B19-3 OSVALDO MACEDO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

AS numerosas emendas oferecidas ao art1go 97 e seus ca
..ágrafos do Projeto, conflrmam a inexistência de consenso so
bre o tema atnua amplamente discutido nesta fase da elabora 
ção legislatlva Da med'a das sugestões anartsacae , em seus
nucteos , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto cosatver
procura r-esnonoer- er tr-mat tvamente, em parte e em essência. ás
finalidades cretenctcas na crcccstcão sob exame Pela aprova-

-------------~~~-~~~::~~!._------------------------------------------------------
1P06820-7 OSVALOO MACEDO PMOB
'1'•••••••• PARECER .

Os argumentos do ll..rstre Constituinte sobre o papel do
tr-ana tnc domestico são precedentes Todavia. a matéria não é
de natureza constitucional

Os criter los para afertção do Prod1Jto Interno Br-uto são
tratados na esfera da Contabilidade Nacional

------------------~::~~.:_~~~~~~~-~~~:_~:~:~~~-~:_~~:~:~~:_::~:~~:_------------
1P06821-S JESUALDO CAVAlCANTI PFL
........ "'. PA'1:ECER ...... "'•••

Incluem-se entr-e os bens da União, conforme o Hem U CIo
Art 52," quaisquer correntes de aguar ) Que banhem mais
de um Estado. (Projeto de ConstitUição) Esta é portanto, a
situação do Rio Parna\ba que sepaõ'a os e-stados Cle Maranhão e
Piau1

A criação de órgão destlnado a instituir mecanismos Oe
preservação e vlabilização do aproveitamento do vale daquela

vla navegavel não é matéria constitucional
Pela Rejelção

1P06822-3 JESUALOO CAVALCANTI PFL
.......... PARECER .

Pela reje1ção, por não se ajustar ao COnsenso da Comis 
são de S1ste11"atização

lP06823-1 JESUALDO CAVALCANTI PFL
..........*•• PARECER ....."'•••••

Optamos por redação que ~invoca" a proteção de Deus e
não que "garante~ estarmos sob a prote,ção de Deus Além d1sso
dispensamos manlfestação de boas intenções como "afirmar o
propastto de construir sociedade livre etc. etc ~ .[i'spem.a-

-------------~:_~~_::~:~-~~-~~:~~~~:~.:-~_:~~~~--~:~~-~:~:~~:~-----------------
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lP06843-6 RENATO VIANNA
.................. PARECER ...

Busca a emenda supr-fmtr- o parágrafo 1 do artigo 276 do
projeto de Constituição

Entendemos que no caso de prestação de serviço a consumt
dor final o Município onde ocorre o fato gerador deve rece
ber matcr parcela do trtbuto pago

Asstm incentivar-se-a a produção no Munlcipio

• 1P06B40-1 ROBERTO BRANT
.. PARECEf./ ..

A emenda propõe nova redação ao ar-t 247
aneenoemos que o mesmo ar-t Igo CIO anteprojeto

claro e abrangente

lP06844-4 SÓLON BORGES DOS REIS PTB
............. PARECER ..

Alem desta foram apresentadas varias Emendas com o pro
pós t to de suprimir o item V do 'eet , 264. Que veda é: criação
de cr-tvtteatc processual cara a Fazenda Publica, em detrimen
to do contribuinte

O fundamento da supressão e o de que se trata de matéria
tnn-eecnst ttuctcnat e. alem c tsso. para melhor defender os
interesses do Erário Publico. conviria a presença de privilé
gios em favor da Fazenda Publica. privilégios esses que o
dispositivo procura el tmtnar

A cr-tmetra justificativa não procede. pois que se trata.
a toda evtoêncte , de t tmt tar- a competência legislativa da u
nião. dos Estados e dos Munic1pios, o que é próprio dos tex
tos conet ttuctonats

Ja com relação á segundcl justificativa. acnancs que ela
realmente pesa Existe. no contencioso fiscal. o interesse
tndtv rcua t do contribuinte contra o interesse da comunfdade •
representada pela União. pelos Estados ou pelos Municipios
Enquanto parece teart tno presumir a boa-fé da comunidade ao
tomar suas dec1sões dentro rio processo fiscal, o mesmo não se
pode dizer em relação ao contribuinte. pois que ao lado dos
contribuintes honestos, leais. existem t anbém os de ma-fé.
prontos a eter-ntzar- as questões fiscais para tirarem proveito
pessoal. marnante retenção de quantias cue em verdade perten
cem ao Tesouro Nacional. Estadual ou Municipal Ha necessida
de. portanto. de criação de 6b\ces as ações protelatórias dos
maus contribuintes. a fim de que o Tesouro possa contar tam
bém com as ccnn-tcutcões deles, deixando de pressionar ainda
mais os contr-tuutntes de boa-fé para compensar a sonegação
dos recalcitrantes Entre tais óbices. com certeza estão as
or-rvttéatos processuais em favor da Fazenda Publica O Proje
to quer evitar tais or-tvt teatos , desguarnecendo, portanto. a
Fazenda Publica na defesa. dos tnteresses da comunidade A E
menda está correta, ao propugnar pela manutenção dos cr-tvt te
gios. vale dizer. pela manutenção de instrumentos eficazes na
defesa dos interesses publicas

Alem do exposto. existe no dtscoatvtvc constitucional em
foco uma presunção contra o ssctr-ttc de justtça do Congresso

Nacional, que é apresentado como tendente a excecu- norr>.a
processual que favoreça uma das partes em c-ejuí ac da outra
O Hem V do artigo 264 citado, teria por objetivo ultimo evi
tar que o Congresso Nacional viesse a cr tar- norma processual
que desse à Fazenda Publica vantagem nas questões fiscais. ao
mesmo tempo em que traria cr-ejutao para o contribuinte envol
vido Seria, então. uma declaração de par-cialidade do Con
gresso Nacional, inclusive na sua atual formação

Entendemos, assim, que o dispositivo em foco deve
retirado do Projeto, como pretende a Emenda

lP06B4l-0 RENATO VIANNA P'oIDB
.............. PARECER .

Pela rejeição
Sendo orocr-tetar-te , poderá a untãc. ao autorizar ou con

ceder o o tr-e rto a exploração, estabelecer sua car-t tctcacêo
através do sistema tributário. sem que seja necessar-tc cons
tar do texto constitucional que lhe e assegurada a participa-

-------------=~~--~~~_:~::_~::~~-~~~:_~:::_~:~:~~~~-~:-~~:~~:_----------------
1P06B42-8 RENATO VIANNA
•• "' PARECER ..

O paraararc to " jcl amplia a nor-ma contida no caput e. desse
modo. não havendo outra restrição. todo potencial renova
vel não cetern-tnaoc ja esta imune à nor-ma (do cacut)
O conteúõc do parágrafo 20 j a se encontra nos ar-t tace 307 e
425. do croí et o
Pela prejudicial idade -

-----------------------------------------------::-._~-----------------------------

lP06B26-6 ELIEL RODRIGUES PMDB
......... "' PARECER ..

Trata-se de mater-ta alheia ao âmbito constitucional e
como tal a emenda deva ser r-ejett aoa

Pela rejeição

lP06830-4 JESUALDO CAVALCANTI PFL
............ PARECER ..

Não const t tut caso de perda de mandato. atuctoc na emenda, a
eleição de congressista para o cargo de oeeenscr ao povo
Pela rejeição

1P06829-1 ELIEL RODRIGUES PMDB
................ PARECER .

Acolhemos a Emenda por ccns trrer-ar- cesnecessar te a permis
são de Que os aposentados posssam votar e ser votados nas or
ganizações sindicais Não havendo r-estr-tcões na Constituição
ou na lei. obvio Que o seu silêncio tmp l tcaeé , por cr-tnctoto
~eral de direito. na oer-mtss tvtcaoe referida

lP0682B-2 ELIEL RODRIGUES PMDB
................ PARECER .

A censura, no Projeto de Constituição. passa a ser craes t
e tcatór-ta. oat ia menção do ar t tqc 54. inciso XVII A emenda,
ainda, não se conoat tbtt tza com o disposto no artigo 12. in
ctso IV, aHneas "d" e -e- No entanto. os cojet tvos da emen
da são respeitados no artigo 404

lPOSB25-B ELIEL RODRIGUES PMDB
.......... PARECER ...

Esta Emenda pretende cer mtr- os dependentes. nest tnat ar tos do
sa tér-tc-ramt r ta -
A ccnst ttutcãc cabe garantir a existência do instituto do sa
tár tc-eamt ta Seu montante. os cest tnat ar-tos , bem como os
oema ts detalhes da regulamentação dele. compete a lei ordiná-
ria prever -
Somos pe 1a rej e i cão da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP06832-1 SÓLON BORG!::S DoS REIS PTa
............ PARECER .

A errenda trata da defesa do ccnsumtoor-. meter-ta Que deve
constar do texto constitucional na competência concorr-ente da
União e dos Estados. Pela prejudicialidade

-------------------------------------~-----------------------------------------

lP06833-9 SÚLON BORGES DOS REIS PTS
............... PARECER 010.

As numerosas emendas ote-ecrcas ao artigo 97 e seus pa
r-açr-afos do or-cj etc. confirmam a tnexf st ênct a ce consenso so
bre o tema atnce amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões anat taaoas , em seus
nuctecs , frutificaram os dtspcs tt tvcs r-erac tonadcs em artigo
do MeS'TO numero do subst ttut tvc. Que tanto quanto ooss tvet
pr-ece-a responder afirmativamente, em parte e em essência. às
final idades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP06B31-2 JESUALDO CAVALCANTI PFL
................. PARECER ••••• "'.....

A emenda transfere para o ntvet estadual a competência pa
ra criação. incorporação. fusão e desmembramento de Munic\
pios, o Que está coerente com o ortnctptc da autonomta do Es
taco Pela aprovação.

-------------------------------------~-----------------------------------------

lP06824-0 ELIEL ROORIGUES PMOB
................ PARECER .

A eeenca visa a garantir. sendo livre o uso do direito de
greve. a manutenção das atividades essenciais a comunidade. o
Que r-eputamos correto como untcc resguardo Que a Consti
tuição eeve prever, na earee ta,

Somos pela aprovação

1P068:!7-4 ELIEL RODRIGUES PMDB
................. PARECER .

Tratando-se de um oats com mais de 4 000 auntctctcs e
realidades dtver-att tcaoae, a fixação no texto constitucional
de um teto ou cr t tér-tos para a remuneração de Vereadores não
nos parece conveniente Caberá ao Estado por meio de consti 
tutcãc própria. estabelecer os limites dessa remuneração pre
visto na anteprojeto O cccteér-tc seria restring1r a autono
mia do Estado

lP06B34-7 SÓLON BORGES DOS REIS PTS
.................... PARECER ..

A rejeição
__A. neutua se aprovada ccas tcnar ta tntat tzeente a aar-aaa
cão de se-teor-es admitidos a t t t.rl o precário, fato que a
const ttutçãc visa a cotbtr

lP06835-S SÓLON BORGES DOS REIS PTe
..................... PARECER .

A Emenda pretende acrescentar artigo ao CapHulo I. wDo
Sistema Tributário Nacional" dispondo que "do rendimento das
pessoas r ts tcas scf eto à incidência do Imposto de Renda se-

• t-ão integralmente decontadas as despesas com educação"
E evidente que se trata de matar-ta que ceve constar de

legislação tnrr-aconst ltucion<:ll
Pela rejeição

lP06845-2 RENATO VIANNA PMOB
... PARECER "' ..

A presente enenca exclui dasnecesaar-r amente o aproveitamento
dos potenciais de ener-çta nttn-eurtca , da exctustvrcaoe dada
às empresas nacionais por outro lado acha-os que a definição
de és-presa nacional deve ser feita em um cet er-ntnaoc arti
go. da mesma forma que a Questão de minerais estratégicos.
pela sua ccncettuacêo dinâmica. deve ser objeto de lei ordi
nária
Pela rejeição

1P06846-1 RENATO VIANNA PM08
.................. PARECER .

Trata-se de matéria oer-t tnente á legislação cr-dtnar-f a
Hâ que se ressaltar que regulamentação nesse sentido já exts
le

WOS536-:! SÓLON BORGES DOS REIS ?TB
............. °ARECER ...

A Proposição em exame. conquanto const t tua valioso sutis t
etc para o processo legtslativo. merece ser- adequadamente
considerado quando se trata da legislação complementar e or
dinária

Pela rejeição

lP06847-9 TITO COSTA PMDB
.. PARECER .

Pela r-ef etcac Os MuniclpioS contarão com a cooperação
técnica e financeira do Estado e da união na manutenção dos
programas de atrabet tzação e do ensino de 10 grau. conforme
situação adotada pelo Projeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

lP06850-9 FlORICENO PAIXÃO POT
........... PARECER ~ ,,_......

Em que pese sua r-etevãncta, não se cogita da apreciação
da mater ta no âmbito constitucional

Pela prejudicialidade

1P06849-5 FLORICENO PAIXÃO PDT
.................. PARECER l."."••""".

As alegações contidas na justificação da Emenda são pro
cedentes Realmente, a sauee ocupacional deve ser obef tc de
r-eautanentecãc espectr tca ee lei cr-oínar ta

oe1a aprovação

lPOS852-5 TITO COSTA PMDB
......... "' PARECER ..

Pretende o autor suprimir a a t vnea h do Hem II 00 ar-t
27. que trata de inelegibilidade

Somos pela manutenção do r-eee-rco ctsoosit tvc. rende em
vista a moralização da vida polHi=a do ?als

lP06851-7 TITO COSTA PMDB
.............. PARECER .

Ao emenea tem total c-ccecêrcva e proprieQade Conforme acen
tua o ilustre Constituinte, decisões dessa natureza ja são i
nerentes à autonomia municipal
Por outro lado. o utscostt tvc se aprovado, enfraquecerá o Po
der Leqts l at tvo e o sistema r-em-eser-tat tvc. o que é tnf ust t-
r tcavet , •

POT

PM!)B

1P0684B-7 FLORICENO PAlXÃO
........... PARECER ~ ..

Aperfeiçoa o projeto Pela aorovacãc

1P06853-3 TITO COSTA
..................... PARECER ..

lFOS839-B ROBERTO BRANT P/I,DB
"""' PAI:{ECER ...

Pela aprovação parcial. tendo em vista a solução adotada
pelo projeto que SJprime o artigo 439 em sua totalidade

lP06B37-1 JESUALDO CAVALCANTI PFL
............... PARECER ..

Já se encontra parcialmente at endtce a emenda
Pela rejeição

1P06B3S-0 MÁRIO MAIA PDT
................ PARECER ...

A amenca objetiva incluir parágrafo no artigo 270 do
Projeto de ccnst ttutcãc da Comissão ee ststeret ts-ecãc. de mo-
do que fiquem imunes do imposto de r-enda os rendimentos que
excederem a parte básica da remuneração dos aposentados e
pensionistas assalariados. com mais de 65 anos de idade

Não oos t ante a importância da Emenda oferecida pelo no 
or-e Constituinte Mario Mala. entendemos que se trata de ma
téria que por sua natur-eza e car-acter-tst tcas , deve ser r-epu 
f ada a ntvet de legislação cr-emar-ta e não na texto const ttu
ctcnat

O problema não e de imunidade mas, sim, de isenção Cabe
á lei. entre miríades de rendimentos. esoectr tcar os Que se
sujeitam a taxação e declarar os 'Que ficam fora oe tribut'21 
cão Somente Quando se trata de proteger valores fundamentais
é aJe a Constituição deve intervir e criar r-estr-rcões ao Le
gtslat Ivo

No caso em debate. a realidade econômico-social pode se
apresentar ceobtente. ensejando que pessoas cem reduzidos I

rendimentos de determinada espécie per-cebam, tence-, rendi 
mentes exm-eee tvos noutras escectes - o que oasaconsetna so 
rucãc untca , rígida vta Constituição A lei oco tnae ta tem
eatner-es condições para a adequação da nor-ma aos "atos

--_._----------~---------------------------------------------------------------
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Tratando-se de um pa's com mais de 4 000 Munic1plos e
r-ee t tcaoes ctver-s tvtceces, a fixação no texto constitucional
de critérios ou 1 imitações para a remuneração de Vereadores
não nos parece conveniente

Não obstante o mérito da sugestão. canet-a ao Estado o
estabelecimento de critérios gerais para sua e txacãc Caso
ccntr-áe to. seria restringir a autonomia estadual

1POS854-1 TI TO COSTA PMOB
........... PARECER ..

Pela rejeição A autonomia do Municlpio para legislar de
ve ater-se a assuntas suplementares á legislação federal e
estadual e aqueles de interesse municipal predominante, ccn
for!"le solução adotada pelo Projeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

1P06B55-0 TITO COSTA PMDB
............. PARECER •••••••••

Do ponto de vista técnico é procedente a sugestão no sent ido
de se suprimir o car-asr-aec. razão pela qual a aconselhamos

lP06B56-B TITO COSTA PMDB
............. PARECER •••••••••

A inserção da expressão -etseat Izar car-tõr-tcs- no item lU
encontra-se fora de lugar Por outro lado, os cer-tor-ros são
de ccrcetêncta do Estado e uma tntr-cru ssão do Munic~pio não
seria conveniente

lP06BS7-6 TITO COSTA PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Pretende a emenda tnctu u- na competência municipal o im
posto sobre transporte urbano de cessacet rcs , nas areas me 
t-ecer t tanas e microregiões

A tr-tnutacãc sobre transportes urbanos, nas mtcrcr-ectões
e ár-eas metropolitanas deve ser de competência dos Estados I

como determtna o Projeto

lP06BSS-4 TITO COSTA PMDB
............ PARECER •••••••••

Objetiva a emenda estabelecer sanções para o retardamento
da tr-aneer-êncta das parcelas pertencentes aos MUnic~pios na
receita do ICM e do ISS

Entendemos que os prazos de transferência. sencões, etc,

-------------~:~:~_:::-~~:~!~:~~~~~:_:~_::~-~~~~~~~~~--------------------------
1PD68S9-2 TITO COSTA PMOB
••••••••• PARECER •••••• "'••

00 ponto de vista tecn1co é procedente a sugestão no sent tec

-------------~:_::_:~~~~~!~-~-~:~:~~~!~:_~::~~-~:~~-~~:~_:_~~~~::~~:~:_-------
1P06B60-6 TITO COSTA PMOB
........... PARECER •••••••••

Propõe a emenda acrescentar parágrafo ao artigo 276 do
Projeto de Constituição, para vincular ao numero de habitan
tes do Munlc'pio 20~ do repasse da receita do ICM e do ISS
aos Mun1clpios, conforme dispuser a Lei

Achamos que a vtncutacãc proposta comprometeria slgnif1ca
t tvemente a tr-ensrer-êncta dos recursos aos Munlclp10s Que de-

-------------~:-::~_!:::~_::~~~~~_:_:~~:::~:~:~--------------------------------
1PQ6861-4 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O objeto da Emenda está contemplado Pela prej.udiciali-

lP06873-B OSVALDO BENDER POS
••••••••• PARECER ."' ••• "'•••

A estam 1idade, entendida como a aar-ant ia de permanência
no e-pr-eço e, portanto. como contraposição ao 1tvr-e ar-o tt r-ro

do empregador de despedir o empregado. tornou-se ar-t tt tctc
semente uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envorvtoas têm se eanf tes
tado, reiteradamente. por UMa solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que quer o empregado é ver limitado aquele
ar-m t r-to e. não, como se pr-ecata enaanaoeeente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no encr-eac contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tna t tenãve t da
m-oer-ta at tvtoaoe empresarial, sabe que não pode ser tratado
eeec uma simples peça, um instrumento Ou maquina que, apos
usada. e jogada fora como tnser-vtve t

De sua parte. não interessa ao er-or-eaeocr- inspirar oesas
aosseqo ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pratica, a experi
ência, o conhecimento tecntcc. a teent teicecãc do empregado
com os objetivos materes da empresa. significam para ela um
patrimônio tnsucst ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos. buscando habilitar e aprimorar- a ooat t f 1cação pro
fissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrario à r-ctat tvtnaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente neaet tvc par-a os resultados do em
or-eenc I menta

Posta a questão nestes termos. não ha ocr-cue se trazer
para a relação enm-eaat tcta. fundada na nt tater-a t tuaoe do
contrato uma condição untpessoat , paternalista e taccs tt tva,
que. ao longo do tempo sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Ell'endas que em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fÓrmula conct t tatõr-ta que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
catecor-tes econômicas e c-oe tss tcne ts que. dtuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda
ção da despedida tect tveoa ou sem justa causa. em termos a
serem definidos pela legislação or-o tnar-j a

lP06874-6 OSVALDO BENOER PDS
••"'''' ••••• PARECER ••••• "'......

Visa a presente Emenda a Inclusão, no projeto de trnunt 
daoe tr-tbut ár-ta para os produtos básicos para a alimentação.
conforme dispuser em lei

Observa-se que, de acordo com as diretrizes traçadas pa
ra a estruturação oc Projeto, nele foram tncorpcr-anas as imu
nidades tributarias tr-aotctcnats , necessar-tas ao ecutr tbr-to e
harmonia da 'Federação Como exceções a essa regra, aomt t tr-am
se a inclusão das fundações ocs partidos oct tt tcos e das en -
t tdaoes emencate de trabalhadores. bem como o tratamento •
tr-tbut ãr to diferenciado para a microempresa. mediante lei
ccecreeentar-

Embora reconheçamos Que certas categorias sociais, por
sua natureza e car-acter-tet tces , e determinados produtos mer
cadorias e serviços, sobretudo pela sua essencialidade ,
devam ser contemplados com oenet ictos fiscais (isenção redu
ção da base de céjcuio, de at touotas etc), entendemos. por
outro lado, que a concessão deles há Que se fazer através da
legislação ordinária no âmbito da competência de cada ent t 
cece cct tt tca tributante. como at tás , já ocorre em r-el ação a
ver-tos tributos federais, estaduais e Municipais

dade

lP06B72-0 OSVALDO BENDER POS
"'•••• "'."'. PARECER .

Esta parcialmente atendida a emenda.
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP0687l-1 OSVALDO BENDER POS
........... '" PARECER .

O ccnt euco da Emenda, em confronto com o do Projeto
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres pr-opcs t toa do Autor-, não se harmoniza com a siste
mât1ca que cr-tenta os cr-mcrctcs na parte relativa aos Planos
e Orçamentos

1P06B70-3 OSVALDO BENDER PDS
."' PARECER .

A emenda não apresenta contribuição substantiva, quer quanto
a tecntca. quer Quanto ao conteúdo A definição da cor tt tca
ecr-tcota. seus objetivos e metes deve ser objeto de lei or-c t-
nár ta •
Pela Rejeição

POslP068B2-7 OSVALDO BENDER
........... PARECER .

1P0687 7-1 OSVALDO BENDER PDS
.$ ..... "' ...... PARECER ••••• "'•••

A disposição de que trata a Emenda e de natureza regula
menta, sendo cer-t tnente a sua inclusão na Lei no 5107 de
1966, que dispõe sobre o Fundo de üar-ant ta do Tempo de Servi
ço

Pela rejeição
---------------------------------------------------------------------~---------

1P06B75-4 OSVALDO BENDER PDS
"'''' PARECER .

Entendemos Que o fundo de garantia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua função social Assim sendo,
deve ele permanecer como e hoje, pois sua extinção não condiz

com os anseios trabalhistas.
Pe I a aprovação

1P06BBl-9 OSVALDO 8ENDER POS
••••••••• PARECER •••••••••

Os percentuais estabelecidos nesta Emenda trariam eesecut
t tbr-tc às receitas Que a untêc entregaria aos Estados, ao Ois
te ttc Federal e aos Munic'ipios para atendimento dos respecti
vos encargos

Pela rejeição

lP06876-2 OSVALDO BENDER PDS
............ PARECER ••••• "'....

A emenda procura elevar de 25~ para 35% a parcela de ICM
e ISS Que os Estados entregarão aos Municípios

.nnaeeoe impropria a alteração por retirar considerável
soma dos cofres estaduais

Os r.'Iunicip1os devem aumentar suas receitas com os tribu
tos de sua competência

lP06B78-9 OSVALDO BENDER PDS
••••• "'••• PARECER ."'._•••••

A Emenda ora oferecida visa a supressão do ar-t 429 do
projeto, o qual autoriza sejam os atos praticados pelo coman
do dos governos autor t tar-tos desde 1964 suscet tve ts de apre
ciação pelo Poder Judiciário

Essa sempre foi uma das grandes asp tr-ações cecuetes que
se ví r-am injustiçados pelos atos em questão, não podendo a
nova Constituição deixar de atender os anseios em cuestêo.es
pectatmente numa fase de transição para a consolidação do re
gime democrático

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P06879-7 OSVALDO BENDER PDS
.......... PARECER .

A Emenda em exame pretende supr- tmí r- o ar-t 475 do PI'OJe
to. o Qual concede anistia ampla, geral e irrestrita aos pu
nidos por motivos pol tt tcos

Trata-se de significativa conquista no plano da ordem
democrática. fixando-se na esfera const t tutc tonat norma que
visa a conferir justo tratamento a milhares de brest tetros
perseguidos durante os obscuros tempos de autoritarismo

A emenda não se afina com os deslgn10s dos novos tempos
de transição democrática

------------------~:~~-~:~:~:~~-~~-~~~~~:~:~~------------------------~---------
lPO$SSO-l OSVALDO BENDER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

t:: objetivo da emenda sob exame outorgar a tnter-eer-êncta ce
poder publico na organização sindical em casos a serem or-e
vistos e"l lei
A nosso ver, cuatcuar- interferência do poder publico na orga
nização sindical é eesceotce E evidente que a prática de
11 tcttcs por parte de dirigentes stndtcats , bem como tnctnta
mento a ela, os sujeita às penalidades previstas em lei
Por outro lado, conforme o esotr-ttc da projeto, ao inexistir
vinculo ou dependência de Qualquer esoecte entre os s tnctca
tos e o estado, ce txa também de existir legal idade escectr t
camante sindical Não havendo, portanto. praticas sindicais
casstvets de serem consideradas i legais. em caráter esnec ta 1,
desaparece a justificativa para a intervenção do Estado com
esse obj et 1vo
~ela rejeição da emenda

POSlP06B69-0 OSVALDO BENDER
............ PARECER •••••••••

aater ta de legislação ordinária
Pela rejeição

1P06862-2 TITO COSTA PMDB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

Já se encontra parcialmente atendida a emenda

------------------~:~~-~:!:~:~~--------------------------------------------_._-
1POS863-1 TITO COSTA PMOB
."' PARECER •••••••••

As alegações contidas na justificação da Emenda são pro

cedentes Realmente. a saude ocupacional deve ser ooef tc de
regulamentação esoectt tca em lei or-dtnar-ta

-----------------~:::_~~~~~~:~~------------------------------~-----------------
1P06864-9 TITO COSTA PMDB
•••• "'•••• PARECER •••••••••

-------------~~:~~:~:~:_~-~:~~::~--~::~-~~~~~~:~~------------------------------
lP06865-7 MATHEUS IENSEN PMOB
."'••• "'••• PARECER •••••••••

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda

------------------~::~-~:~~~:~~------------------------------------------------
lP06B66-5 MÁRIO LIMA PMOB
•••••••• '" PARECER .

A emenda pretende suprimir o art. 360 Que impõe t tmt tacãc a
part tctcecão das ent idades e empresas estata ts na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de meter-ta mais pr-ópr-Ia de legislação or-dtnár-í a , pois o
assunto j ã é objeto de tr-atameotc eecectr tcc em dois decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda. que o controle e a r tscat t
zaçãn dos "fundes de pensão" e competência de uma Secretaria
escectt tca do M1nlstér10 da Previdência e Assistência Social,
ã qual incumbe o acompanhamento da obser-vãncta das normas te-

-------------~~~:_~-~~~~~~~~:~~:~-~:::~~~~::~---------------------------------
1P06B67-3 OSVALDO BENDER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria constante da presente Emenda ccnr t tra com
sistemática geral adotada pelo Substitutivo

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lP06868-1 OSVALDO BENDER POS
••••••••• PARECER ."' •••••••

A emenda tem total procedência e prioridade Tal como propõe
o ilustre ccnst ttutrtt e deve ser suprimido o art. 68. seus in
cisos e parágrafos Não há nenhum inconveniente em se er-rar
em Conselho de Ouvidores por meio de lei orgânica Por outro
lado, esses Conselhos irão concorrer com as Câmaras Municipa
is reduzindo sua autonomia



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

Não ha por que d\scr\m\nar r vccs e pobres ante o dever
do Estado de tsentar de Quaisquer ônus os atos necessar-tcs ao
exer-ctctc da ctoeoanta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP068B3-S OSVALDO BENDER PDS
................. PARECER ..

A pr-opos f ção não concorre para o acer-rercoarentc do tex
to constitucional em elaboração Pela r-ej etcãc

lP06BB4-3 OSVALDO BENDER PDS
..................... PARECER ...

A proposição em exame. ccnouanto const t tua valioso sub
s tctc para o processo teats r at IVO, merece ser adequadamente
considerada quando se tratar de teats tecãc ccactenentar- e 01"

otnar-ta
Pela -ere icãc-------------------------------------------------------------------------------

lP06B8S-1 OSVALDO BENDER PDS
............. PARECER ..

Malgrado seu tncontestavet mer-t t c , a sugestão contida na
emenda fica prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo, O oisoos tt tvc que o ttustr-e autor

-------------~~~~~~~~-~:::~~~--------------------------------------------------
lP06B86-0 OSVALDO SENDER PD5
.................... PARECER .

Pela rejeição. considerando que o novo substitutivo do

------~------~:~~:~~-~:~-~~~~-~:~~~~~-~~-~~:~~~~:~~~---------------------------
lP06B87-B OSVALDO BENDER PDS
................ PARECER ..

A Emenda não inova propriamente no que tange â s tstemat tca
preconizada para as execuções penais
Sua forma. por outro lado. ressente-se de um aprimoramento
mais consentâneo com os textos constitucionais
Pela rejeição

lP068BB-6 OSVALDO BENDER POS
................ PARECER .

A estact t idade, entendida como a gar~ntia de permanência
no emprego e, portanto. como contraposiçao ao livre ar-tn t r to

do empregador de despedir o empregado, to~nou-se, artificio
samente, uma monentosa e controversa cuestac eorquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas tem se manifes
tado, rett er-aoamente. por u'na solução narmontosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver limitado aquele
ar-bt tr-to e. não, como se c-cceta enganadamente. ter a garan
t ia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e tnat tenévet da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um tnst rumento ou maquina que, aoos
usaca. é jogada fora como inservwel

De sua parte, não interessa ao empregador inspira~ desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses sao fato
res comprovados da baixa cr-cour tvroece A pratica, a experi
ência, o conhecimento t ecntco. a toent tr tcacêo do empregado
com os objetivos maiores da empresa, sign1f1cam para ela um
patrimônio tnsubst ttutver Investe o encr-esar-tc em recursos
humanos, buscando habi t ttar- e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso. e elementar que
seja virtualmente contrário a rotat tvicaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negat1vo para os resultados do em
oeeendtnento

Posta a Questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação eecr-ecat tcta. fundada na tit tater-a t tcade do
contrato. uma condição un tpesacal , paternalista e impositiva.

cue , ao 10"90 do tempo sempre foi causa de tormentosas de
nanoas juotctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases d8 elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
rar-os oferecendo formula conct t tatór-ta que rer t ete a tendên
cia maror-i rar ta dessas propostas aceita por lideranças de
categorias econômt cas e profissionais Que, ctutur-namente vên

se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda
ção da despedida tmot tvaca ou sem justa causa, em termos a
serem oer tntoce pela legislação cs-otnar-t a. .

lPOô889-4 OSVALDO BENDER POS
................ PARECER .

De fato, se partirmos da » I que os servidores civis e
militares estão regidos por estatutos e leis esoecrr tces ,
voltados ao atendimento as suas oecur tar-roaces , evidencia-se
nitidamente a diferenciação das categorias de servidores As
s trn sendo, o parâgrafo 20 do at-t 88 deve ser er tmtnaoo-------------------------------------------------------------------------------

lP06890-B OSVALDO BENDER PDS
............. PARECER "' .

A mater-ta constante da presente Emenda conr t t ta com
atate-at tca geral adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição
------~------------------------------------------------------------------------

lP06B91-6 OSVALDO BENDER PDS
........ "' PARECER _

Pretende o eminente Constituinte Osvaldo Bender ad t t ar- na
competência da União o imposto sobre a exploração de jogos,
como loteria federal, loto. loteria esccr-t tva e demais regula
mentadas em lei Alega que essa exploração representa uma
fonte de renda, alem de que ficariam previstas alternativas
para regulamentação de mais jogos -

O Imposto sobre Renda e Proventos de cuatcuer Natureza a
barca rendimentos mesmo de atividades t t tc t tas Se não e co
brado dos banqueiros ate conhecidos em todo o PaIs e devido a
omissão do Ministerio da Fazenda e certamente tráfico com au
toridades Não se trata. pois. de expl tcf tar- novo 1mposto,

-------------~~:_:~~~~~~-~-~~~_:~-~~~~~----------------------------------------

lP06892-4 OSVALDO BENDER PDS
....."' PARECER ,

O nobre ceest \tu\nte usvatco aenoee qI.Jer- acrescentar- na
cc-petêncta tr-tbutar ta da União O 1mposto sobre a exploração
de jogos legalizados como loteria estadual e outros, alegando
ser uma fonte de recursos que também deve ser tributada junto
aos demais rendimentos

Como rendimento, o lucro advindo da exploração do jogo,
legalizado ou não. f à é alcançado pelo Imposto sobre Renda e
Proventos, embora. na prática não seja declarado nem objeto
de fiscalização pela Secretaria da Receita Federal, embora pu
publicamente conhecidos os nato-és banqueiros do jogo do bi
cnc Portanto. e problema de aomtntstr-acãc fiscal, proteção
oficial e corrupção

A exploração de jogos legalizados, como atividade, seria
objeto do r-cesto sobre se-vtccs , pr-esente-ente de competên
cta dos euotctptce e que. passaria aos Estados A incidência
não excluiria mesmo os jogos t teaats , pois o objeto da tribu-
tação não poderia privl1egi~.r a atividade tttctt a, alem do
que é contraditório ccns rcer-ar contravenção a at tv tdaoe ex-
plorada por par-t tcui ar-es e 1·1 contravenção quando explorada
pela Caixa Econôm1ca Federal ou Estadual

De qualquer forma. a tr-tbutabt t idade está compreendida
nos impostos sobre renda e sobre serviços, salvo me;lhor jui
zo

lP06893-2 OSVALDO BENDER PDS
............... PARECER ..

A Proposição, eeccr-a disponha sobre mater ta ccnst ttuctc
nal, contém desdobramentos que melhor se situam no ãmbito da
legislação ordinarla e complementar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS ErJlENDAS APRESENTADAS

lP06B94-' OSVALDO BEHDER POS
................. PARECER ..

A emenda transfere para o n\vel estadual a competência pa
ra criação, tnco-ccr-ecêo. fusão e ues-nemcr-aeentc de Municl
pios o que esta coerente com O or tnctptc de autononta esta
oua 1 Pe1a aprovação

lP06895-9 OSVAl.OO BEl'.DER POS
...... "' PARECER .

J.. proposta apresentada não justifica a alteração do ar
t1go do anteoeoretc. na forma como se encontra, por ser este,
rra i s acr-anaence e claro

lP06896-7 OSVAl.DO BENDER ?OS
................ PARECER ..

Não obstante os elevados orooos ttcs do ilustre Constituinte,
a matar ta apresentada na presente emenda conr t t ta com a s ss
t emat tca geral adotada pelo Projeto de Constituição
Assim, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P06897-S OSVALDO SENOEP POS
............... PARECER .

A Emenda ora oeerecroa visa a supressão do ar t 429 do
projeto, o qual autoriza sejan os atos praticados pelo coman
do dos governos autcr-t tãr-tos desde 1964 suscettvets de apre
ciação pelo ecoee .ruetctar-tc

Essa sempre foi uma das grandes aspirações daqueles que
se viram Injustiçados pelos atos em questão, não cocenoo a
nova Constituição deixar de atender os anseios em questão. ea
pec ta tment e numa fase de tr-ans tcão para a ccnsct toacâo do

regime cerrocr-at tcc
Pela rejeição da Emenda

lP06898-3 OSVALDO BENDER PDS
................ PARECER .

Sem duvida, o trabalhador não pode ser penalizado por as
sumir mandato eletivo Parece-nos, contudo que a esoectt tce
ção dos mecanismos que assegurariam seus direitos cr-evtoen
c tar tos durante o oer-tcoc de mandato deve ser objeto de le
gislação c-ctner-ta

Pela rejeição da emenda

lP06899-l • OSVALDO BENDER POS
............... PARECER ..

Pela r-ejetcãc
__Materia de natureza tnet-acons t t tuctonat

lP06900-9 OSVALDO BENDER POS
................. PARECER "' ..

A emenda pretende que se garanta, para efeito de aposen
tadoria, a contagem de tempo de exer-c rcto oo mandato de pre
feito

-----------------~:~~-~:~~~~~:~:~:-~~:_:::~~-~~_:~~:!~:~:~~~------------------
lP06901-7 OSVALDO SENOER PDS
.................. PARECER .

O direito de greve e livre e essa liberdade se eantreata-a ,
com plena tntens toaoe , na garantia que se assegura aos tr-ena
tnaocr-es , individual ou coletivamente de aderirem ou não ao
movtment o deflagrado pela categoria Dentro dessa a-na! ttuoe
oesnecessar-to se torna r-escuer-cer-. como pretende a Emenoa, o
~ireito ~ dos que qutaer-em trabalhar ~

lP06902-5 OSVALDO BENDER PDS
...."' PARECER ..

Pr-opõe a Emencta alistamento obr\gatorio e 'loto eacui tecwc
acorttenos a proposta do ar rs tamento cor-tcatcr-tc
Quanto ao voto facultativo. o eleitorado brasileiro alnda não
esta preparado para exercer esse direito Sua pratica poderia
ser prejudicial a representatividade oor i t tca e popular CIos
etei tos As grandes abstenções ceder-tem levar ao poder mtrto
r-tas radicais e comprorreter a lisura dos pleitos devido a
corrupção eleitoral
Sendo o exe-ctcto do voto UI'l dever ctvtcc entendemos que a

-------------~~~~~::~~~:~~~:_~~-~~:~-~:~:_::~-~~:~~~------------------~-------
1P06903-3 OSVALDO BENDER POS
.........* PARECER .

A teats tacão vigente f a prevê a sencaõ da multa ao enpre
aaocr- pela r-etenção tncevtoa do seter te O resultado a' esta
refletido nas es tat t s t tcas dos tribunais, de milhares e ml
roer-es de orgãos trabalhistas com o objetivo u-rtcc co recebi
mento da paga salarial Ora, o sarar-to e bem patrimonial do
empregado fruto do seu trabalho. ccnctcão bas tca da sua ao
m-evtvêncta Ha necessidade, portanto, de se assegurar maior
proteção a esse direito tnat tenãve t do trabalhador, que e o
~e receber aquilo que e seu, na forma pactuada no contrato

1P06904-1 OSVALDO BENDER POS
..................... PARECER .

O principio constante do texto do Projeto Constitucional
concernente à uniformidade e equivalência dos beneficios pre
videnciários, perderia sua abrangência e general idade se se
adotassem os termos da presente eoenoa-------------------------------------------------------------------------------

lP0690S-0 OSVALDO BENDER PDS
............... PARECER .

Consideramos qua a Constituição deva garantir apenas a re
muneração do trabalhador acidentado ou portador de doença
profissional paga com recursos da Previdência socta t e não
sua cermenêncra no ee-nreüo

Na real idade. o fundamental e a existência de uma previ
dência social que garanta remuneração e possibilite ao empre
gador a r-eadaptações que o habilite a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do mecrtuotc, ou o reabilite para o tr-ena
lho

Convém sal tentar-. ainda que o empregador acidentado e a
tualmente protegido por, dispositivo legal que garante sua
~ermanênc1a no emprego enquanto durar seu afastamento

lP06906-B OSVALDO BENDER POS
.."' PARECER ..

O ctsoos i e svc objeto da presente emenca não veda o tr-ana
lho t eepor-ar-to mas a tnt er-mecrtaçãc da mão-de-obra Il'lpõe
portanto. como regra, o estatietecteento de vinculo encr-eaat t
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma. como se pode ver. não pode alte
rar. de maneira s1gniflcatlva, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurda supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação, desaparecesse com a or-o i
bf ção da intermediação Essa necessidade simplesmente cessar-e
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações cnr-eras
de emprego entre trabalhadores e usuar tos do ser-vtcc

Pela rejeição da emenda-

lP06907-6 OSVALDO BENDER POS
......"'..... PARECER ..."'..........."'.

Não cabe duvida que o termo trabalhador rural abrange
mulheres trabalhadoras do campo E certo, no entanto. que o
tr-abalho da mulher no meto rural reveste-se de particulat"1da
oes que , na normatização previdenciária vtçente , resultaram
na discriminação de excr-ess tvcs cont ingentes da popul ação ru
ral feminina

A solução a estas Questões_pertence. a nosse ver, ao ãmbi
to da legislação ordinãria

Pela rejeição da emenda
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1P06907-6 OSVALOO BENOER pos lP06917-3 OSVALOO BENDER POS

1F'06908-4 OSVALDO BENOER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

PrOPÔe a Emenda que a garantia de assistência dada pelos em
pregadores, aos filhos dos empregados, menores de 6 anos de
idade, seja tr-ansrer-tca para o ceder- pübl tcc -ateeves da taxa
do satér-to-eoucecãc'' Não e este o esptr ttc nem o objetivo

do preceito do inciso XXVlI CO artigo 13. Assim o Que se pre
tende é concret tzar- uma das formas de participação do empre
sariado na questão scctat do Pats A obrigatorIedade do Esta
do de amparar e educar a criança, no sentido proposto pela
Emenda jã está prevista em outro titulo do Projeto, esoectr t
~amente o Que trata da Educação e Cultura

1P06909-2 OSVALDO BENDER POS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda proposta merece see parcialmente acctntaa. pelo
s~gnificado contido na objeção Que encerra

1P06910-6 OSVALDO BENDER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a emenda a incluir no cacut do ar-t tsc 13 os emprega
dos domésticos de maneira a que o rol de direitos a1\ mencio
nados seja a eles estend1do no seu todo

Consider-amos, no entanto, Que o trabalho doméstico guarda
especificidades marcantes em r-elação aos cemats A mais sig
ntr tcat tva. a nosso ver, é sua finalidade, a prestação de
serviços pessoais, em contraste com a pr-odução para o merca
do, fim dO esforço dos demais trabalhador-es.

Decorre dessas caz-t tcutar-trraces a exclusão do trabalhador
doméstico CIo gozo de alguns o tr-e'rtos em tcãvete somente aos
empregados de empresas Da' a diferenciação a que procede °
artigo 14 do Projeto

Pela rejeição da emenda

lP06911-4 OSVALDO BENDER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

vtsa o autor a sucr-tmte o artigo 14 do Pr-ojeto Que r-ela
ctcna os dir-eitos dos empr-egados ocnést tccs A emenda coeote
menta outra, do mesmo autor, que inclui a categoria de empre
gados oomést tece no -cacut ' do ar-t igo 13, esseaur-anec-t nes ,
assim, a totat tuada dos dtr-ettos at t r-etactcnaoos

Somos de opinião que as particularidades do tr-anatno do
méstico, pr-tnc tpa Imarrte seu caráter de prestação de ser-vtcce
pessoais, as distingue, de maneira radical, do trabalho a
serviço de empresas A essa distinção de natureza ccr-r-esscn
de a dHerenclação de c tr-e ttos esr tputace no Projeto

Pela refetcâc da emenda

1P06912-2 OSVAt.DO BENDER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor alterar a redação do inciso XVIII do
artigo 13 dO Projeto de forma não mais obrigar a renumeração
em dobro no per-tcoc de férias

êfet Ivament e o montante a ser pago nesse cer tccc não de
ve ser- estipulado no texto constitucional Trata-se, como
mostra o autor- e outros ttustr-es constituintes que dirigiram
emendas ao dtspostt tvc em questão, de matéria de legislação
or-dtnar ta. Quando não de convenção ou acordo coletivo

Acolhemos, portanto, a emenda, na redação do Projeto Que
exrn tcrta, além da proposição da emenda, ser o prazo de tr tn
la dias m\nimo para o gozo de férias.

1P06913-l OSVALDO BENOER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende 1ntraduzIr, no, meteo XIII, da ar-t 13,
do Projeto, a alternativa de ear-t tcrceção dos trabalhadores
no fatur-amento das empresas conter-me -lIef1n1dD em lei ccncte
mental".

.4 definição em lei complementa" no lugar da lei cr-dtnar te
não cria garantia maior No caso da const ttutcac vtgente a
regulamentação não aconteceu nem por urna via, nem pela outr-a

Quanto a participação no faturamento, parece-nos inteira
mente tnconventente.pcr-oue são numerosos os casos de empresas
que se encontram em dtt tcutoacea.mas que ccnt tnuam fatur-ando
Uma car-t tctpacãc dos empregados num faturamento não lucrativo
só faria apressar a falêncla

Somos pela rejeição

1P06914-9 OSVALOO BENDER POS
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda a supressão do cer-asr-erc lo ao ar-e 272, pe
lo qual se estabelece Que os Estados e o Distrito Federal po
derão tnst ttutr- um edtctonat ao imposto de renda

Na distribuição das competências tr-tbutãr-tas , buscou-se
a ror-ratecteenrc fInanceiro dos Estadas e Mun1cipios e a redu
cão de excessiva central taecêc de tributos na competência oe
um dos três ntvets de Governo.

Ass1m, a inclusão do referido otaccs tt tvc no Projeto aten
deu a esses objetivos reconhecidamente aceitos por todos que
se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e na-mo
ntca. na Qual os Estados e Mun1Clp1os também eeet tva autono
mia t tnanceu-a para bem oes tncunbtr-ese de todos os encargos
de sua área de coectêncta

Ademais, cabe lembrar que se trata de um antctcne i limita
do a 5% co valor do imposto devido á üntão, podendo os Esta
dos Que vier-em a tnst ttut-jc optar por percentual menor, bem
como estabelecer normas que restrinjam sua extçêncta em fun
ção de determinados critérios e parâmetr-os

Em fase do exposto, e não obstante as razões da fust tcâc
da Emenda, eanteestar-em-nos contrariamente a supressão do men
ctonacc ctspcs tt tvc

Pela rejeição
----------~----~---------------------------------------------------------------

1P06915-7 OSVALDO BENDER POS
.......... PARECER •••••••••

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

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P069l6-5 OSVALDO BENDER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Em Que pese os relevantes crocoaí tos da emenda não vemos
como acolhê-la

Os prêmios de tcter ta são tributados pelo Imposto de Ren-
da e parcela dele chega aos Mun1c'ptos atr-avés do Fundo de
Participação dos Munlcipios •

Entendemos ser lmpratlcavel a tributação de loterias t e
der-ata pelo Fisco Municipal-------------------------------------------------------------------------------

lP06917-3 OSVALDO BENDER PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Vtsa a presente Emenda a suprimir do texto da at tnea "g~, Co
inciso IV, do a..t 17, do Projeto, a referência ao desconto
em folha da ccntr-tbutcão sindical dos integrantes da catego
ria. Segundo a amenoav.eesa contribuição passara a ser um ce
ver somente dos associados da entidade
Um problema de ordem or-at tca é que justifica a presença dessa

norma no Projeto, a saber, a necessidade que têm os smdtca
tos de ar-r-ecadar recursos para o sustento de suas at tvtnades
Obviamente, devem garantir esse sustento os tr-ana tnaccr-es da
categoria representada pelo stnetcatc, pela s1mples razão oe
Que os naner tctcs Que a entidade conquista através de sua
ação sf"ndlcal, beneficiam indistintamente todos aqueles 1nte-

grantes da referida categoria, e não apenas os associados
E 'ncongruente que somente as vantagens, e não tamtrem os
ônus, alcancem a todos O centr-ar-te é ecntt te-ee que uns pou
-cos lutem e suportem os ônus e os cemats ~Ó tenham Que eene
e tcta--ee elas vantagens
~ela rejeição

lP06918-1 RAUL. BELÉM PMDB
••••••••• PARECER .

---------------------~~:~-~:~:~:~~_:~~:~~~:_~~~:~:::~~-~:~:_:~-~:~~::~---~-----
lPQ6919-0 RAUL. BELÉM PMDB
.......... PARECER •••••••••

A cretencâc cont1da na presente emenda encontra-se

--~----------~::~~~:~::_:~~::~~::~:-~~-~~~!::~---------------------------._----
1P06920-3 RAUL BELt:.M PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, por conter- aspectos Que se harmo
ntaam com o entendimento da Comissão de s tsteaet taacãc

----------------~--------------------------------------------------------------

lP06921·1 RAUL BELÉM PMDB
.......... PARECER .

A emenda transfere para o n~vel estadual a competência pa
ra criação, incorporação, fusão e desmembramento de Mun1c1
pIos, o que está coerente cem o or tncrcto da autonomia esta
dual

Somos pela aprovação, no merito-------------------------------------------------------------------------------
lP05922-0 ,?AUl BELÉM PAlOB
••••••••• PARECER ..

Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo rela
tor no novo sunst t tut tvo

1P06923-8 RAUL BELÉM PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Embora o ctuet tvc da emenda seja de inexorável importância

------------_:_~:::~~:_~:~:_::~-~~~:~~-~:-~:~~:~::~~-~::~~~:~:_----------------
1P06924-6 RAUL BELÉM PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria deve ser contemplada em legislação própria do
Munfctpfo

lPQ6925-4 RAUL BELÉM DMDB
••••••••• PARE.CER •••••••••

O conteudo da emenda é proprio de lei ordinária.-----------------------------------------------------------------._------------
lPQ6926-2 RAUL BELÉM PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria deve ser r-esuteeernaoa mediante lei ordinária
não nos parecendo conventente elevá-lo a categoria ele norma
constitucional

netat tvamerrte ao repasse ce r-ecursos pela União e Estados
aos auntctotcs , pode ser ajustado atr-avés da ass tnatur-a de
convêntcs

1P06927-1 RAUL BELEM PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda tem total prccecêocta e propriedade. Tal como propõe
o ttustr-e Constituinte ceve ser acolhida, vez Que criado na
forma proposta, o Conselho de Ouvidores vira concorrer com a
Câmara de Vereadores e Com o Tr-ibunal ou Conselho de Contas
aos Muntcipfos, do Que r-esut ter-é fnquestlonável área de atri
tos

lP06928-9 RAUL BELEM PMDB
••••••••• PARECER .

A sugestão ora proposta melhora o texto do Pr-ojeto.r-a

------------_::~~-~:~~-~~~~-~_::~~~:~~-----------------------------------------
1P06929-7 RAUL BELEM ?MOB
.......... PARECER •••••••••

Com o devido apreço ao ilustre autor a presente emenda é in
completa, por-quanto não e so o Executivo Que executa o orça
mento

-------------~:~~-~:!::~~~--_._------------------------------------------------
1P0693Q-l RAUL BELEM PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda adit tve ao ar-t 255 procura estabelecer- nor-mas a
car-r-e tr-a prct tss tooat do Policial Ao Delegado, ao Legista e
ao ser-tto. pressupõe-se legislação especte tca Quanto aos de
mais, são tunctonar-f os cuot tccs , e, como tal, regidos por te-

-------------~~~~~~~~-~~~~~~~--------------------------------------------------
1P06931-9 RAUL BEL~M PMOB.........p~:~~~~: ;·;::~~;·em apreço alterar o Hem 111 tlO ar-t

257, suoet ttutnoo-ee o termo -vator tzacão- pelo termo ~ beo'=!
f~cio, uma vez Que este seria melhor aplicável à contr-tnutcãc
de melhoria. ,

Parece-nos Inadequada a eucst ttutcãc pr-oposta, pois a
valorização e que expressa o oenet tctc proporcionado ao 1m6 
ver pela r-eat taacêo da obra pUbllca_ Reforça essa assertiva. o
fato de que se não ncuver- vercr-teacac nao se poderá cobrar- a
contribuição de melhoria

Ademais, sob o aspecto r-ecectcne t , verifica-se que a
ut t t teacãc do vocábulo -bener tcto'", em substituição ao termo'
"valorização", afetaria a clareza do ctscost tvc supracitado

---------~;~6;3i=7---------;.;ü~-ã~~é;---------------------------·--PM~ã--------

••••••••• PARECER •••••••••
Propõe-se, através da presente Emenda, que as ccntr-tnut

cêes previstas natccnst ttutcãc integrem o ar-t 257, juntamen
te com as demais espectes t r tbut ár-f as impostos, taxas e con
tribuições de melhoria

Não obstante o seu car-áter- tributário, entendemos devam
as contribuições ser mantidas neratereeente às oemats figuras
tr-tbutar tae , mas suf e rtes aos cr-tnctntos e garantias indica 
dos no ar-t 264, itens I e 111, at tneas "a" e -e-.

Tais contribuições apeesent am caracter f st tcas escecta 
t fss tmas , destinando-se a necessidades as mais diversifica 
lias, o Que, a roesa ver, justtffca o tratamento própr-io que
lhes tem sido dado em nossas Constituições, acentuando o seu
aspecto parafiscal

Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas I

pelo i lustre Autor da Emenda, ccns toeresos eats condizente I

com o nosso sistema tributário a for-ma com que as ccntr-tbut -

-------------~~::_:~:~~_:~~:~~::_~~-~~~!::~-~:_:~~::~:~~:~~-----------._------
1P06933-5 RAUL BELEM PMDB
.......... PA~ECER •••••••••

A Emenda trata de mater ta que resolvemos suprimir, em r-a
zão de sua complexidade e dos aspectos tecntcos a ela 1neren
tes .,

Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a ntver
de norma tnteaccnet 1tuctonat

----------------_:~_::::_~~_:~~~~:~~_:~:_~:~:_~:~:~=~~-~:_:~:~~~-------------
TPOS9S4-3 RAUL SEL.Em PMDB
.......... PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda em exame dar redação eets suctnta ao
í t em III do ar-t 259 do Projeto de Constituição

ccas tcer-aeos adequada e correta a atual redação do men 
ctonadc dispositivo porquanto r-erer-tncc-se ás normas gerais
SOTJre legislação e administração tributarias, abrange, por
consequl:ncia, as normas gerais de d1l'e1to tributar10

Asslm, entendemos que a Emenda não aperfeiçoa a reClação



203

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUnVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP06934-3 RAUL BELEM PMDB lP06944-1 RAUL BELE'-' PMDB

do dispositivo supracitado, apesar dos er-aumentce apresenta 
dos na sua just te tcecãc

cão municipal
Somos contrários a alteração proposta.-------------------------------------------------------------------------------

1P06956-4 RAUL BELÉM PMOB
••••••••• PARECER •••• " ••••

D artigo doi supr-tmrcc Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

lP06952-1 RAUL BELEM PMDB
•••• "'...... PARECER •• "'...... "."

Pela rejeição, cons toer-anoo Que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao dispositivo

1P06954-B RAUL BELEM PMDB
........... PARECER .* ••• *....

A proposição em exame abrange o or-tnctotc da vinculação
de recursos para o ensino, tendo s1do aprovada na forma do Su
trst t tut t tvc

1P06951-3 RAUL BELEM PMOB
.......... PARECER ".

O percentual estaoetectoc nesta emenca traria oeseqct t t
br tc as receitas Que a União entr..egar1a aos Mun1c\pios para
atendimento dos respectivos encargos-------------------------------------------------------------------------------

PMOBRAUL BELEMlP06953-0

lP06953-0 RAUL BELEM PMDB
"'....* ....... PARECER •••••••••

A matéria já se acha contemplada no contexto do Projeto,
no Que tange aos recur-scswtner-a rs a saber. no parágrafo 20
do art 306, quando er-ra "um fundo de Exaustão para apoio ao
desenvolvimento sõcto-econõmtco do muní clpf o " (recursos mine
rais) ,

lPOS957-2 EVALOO GONÇALVES PFL
.......... PARECER ......*.....

A Emenda pretende acrescentar uma al tnea "e· ao ar-t 265,
Hem 11. do Projeto de Constituição, para incluir, entre as
imunidades tributarias, os direitos de autor e a remuneração
auferida através da cecoucêc intelectual, ar-t tat tca e cuj tu
r-ar

A proposta do Autor da Emenda não se coaduna com a ten
cêncta gradualmente acentuada no ceccrr-er- dos trabalhos das
Subcom1ssões e das Com1ssões reeét tces , no sentido ee se man
ter eecr-enaêncta das tmontoeoes tributarias nos limites nas
Que se encontram atualmente em vigor

E de se ressaltar, por outro lado, Que o Projeto oe Cons
tituição consagra, no ar-t 264, Item 11, a vedação de trata
mento tr tcutar-tc desigual a fatos econômicos equivalentes, in
ctustve em razão da categoria cr-ct tss tcnat a Que pertença o
corrtr-tbutnte ou da função por ele exer-ctoa , tneecencentesenre
da denominação jur\d1ca dos rendimentos. t stutcs ou direi
tos.

1P0695B-l EVALOO GONÇALVES PFL
....... *" " PARECER * ...

O assunto objeto desta emenda ja e tratado com bastante
propriedade no capitulo Que trata das reg1ões_de desenvolvi
mento economtcc. areas metropolitanas e microrregiões

Somos pela prejudicialidade da emenda

1P06955-6 RAUL BELEM PMOB
• •••••• "'. PARECER •••••*•••

A elevação gradativa da par-t tctpacão dos Estados, Distrito
Federal e Mun1c'ipios na arrecadação tributaria, como prevista
no item 11 do lo. do artigo 461, foi a formula encontrada,
desde a Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomo
_g~gaes necessárias e decorrentes dessa elevação Pela -ej et -

Em oar-aar-arc do ar-t 30B, no Que se refere ao aprovei
tamento de recursos mmer-ets e nrcr tccs (área de proteção),
alem de eomt t tr-, em lugar aproprtado, a participação dos Es
tados e Munic'ipios nos impostos tnctcentes sobre as ativida
des cor-re'lactonaoas

Pela rejeição

lP06959-g EVALDO GONÇALVES PFL
•• *......"'. PARECER •••••••••

O nobre Constituinte Evaldo Gonçalves quer aumentar de
461. para 5010 a parte que a União cever ta entregar aos Estados
e Mun1c1pios da arrecadação do Imposto sobre Produtos Indus
trializados e do Imposto sobre Renda e Proventos. O Fundo de
Participação dos Estados receberia 20% ao tnvés de 21,51., o
runcc ce Participação dos Mun1c'ipios teria um aumentada sua
participação de 22.5% para 25%, as re91ões Norte e Nordeste
permaneceriam com um al:lic10nal de 21.. o complemento de 31.
(acresc;entado pela emenda), seria destinado a programas de
construção de peQuenos e médios acudes e para irrigação dos
mananciais existentes, mediante aplicação pelos Estados e Mu-
nic'pio.!> 'nser'dos na Região Nordeste -

A matéria é de dec'são essenc1almente pol1t1ca A m1nuta ..
de nova versão para o Projeto de ConstitUição, da Comissão ele
Sistematização, repete os percentuais e a dtstr1bu1çâo do tex

lP06950-S RAUL BELEM PMDB
*•••••••• PARECER ..... *.......

Entendemos por dtsoensevet o dtsoos tt tvo proposto pelo
t tustr-e Autor da Emenda, uma vez Que as conoetênctas das três
esferas da administração pública estão bem exp t tct tacas no
projeto, não dando margem à ccnveeaêncta de competência

Pela rejeição

lP06946-7 RAUL BELEM PMDB
.* PARECER ..

Os percentuais estaoetectccs nesta Emenda trariam oeseout
t tbr-to às receitas Que a União entr-eaar-ta aos Estados, ao Ois
tr-f to Federal e aos Mun'c1p1os para atendimento dos respecti
vos encar-çcs

Pela r-ejetcão.--------------- ----------------------------------------------------------------

1P0694B-3 RAUL BELEM PMOB
......* PARECER '"

O produto da arrecadação do imposto residual pertence à
entidade tributante que o institui, salvo mootése de exclu
são de 1mposto estadual existente, por força da criação de
imposto federal. Quando o Estado cr-efuotcaoc deve participar
da metade do produto de sua arrecadação Essa participação
tem, portanto, car-áter- de ressarcimento, não cabendo, assim.
a sua extensão ao Munic1pio

lP06947-5 RAUL BELEM PMDB
",...." ... ** PARECER •••••••••

Objetiva a emenda incluir o imposto sobre a Prestação de
Serviços como tributo municipal

Entendemos Que o ISS deve figurar na competência tributâ
ria dos aeteoos , que repassarão parte da receita aos auntct
pios

No ambtto do Estado haver-á melhor arrecadação do ISS

1P06949-l RAUL BELÉM PMDB
•• *.....*•• PARECER •••••••••

No substitutivo, achamos prefer'ivel suprimir o ctsccs tt t
vo objeto da Emenda, em função da controver-s ta tevantaoa en
tre os Senhores Constituintes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06945-9 RAUL BELEM PMOB
..........."'. PARECER "'••••• "'••

Examinada a emenda e sua justificação, ccnctuteos Que a
elevação para 4010 (Quarenta por cento) da parcela do ICM a
ser transferida aos Munic\pios não se harmoniza com o perfil
de distribuição da receita tributária traçado no anteprojeto.-------------------------------------------------------------------------------

lP06944-l RAUL BEL~M PMDB
........... PARECER ."'•• " ••••

Pretende a emenda ~upr1mir o parágrafo 10 do item IJI
do artigo 276 do Projeto, Que atribui ao munic\pio 50% do ISS
Quando a prestação de serviço se destina a consumidor final

Tal dispositivo incentiVa a prestação de serviço nt". Mu 
niclpoio diretamente a consumo final, pois refQJ'lça a arreca -

lP06935-1 RAUL aELEM PMOB
•••••• " •• PARECER """""."""

Objetiva a Emenda seja eete-rdtce aos Mun1c'1pios a
competência para Instituir outros impostos além dos Que lhes
são nominalmente atr-tnutcos A just tr tcat tva é a de Que os
Mun1c'ipios devem dispor de recursos para ampliação de suas
atr-tbctcões recata

Ora, o Projeto ja atr-tbut 3 impostos aos Mun1c1p1os e
ateei disso a1nda os autoriza a cobrar taxas e ccntr-tbutcões
de melhoria Com os primeiros atendem necess toades gerais da
população e com as ult1mas se indenizam de serviços esoectr t
cos ou obras feitas no interesse dos mmtctctos

Tendo em vista Que a maior tarefa dos Munic'ip1os é a de
prestação de serviços e a realização de obras para a popula
ção, as taxas e as contr-tnutcõee de melhoria só por si f a
bastariam para provê-los de recursos, pois Que não na limita
ção no numero de taxas e de contribuições Para as tarefas
difusas custeadas por impostos, mais propr1as dos Estados e
da União, são suficientes os impostos discriminados no Proje
to

1P06937-8 RAUL BELEM PMDB..........*. PARECER .
A Emenda oé outra redação ao artigo 269 do Projeto de

Constituição da Comtssão de s tster-et taacãc, alterando a sf s 
terrat1ca de avaliação dos incentivos fiscais

Pelo Projeto, as tsencões e os beneficios t rscavs serão
avaliados conforme vier a ser tndtcaco em t e t complementar,
não havendo qualquer norma traçada a ntve t const t t uctcna t
Tudo dependerá do Que fixar a lei complementar

Ja a Emenda propõe uma sistemática diferente todos os
tncent tvos seriam concedtdos para durar dentro do or-óor to e
xer-crcto r tnancetrc. mas ao final deste poderiam ser renova 
dos, após avaliação de seus efeitos pelo Poder t.eatstat tvc
Nada oecencer-ta de lei complementar e todos os tncent tvcs es
tariam sujeitos à mesma rotina, com prazo cur-t tsstno. c-or-re
gavel

Não resta uúvtua que o sistema de Projeto e mais flex\ 
vet , evttanuc situações esdruxulas que o sistema da Emen 
da ensejaria (como por exenotc. fazer uma lei com prazo de 1
ano para conceder- tsencãc e outros beneficios fiscais por
prazo ma1s longo e sob condição)------------------------------------------------ -------------------------------

1P0694 1-6 RAUL BELEM PMOB
"' PARECER "'••

Tenta a emenda retornar o ISS para o Munic\pio
Não vemos como ecr-cvã-ta uma vez Que desfiguraria o S1ste

ma 'rr tbut ár-tc proposto no anteprojeto
O ISS deve ser ce competênc1a eeeeouat , pois os ssteecs

-------------~~~:~~~-~:~~~~-~~~::~~~:~~----------------------------------------
1P06942-4 RAUL BELEM PMDB
.."' '" PARECER .

Visa a emenda excluir a expressão -bem como prestação de
ser-vtcos- no inciso UI do artigo 272 do anteprojeto

~ A competência tributaria estadual deve alcançar a presta
ção de serviços, face a estrutura tributária contida no tex
to

-----------------~~~-~~~:~:_~~~~~:~-~_:~:~~~----------------------------------

1P06943-2 RAUL BEI..,EM PMDB
........"'•• PARECER "'••

A aaence objetiva alterar a denominação dos -enor-ést tece
ccncutscr tce- para -tmccstos r-aat t t u'tvef s ", sob o euneanen 
todo Que eles são tr1butos da eececte -teccstos- Tambem pre
tende estender aos muntctctcs a competêncla para cobrar em 
préstimos coeourscr-tos , uma vez que eles enfrentam attuacões '
r tnancetr-ee dtt tcets com calamidades publicas, tal como os
Estados e a União

As pretensões não podem ser aceitas. pr tmef r-o, porque os
eepr-est tmos comcutsór-tcs não estão sendo considerados como
tributo, no Projeto Segundo, porque o seu fato gerador é i
oênt tco ao dos impostos e.ess tm, se eles t tvessen a denomina
cão ee impostos ( e como tal fossem conceituados) ocorreria'
evidentemente o -cte in idem" Terceiro (no que tange ê com 
cetêncta municipal), porque o Mun1c'p10 sob calamidade publi
ca não deveria agravar ainda mais a sua população, com co 
br-anca de emprest imos ccecutsór-tos Os Estados e a União ar 
recacem o empréstimo em varias localidades para combater a
calamidade localizada nalguns Munic1pios, já o munic1p'0 te 
ria de arrecadar tece o empréstimo na m-ôcr-ta zona sujeita
aos r 1gores da ca 1am1cede-------------------------------------------------------------------------------

1P0693B-6 RAUL BELÉM PMDB
............ PARECER ......***.

A EMenda visa excluir a exor-eseão > e dos serv tccs-ccns-

tante do 60 do ar-t 272 do Projeto
zxentnenoc esse ctscos tt tvc, ver-tr tca-se Que a exclusão

cr-etenctoa não procede, porquanto o requisito da essencial i -

~~~:n~oP~~~e~~~m:~~:n~~~ ~ ~a~e~~~~~e~ã~o~s~~~~~a~;, S:~Vi ;~~ã~
-------------~:__::~~-~~:~~::~_:_~:_~~:~~:_~:~:::~::_~~:::~~:~~~:_----------------

lP06939-4 RAUL BELEM PMDB
*......*" •• PARECER ... ** ... "'*.

A emenda procura et tmtnar- a imunidade para operações Que
dest 1nem ao Exterior produtos industrializados

A não trtbutação, pelo ICM, das exportações, e regra am-
plamente acolhida para fortalecer o comercio exterior do '

-------------~~~:~~.:_~:::::~~~~_:_~~::~~~~--~:_:~~:~~~~::_~~~:~~~:!:_----------
1P06940-B RAUL BELEM PMDB
......*••• PARECER ••* ..

Anal tsaoa a Emenda, que pretende suprimir a expressão
"e das prestações de ser-vtcos- no inciso IV do 12 do ar-t t 
se 272 do Projeto de Constituição, não vemos como icolhê-la

A tributação sobre prestação de serviço deve caber aos
Estados

lPOS936-0 RAUL BELEM PMDB
••• "."... " PARECER ...."",, .."'...

Propõe a Emenda, o acr-esc tso de um 30 ao ar-t 265 do
Projeto de ccnst ttutcão. a fiM ce estender a tmuntdaue tribu
taria r-ec'i pr-oca aos tmoostos cuja repercussão alcance a
União, os Estados, o utstr-rto secer-at e os muntctptcs , assim
como às ccntr-tbutcões cr-evtcenctar-tas por estes ecvreas na
quat toaoe de encr-esaccr-

Durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões I

reaat tces , assentou-se a tencêncf a crescente, por parte de
SElUS membros, no sentido de manterem as imunidades tributa 
rias nos limites e com a abrangência das atualmente vigentes,
exceto no Que tange a inclusão das entidades s tno tcats de em
pregados

A amp'ttaçâc da imunidade tributaria, nos moldes cr-epes 
tos, certamente acarretaria expressiva Queda na receita t r t 
butér-te das três esferas de governo, comprometendo a oeecen 
tr-at taecãc de encargos e o esforço de redução da tnsustentá
vel situação oe carência de recursos que se observa no setor
nuct tcc, cr-tnctparmente no âmbito dos Estados e Munic1pios-------------------------------------------------------------------------------
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to anterior E segundo a o- tentaçãc recebida, dever ser- eef et
t aoas emendas divergentes com o novo texto-------------------------------------------------------------------------------

lP06963-7 EVALDO GONÇALVES PFL
•• "'''''''.''' •• PARECER •• "'."''''''' ••

Ao vinculação de receitas tributárias a programas especi
ficas de investimento. a ntve t cc-st ttuctcoat , criaria
norma excess rvemente r'91da para a adequação do uso dOS r-e
cur-sos á dtnêmtce da realidade

lP06962-9 EVALDO GONÇALVES PFL
.......... "'. PARECER *•••• "''''''''''

O Conselho de Ministros e aprovado e nomeado pelo Presi
dente da República. tendo em conta a vontade das bancadas ma
acr t tar-tas na Câmara Federal (Art 165)

Pela r-ej e tçãc-------------------------------------------------------------------------------

1P06964-S E.VALDO GONÇALVES PFL
•••"'.. "' PARECER * ;.

A idéia contida nesta emenda ja se encontra perfeita
mente contemplada nos ar t 86, itens V, VI e 89 eeet tvemen >

te. o texto do Projeto assegura aposentadoria com proventos
19uals a remuneração percebida em atividade. e. acaba com os
ver-tes regimes de trabalho no âmbito do serviço ncet tcc Assim
sendo. já se encontram sar-ant Idas as pretensões dO 1lustre
proponente-------------------------------------------------------------------------------

P'LlP06974-2 I'IOZARILDO CAVALCANTI
•• "'''''''•• '''. PARECER "'...... "'.'"

Parecer fdênt tcc ao de no lP06968-B

lPD69B3-1 MOZARIlDO CAVALCANTI PFL
."'."'''''''''''''. PARECER ."'."''''''''''''''''

Não pode a Constituinte ignOrar. no presente. a extstên
cta de rerr-ttcr-tc que. provavelmente. no futuro, será anexado

a Estado
Pela prejudicial idade

1?06982-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
.",,,,... ,,,,,,,,,. PARECER "''''.. '''.''''''''' ..

A proposta constante da Emenda pretende extinguir a figu
ra dos Territórios

Estas entidades. a nosso ver- não tem a configuração e Es
t aoo mas são entidades ut t t t aacas pela Administração, asseme
lhando-se as autarquias A Proposta de ccnst ttutcãc (art 49,

50 ) r-eeutem a Lei Complementar Federal a coepetêncta para

criá-los. estando por este motivo teatt tmaoa a comaetêncta
menctcnarra

1?06981-S MOZARILOO CAVALCANTI PfL
.."'''' '''••• PARECER "' .

Pela rejeição. tendo em vista a redação dada ao novo
substitutivo do relator e a cr-tacêc da comissão de r-edtvt sãc
territorial do oats , que apreciara a matéria objeto da emenda
nos termos do artigo 440 das disposições tr-ens í tor-tas

lP06980-7 MDZARILDO CAVALCANTI PFL
..",.",.", •• ", PARECER ."'''''''.'''''' ••

Pela rejeição. uma vez fol considerado necessário man
ter terr-ttor-tce como integrantes da trntão.

lP069iB-5 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
"'...... "'.'" PARECER ... "''''.'''.'''.

A emenoa sugere apenas um ar-t igo cc-i octs caeaar-aros •
para substituir todo o caovtutc VIII do r ttutc IX do sroje 
to de Cons t t r u t ção , transferindo praticamente toda a Questão
1nd'igena para a legislação ordinária

Se nesses Quase Quinhentos anos de Brasil ainda não con-
seguimos dar Qualquer tratamento decente e adequado a essa
grave questão. CO'110 protela-la

O Brasil possui maturidade suficiente para sotuctonar- •
seus graves problemas. corrigir suas abismais distorções so
ciais e rerr-e tar as grandes desigualdades que entravam sua
vtca sócio-econômica

A prooosta em exame, Dor sua vez nada inova, apenas
intenta r-et tr-at- ctr-ertcs deferidos ás cccutacõee lnd\genas'
no Projeto de Constituição A essas populações foi negado
ate o direito a vida. restando apenas cerca de 200 tnctcs •
dos sete milhões que extst tem na epoca do descobrimento

Não POdemos continuar sonegando aos nossos 'ind1os
ctre tros que o numan tsmo e a just iça tanto recomendam

Pela r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------
1P06979-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
••• ",... ",,,,. PARECER "'... "'''''''•• '''

A presente Emenda objetiva a supressão dos 20 e 50
do ar-r 49 do Projeto. os quais tratam dos rer-r t tõ r-tos Fede
rais

Não mais parece ccrwentenre a extinção dos 'rer-r-vtõr tce.
parecendo-nos meuu-c mantê-los ate que. havendo condições f a
vot-avets , venham eles a se transformar em Estados

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P06976-9 MATHEUS IENSEN PMOB
",,,,,,,,,,,,,.,,, ... PARECER ."."'."'''''''.

O artigo foi suprimido porque dispõe de matar-ta de ret
or-dtnar-ta

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP06975-l MOZARILDO CAVALCANTI PFL
"'•••• "'''''''''' PARECER "''''.'''.''' •• '''

Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário
manter os ter-r t tor-tos como integrantes da União

1P06917-7 MOZARILDQ CAVALCA~TI PFL
"''''''''''''''''.'''. PARECER •• "'•••• "'•

A pretensão esta. em parte, acolhida cerc esboço de
Subs t í t ut tvo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

PFLEVALDO GONÇALVESlP06959-9

lP0696S-3 EVALDO GONCALVES PFL*"''''.''' PARECER .
A e-atêr ta é de natureza trabalhista e deve ser dtsctot tna

da a ntve t tntr-accnsr ttuctcnat

----------------_~~~:-~:~~~~~~_------------------------------------------------
lP06966-1 EVALDO GONÇALVES PFL
•••• "''''''' ... PARECER "'••••••• '"

A emenda aborda tema crcpr to das legislações estaduais e
Municipais-------------------------------------------------------------------------------

1PQ6960-2 JORGE UEQUED PMDB
............ PARECER •••••• "'.. '"

A imunidade e a trwtctantt tuaoe são garantias do mandato
parlamentar Não COIro prlvt leglo dos senadores. deputadas e
vereadores mas sim como melas de assecur-ar- o bom e livre de
sempenho da representação cccut ar

Tanto o dtscos tt tvc em curso ass tm como os tncrutcos no
antececjeto asseaur-am essa prerrogativa, não cabendo. pois.

------------_~~~~~:~~~_--------------------------------------------------------
lP06961-1 EVA...DO GONÇALVES PFL
........... '" PARECER ."'''''''''''''''''''.

A eeenoa pretende suprimir o ar-t 360 que impõe 1imitação à
ca-t tctpecâo das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnance tr-a de planos de previdência complementar par-a seus
servtcc-es Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria mais ceoce te de legislação cr-dtnar ta. pois o
assu-rtc ja e objeto de tratamento escee-tr tco em dois decr-etos
execut tvcs , o que demonstra a preocupação do Poder Publico
CO'TI a questão Ressalte-se. ainda que o controle e a r tscat t
zação dos "fundos de ceosêc- é competência de uma secr-eeer ta
especifica dO M1nlster10 da Previdência e ass tsr êncta Social.
à qual incumbe o acompanhamento da ccser-vãocta das ocr-r-as le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lPD6967-0 EVALDO GONCALVES PFL
....... "''''..* .. DARECER "' '"

AS enenoes a Constituição são obra co soser de Revisão. do
Poder Constituinte derivado ou tns t t tu iuu A t-actcão do m
r-ettc ccnst ttuctcoat brasileiro e confiar a eteccr-acêc dessas
emendas ao Poder Legislativo

A tendência ccntencor ênea em matéria de elaboração legislati
va. tnc l us tve a experiência const ttuctonat estrangeira. não
se encontra acoimada de precipitações como as oof et tvaoes na
presente Emenda
ar-cer-a touvave t a tntcvat tva do t tustr-e autor. a mesma susci
ta corurcver-sta, de vez que associações de MunlClp10s e Asso
ciações de Vereadores são ent idades que não se situam no cam
po do dtr-e ttc publ tco. mas são criadas com flns recreativos
ou de defesa de interesses dos censor-c-tacos
Assim. somos. pela rejeição da eeence

lP06968-8 EVAl...DO GONÇALVES PFL
*",,, .... ,,,*. PARECER "'... *."' .....

Nâo hà duvida quanto a falta de eedtcaoas para o atendi
mento a população. crtnctpaurente nas regiões Norte e uo-oes
te alem de Que a acumulação de dois cargos Privativos. j a
ser uma tradição do direito positivo brasileiro Não na aqui
uma preocupação de beneficiar uma determinada classe e sim. a

--------- ---_~:_~:~:~:~~_~~~_~~~~_::::::~~::~_~~_~~~~_------------------------
1P06969-6 EVALDO GDNCALVES PFL
"'...... "'''' .... PARECER .",,,,.,,,,,,,,,..,,,

O Projeto de Constituição estabelece o cr-tncrctc de que o
S F N será estruturado na forma da lei, de modo a c-omover-
o desenvolvimento eout 1 tbr-aoc

Se. no momento oportuno, a sociedade oectctr-. atr-eves do C
N que erenor-ar-ã e vetar-a a lei do 5 F N. sobre a criação
do Banco Rural ou qualquer outra tnst t tutcão. o texto ccnst t
tuctona t proposto estabelece o cr-tnctutc sobre o qual a lei
ordlnar1a se funoamentarã

A aeenoa não contribui para o aprimoramento do Projeto, em
que pese o objetivo do ilustre ccnat t t utnte

Pela rejeição

1P06970-0 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
........."'. PARECER ",.", ... ",..",.

perrm t e a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
ceeeesete anos

Nessa idade o jovem ainda não eecurr-tu a maturidade ne
neceeser-ta para o exer-ctctc de voto. apesar ca modernização
dos netos de comunicação e dos recur-sos da informação escr t
t a

Propõe também. que os mtt ttar-es alistáveis sejam elegl
veta sem restrições

As -est r tcões ccnsubst anctadas na aj tnea 'f' do item 11
do art 27. tem por objetivo preservar os quar-t ef s da pol t t t-:
aecâo e evitar os tnccvententes da ctssentneeãc de paixões
pottt tcas nas fileiras mt t t t ar-es

lP06971-B MDZARILDO CAVALCANTI PFL
..... "'."''''''' PARECER "'''' .

A const ttutcãc não é uma lei de duração efêmera Assim. mesmo
co-a a transformação dos atuais rer-r ttór tcs Federais em Esta

dos. r tce em alerta a OPortunidade futura de criação de novos
terr ttor tos , como alias. deixa antever o disposto no pará

grafo 20 do ar-t '\go 49
Pela rejeição

1P06984-0 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
• •••••••• PARECER "' .

Não pode a ccnst ttutnte tanor-ar-, no presente, a existên
cia de Território que. provavelmente, no futuro. será anexado
a Estado.

Pela prejudicialidade

lP0698S-8 MOZARILDO CAVALCANTI PFl
"' '" PARECER .",,,,.,,,,,,.,,,.

Não pode a ccnst t t utnte ignorar. no Presente. a existên
cia de rerr-t tor-tc Que. provavelmente, no futuro. será anexado
a Estado

PeTa prejudicialidade

1P06986-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
"' '" PARECER ."'."''''••••

t-ão obstante os elevados cr-ccosttcs do eminente Constituinte,
a materla constante da presente emenda, confl1ta com a siste
mática geral adotada pelo Projeto de Constituição e já exami
nada por grande parte dos Constituintes
Assim, somos pela rejeição da emenda

1P06987-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
.."'''''''••••• PARECER ."' .....*.....

Pelo não ecctnteenec, por confl t rar-em as razões da emen
ca com var tos c tapos t t tvcs do Projeto. dentre 05 Quais o ar-t
49. cer-asr-arc 20-------------------------------------------------------------------------------

lP06988-2 MQZARILDO CAVALCANTI PFL"''''.'''*'''.'''. PARECER ",.", •• ",,,,.,,,
Pelo não acolhimento. por confl1tarem as razões da emen

da com var-res d1spostt tvos do Projeto. dentre os aua1s o ar-t
49, parear-etc 20-------------------------------------------------------------------------------

1P06989-1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL•• ",,,,*,,,,,,,,,,,, PARECER ••• ",,,,,,,.,,,,,,
Pelo não acolhimento. por contt tt ar-em as razões da emen

da com varias dtspcstt tvcs do Projeto, dentre os quais o ar t
49. car-esr-arc 20-------------------------------------------------------------------------------

lP06990-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
."'."'•••• * PARECER •• "'••••••

Trata-se de proposta oest tnaoa a compatibilizar o capitu
lo educacional com os demais sob o aspecto terminolog1co

Pela aprovação

1P06972-6 MOZARILDD CAVALCANTI PFL
"'''' .... ''''''''' •• PARECER •• "'''''''''''''.'''

Pelo não acolhimento conforme cr-rentacêo dada ao substi
tutivo

1P06973-4 MOZARILOO CAVALCANTI PFL
."'."'''' ....... PARECER "'•• "''''''''''''''''

êntenoenos não ser de bom atvf tr-e alocar no texto
constitucional um disposItivo Que possa amanhã criaI' exceções
ao que ja está determtrlada Isso pOrque ;"Ião pode uma lei me 
nOr como e o caso da lei ordinarla. modiflcar as hiooteses
estabelecidas na Constituição em que se dara a aposentador1a-------------------------------------------------------------------------------

lP06991-2 MOZARILOO CAVALCANTI PFL
••••"'."''''. PARECER •••• "'''''''••

Propõe a ~menda a supressão do ar-t 260. em decorrência
da tr-ensecr-maçãc dos Territórios de Roraima e Amapa em Esta 
dos e da r-eenexacêc do Território de Fernando de Noronha ao
Estado de Pernambuco

Consideramos tncentvet a supressão p-etendtoa, porquan
to. mesmo consumadas a transformação e a r-eanexecão actma
mencionadas. a falta do disposit1vo de- que se trata ensejaria
a irrposs1bilidade de serem cobrados impOstos municipais no
01strito Fede ...al cr1..IOdo-se. assim. situação que contraria

-------------~~~~:~~~~:-~:~~:~~~:_~_:~~~~:::~~_--------------------------------
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lP06992-1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
............. PARECER .

A eeenoa supr-Ime do caput do ar-t 254 as expressões "nos Ter
r t rór tcs" -
O fato de se supor- transformar os atuats rer-r ttor tos em Esta
dos não justifica sua supressão na Constituição, cr tme tt-c
porque ccce-êc ser criados outros ter-r t tor-tos e segundo
caberá, a Redação final da ccnst trutnre. r-et rr-ar o que for
descabido, se esse for o caso

lP06993-9 MQZARILDO CAVALCANTI PFL
........... PARECER ...

A supressão proposta teria sentido, se a figura do Ter
r-f tor tc não extst tsse

O Projeto não perfila tal hipótese Com efeito, vários
utsocs tt tvcs inclusive o invocado ar-t 49 em os seus para
grafos 20 e 50 , referem-se a "ter-r-f tor tcs"

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P06994-7 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
............. PARECER ..

Pela rejeição, tendo em vista que a argumentação apresenta
da pelo autor deverá ser apreciada no âmbito da Comissão de
eec rvtsêc rer-r tecr tet do Pais, conforme soluçâo adotada pelo
Projeto de Constituição

Malgrado seu incontestável eer-ttc a sugestão contida na
emenda fica prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo o dispositivo que o ilustre autor
propunha alterar

lP07013-9 OASOCOI"'BRA PMDB
................. PARECER .

Em Que pese sua r-atevânc ta , não se cogita da acr-ectacêo
da meter-ta no êsotto constitucional

Pela prejudicialidade

lP070l4-7 DASO COIMBRA PMDB
................. PARECER ...

A emenda cr-etenoe supr-tmtr- o art. 360 Que tecõe t tmttacêc à
partlc1pação das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnancetr-a de planos de crevtoêncta complementar para seus
ser-vtoor-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de mater ta mais crõn- ta de legislação ordlnárta, pois o
assunto ja e objeto de tratamento espec\flco em dols decretos
execut tvos , o Q:.Je oencnstr-a a preocupação do Poder Publlco
com a questão Ressalte-se, ainda, que o ccnt-cte e a t tscat t
aação dos "fundos de pensão" e concetêncta de uma Secretaria
especifica do M1ntstér1o da pr-evtuêncta e Ass tstêncta Social,
à Qual Incumbe o ecce-cermamenec da ccse-vãocte das normas le
gais e r-eauteeentar-es pertlnentes

lP06995-5 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
................ PARECER ..

Pelo não acolhimento O articulado não tem correspondên
cia com a just tr tcacãc da zeenca

lP06996-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
................. PARECER ...

1 Pelo não acolhimento, por confl1tarem as razões da emen
da com vários otscos tt tvcs do Projeto, dentre os cuats o art
49, parágrafo 20

lP06997-l MOZARILOO CAVALCANTI PFL
................... PARECER ..

Pelo não acolhimento, por ccnr f t t ar-em as razões da emen
da con var tos dtscoatt tvcs do Projeto, dentre os quais o art
49, paragrafo 20

lPo699a-o MOZARILDO CAVALCANTI PFL
................ PARECER ..

Pelo não accrnteento. por contt t t ar-em as razões da emen
da com vários dispositivos do Projeto, dentre os Quais o art
49, ce-aa-arc 20

lPo6999-a MOZARILDO CAVALCANTI PFL
................ PARECER ..

Pelo não acolhimento, por confl1tarem as razões da emen
da com vários ctspos tt tvcs do Projeto, dentre os cuats o ar t
49, parágrafo 20-------------------------------------------------------------------------------

lP07015-5 DASO COIMBRA PMDB
................ PARECER ..

Pela rejeição, vtstc que o poder cuer tcc é um agente de
controle geral do setor

Deve ter, portanto o poder de cact são sobre a exctcre
çâo dos serviços do transporte, se cucr tce ou privada obser
var-oo as peculf ar tdaõas de cada caso, a necessidade e o tnte
r-esse pub 1 i co

lP07016-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
................. PARECER .

As emendas que acatamos, s tat emat t aacas dão um texto
ainda menor e, serr presunção, ma1s -cof et tvo'' Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07017-l RUBEN FIGUEIRÓ PMOB
............... PARECER ..

A Reg1ão Centro oeste. a despeito de possu1r, tamben
vastas áreas de absoluta falta de desenvolvimento econômico,
ten a vantagem de abrigar a Capital Federal, de onde se irra-
diam est tmctcs ao oesenvctvtmento e para onde convergem re-
cursos capazes de possibilitar obras de infraestrutura Que
podem cener tcter- toda a Reg1ão Torna-se assim, dispensável
a destinação esoecir tca de recursos, a mver constitucional

lP0701B-0 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB
.................. PARECER ..

O ocjet tvc da emenda colide com o do projeto
Pela rejeição

1P07000-7 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
................. PARECER .

Pelo não acolhimento A proposta colide com outros dis
positivos do projeto, como o ar-t 49, parágrafo 20-------------------------------------------------------------------------------

lP07001-5 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
................... PAREC=:R ..

Pelo acolhimento A redução de tempo de efetivo
exer-ctctc na judtcetur-a. para fins de aposentadoria,
formulada na Emenda, não cria privileg10

Pe1a aprovação

lP07002-3 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
.............. PARECEF ..

Já está oar-ctatnenre atenntoa a emenda
Pela eef etcãc

1P07003-1 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
.................. PARECER ..

Entendemos que a ressalva introduz1da no texto do ar
tigo B8, ainda que vtse a diversidade gigantesca de atividade
inerentes ao nosso Pais, possa dar margens a exceções perigo
sas Por outro lado, e intenção do atual texto ser restritivo

• e r-ratoo

lP07019-B RUBEN FIGUEIRÓ PMOB
............... PARECER ..

Não se justifica tal proposição tendo em vista que o sis
tema de geração e dtstr-tbutcêc de energia elétrica constitui
hoje, no pais, um slstema tnt ear-aoo. de tal sorte que enrttos
Estados cedem, às vezes, parte de seu ter-r t t ór tc para geração
de energia e -eceoem. por outro lado, ener-qta gerada em ou
tros Estados

Além disso a meter-ta objeto da Emenda car-acter-t aa-sa me
lhor como matéria de lei mtra-const ttuctonar , pela pecu'l 'a
r-tceoes de seu objeto

Pela reje1ção

lP07020-1 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB
............... PARECER ...

O cont eudo do cao II do TItulo VIII do Projeto refere-se
tão somente a propriedade territorial rural, não sendo ceot

vet . cc-tanto. acrescentar a cr-ccr teeaoe urbana
No nosso entender, tambem a Emenda, ora em exame, em na-

da acrescenta de fundamental ao teor do texto original do
Projeto

A função social da terra deverá ser debatida em etapa
ooster-tcr Pela r-ejetção-------------------------------------------------------------------------------

lP07006-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
..................... PARECER .

Optamos por redação mats sucinta Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07Qll-2 DASO COIMBRA PMDB
.............. PARECER ..

Optamos por redação mais s tntet tca Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP07008-2 DASO COIMBRA PMDB
................ PARECER ..

A sugestão foi acolh1da car-ctatmente no mer-tto. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP07005-B MOZARILOO CAVALCANTI PFL
................ PARECER ..

A enenca proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
s1gnificado contido na objeção que encerra-------------------------------------------------------------------------------

PMOSlP07026-1 MATHEUS IENSEN
.."' ........."'... PARECER ."'.lO....."'.

lP07025-2 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB
lO PARECER ..

A presente Emenda Substitutiva vtsa alterar as linhas
~~~tr~~7do Sistema Tributario_Nacional, dando nova redação ao

Cabe esclarecer Que o s tsteme tr-tnutar-to por nós proposto
baseou-se no conjunto de emendas que, depois de devidamente
examinado, OI"191nou um novo quadro de dtstr-toutção de- comne
têoctas e de repartição de receitas tr-toutãr-tas Que oenet tcta
amplamente os Estados, o ütstr í to Federal e os Munic\plos,
além de Criar instrumentos oest tnacos a reduzir as desigual
dades regionais

Essas modlf1cações objetivam, portanto, o fortalecimento
financeiro das rerer toas ent1dades ecr tt rcas , eliminando
ccnsecuent emente , a excessiva centralização tr-tbut ãr ta em um
dos nrvets de Governo

Vale, ainda, acrescentar, Que o Sistema previne-se contra
os tratamentos diferenciados, os qcats constituem discr1mitta
cões tncoecet svets com as garantias e cr-tectptos tr-toutér tcs
inseridos no Sistema e cuja ooservêncta é runoaneotat para a
sua cr-cor ta estabi11dade e ecutr vor tc

Calcado sobre esses proposHos oue, exct tct ta ou implici
tamente, fundamentam a mator-ta das emendas e sugestões afere
ctcas , entendemos deva se" manttdo o Sistema Que adotamos,
r-ej e t tando, en ccnsecuêncta. a presente Emenda; não obstante
as razoes apresentadas a seu favo"

Pela reae sção--------------------------------------------------- ----------------~--- ._--

lP07024-4 RUBEN FIGUEIRÓ PMOB
............... PARECER "'..

Compartilhamos com a preocupação do nobre autor da Emen
da, pela lmportânc1a do assunto Contudo entendemos que a ma
téria em questão deve ser objeto de norma em Le1 Complemen
tar Assim consideramos prejudicada a emenda, inclusive por
que o dtspos tt tvc em questão não deverá permanecer no substi
tutivo

lP07023-6 RUBEN FIGUEIRÓ PMOB
................ PARECER ....... * .........

As numerosas emendas orer-ectoas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a tnextatêncta de consenso so
bre o tena a tnoa amplamente ntscut tco nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nucleos, tr-ut tr tcar-am os utscos tt tvos relacionados em ar-t tac
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanta cceatvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essêncta. às
r tnat toaoes pretendidas na pr-cpos f çâc sob exame Pela aprova
ção parcial

lP07022-B RUBEN FIGUEIRÓ PMDB
.............. PARECER ..

Pelo não acolhimento conforme or1entação dada ao suust t-
tut tvo --

lP0702l-0 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB
............ PARECER ..

A proteção ampla merecida pela Pantanal será, certamente
contemplada no substitutivo do -etatcr- ao Projeto de Consti
tuição Os pormenores deverão ser remetidos a lei cr-otnér ta

Pela apr-ovação parcial

PMDBlP07012-1 DASO COIMBRA
............... PARECER ........ "'....

1PQ7009-l OASO COIMBRA PMDB
................ PARECER ..

A Emenda tem sua razão de ser, embora se cecr-eenoa que, ao se
declarar a Profissão de Culto como direito e liberdade tnvtc
l áve t s , tnor tcttc esta a garant1a de exerc'tctc , a proteção
aos tccats e t ttueatas oar-t tccter-es
A exp l tctt acãc. porem, não é oesotctenoa
Pe1a aprovação

lP07010-4 DASO COIMBRA PMDB
................. PARECER ..

No entendimento do Relator, a materla tratada no cnscost
t tvo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária, ets que a proposta de exctus tv tdade da folha de
salários para tnctoêncta de contribuições soctats destinadas
a Seguridade possui 1mplicações bastante s tantr tcat tves no
financiamento de pr-oç-amas e entidades já consol tuados no
campo social

Somente med1ante tratamento via legislação tnrr-acons t t tu
ctcnat poderiam ser ftxadas as prov1sões tndf spensave f e ao
desdobramento da meter-ta de modo a que possam ser atenutoos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, Julgamos r-e
comendavet acolher a emenda sucr-ees tva. remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-dtnér-to

1P070Q4-0 MOZARILOOCAVALCANTI PFL
.............. PARECER .

Concordamos com o autor da presente emenda quanto à ne-
cessidade de et tmtnar- do texto as cr-cr txtoaoee e redundân-
ctas Entretanto, considerando que o texto constitucional
deve ser lido tambem pelo homem comum, devemos realizá-lo de
tal forma Que a ele seja acess tve i e ccncr-eenatvet , sem com
1sso prejudicarmos sua 11nguagem ceccr-ta

1P07007-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL
............... PARECER ..

A emenda proposta deve ser tomada em consideração de for
na parcial, na necessidade crucial de redação sintética do
texto constitucional Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
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Os casos de redução de tempo requerido para aposentadoria
são excepcionais, oevenoo. por isso cons t tt utr objeto de

legislação ordinária O texto constitucional limitar-se-á a
reconhecer o direito a aposentadoria-especial

lP07027-9 MARCELO CORDEIRO PMOB
.."'••••••• PARECER •••••••••

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emen
da Contudo as normas que compõem a matér-ta já atendem aos
objetivos da emenda, pois vtsam de forma lmpl 'ictta aos efei
tos pretendidos

lP07028-7 MARCELO CORDEIRO PMOB
••••••••• PARECER .

A alteração do tnctso XXV do artigo 13, do Projeto, pro
posta nesta Emenda, visa a resguardar a socr-evtvêncta das em
presas denominadas "prestadoras de serviços", existente em
grande numero no pais e r-esccnsavets , segundo o autor, por e
levado numero de empregos

Entretanto, a intermed'lação de mão-de-obra, cuatcue- Que
seja sua forma, representa uma deturpação odiosa da relação
de emprego, razão pela qual o Projeto prevê a sua ext tncâc,
aliás atendendo a uma reivindicação unân1me, antiga já e pri
oritária das ent tceces representativas da ctese trabalhado-
N -

Somos pela rejeição

lP07029-5 MARCELO CORDEIRO PMDB
.......... PARECER .

O Projeto, no seu centtutc da ctêncta e recnctoata. cui
da de est tmutar a capacidade ctnt tt tca e tecnctõatca nacional
e. bem assim, as at tvtcacee de pesquisa, tudo dentro da r ttc
sor ta da primeira parte da Emenda
Já a segunda parte desta Emenda busca estimular e anotar- as
empresas que crcctctee a seus empregados -cer-etcroaeâc nos
ganhos econômicos" Esta segunda parte também fica prjudtca
da pelo caottutc dos Direitos scctate dos Trabalhadores, o
qual lhes garante a oar-t tctcacãc nos lucros Se a oar-t tctpa
cão no resultado econômico da empresa é um direito proposto
pela nova Carta Magna, não há como cr-tvtteatar- a empresa que
aja em ccnscnâncta com este cr-tnctatc

Pela cr-ejudtctar toaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP07030-9 MARCELO CORDEIRO PMDB
........... PARECER '"

O Projeto, no seu cacttutc da ctencta e recncrccta. cui
da de estimular a capacitação e tecnctôçta nacional e, bem
assim, as at tv tdanes de oesoutsa, tudo dentro da fllosofla
apregoada para a Emenda Alen ctssc. no substitutivo, houve
mos por bem excluir as fundações publ tcas das restrições do
dtspcs tt tvc

Pela ceejuctctat tcece-------------------------------------------------------------------------------
lP07031-7 MARCELO CORDEIRO PMOB
............. PARECER ~

Trata a Emenda em Questão do acr-esctno do termo serviços
na at tnee "a~ do item II do 11, do art 272

A nate-ta diz r-eeoet tc a não tnctõêncta do imposto esta-
dual referido no item III, do ar t 272 sobre operações que
dest1nam ao exterior produtos tnoustr-tat tzaoos

A omissão do vccébuto-servtccs-ae deve ao fato de que
não há 1mpostos que tnctoam sobre a exportação de eer-vtcos
Assim, quando a legislação tributária cria incentivos para a
exportação de servtços, o beneficio fiscal aproveita direta 
mente aos equipamentos e materiais que são exportados para a
execução daqueles servtcos , no exterior

Portanto, é desnecessária a tnctusãc do termo -eer-vtccs"
no dtecostt tvc supracitado, mesmo porque a sua "exccr-tacãc''
não e tr-tbutaua

lP07032-5 MARCELO CORDEIRO PMDB
........... PARECE.R .

A emenda em suas linhas gerats ê Idêntica a outra de au-
ter-te da ccnst ttutnte Ltctce de Mata Todavia contraria em
parte a ststemát tce de nossa proposta que e, inclusive. até
mais liberal

lP07033-3 MARCELO CORDEIRO PMOB
.......... pARECER .

A Proposição em exame, ccncuentc constitua valioso SUbSl
ote para o processo teats tat tvc. merece ser eoequaoamente con
s tcer-aua Quando se tratar da teats tacãc comlementar e cr-dtna
r ta

lP07034-1 MARCELO CORDEIRO PMDB
........... PARECER .

A emenda não se coaduna com a cr-tenrecão gel'"al do crcje
to e nem com o entendtmento da matcr ta dos ccnst t tutentes ccn
sut taooa Pela rejeição

lP07035-0 COSTA FERREIRA PFL
........"'•• PARECER .

A at tnea atacada não sofreu, com sua slmpl1ficação,

-------------~~:~~~:~-~:~~:~::_:~-~:~_:~~:~~:_-~:~:_~~:~~~~~~::~~:~:.:_----------
1P07036-8 COSTA FERREIRA PFL
........... PARECER .

A Emenda não pert1ne ao inciso que pretende alterar O ar
tigo 17 - IV cuida, escectt tcanente, da "stndtcat tzacãc'", no
seu aspecto restrito às relações do trabalho As questões re
lativas a entidades r-et tetosas ou aescctacões civis de qual
~uer natureza estão dtsctpt tneoas em outra parte do Projeto

lP07037-6 COSTA FERREIRA PFL
... "' PARECER '"

eatêr-ta de teatataçãc crtnnér-ta
Pela rejeIção-------------------------------------------------------------------------------

lP07038-4 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER ..

Conforme ponderações por nõs exosncteas ao tratarmos de
emendas s tetta-ea.a ccnst ttutcãc não pode estabelecer corres
pondenc1a absoluta entre o valor dos beneficios prevldenciá
r10s e o dos salários do trabalhadores, vez que e tmprescindi
ve1 ao equ1l1br10 flnancelro do sistema de seguridade social

que se leve em consideração, quando do cálculo dos benef\
clos, o tempo de trabalho e de contrlbulção

1P07039-2 ORLANDO BEZERRA PFL
............. PARECER .

Deve a ConstituIção assegurar aos dependentes dos traba
lhadc.l"es o direHo ao salár10 famU1a Seu montante, as fat
xas de trabalhadores beneficiados e qualquer outra def'inicão
~peracional_são, a nosso ver. objeto de legislação ordinaria

lP07040-6 FRANCISCO OIÚGENES POS
.... "' PARECER .

AceHamos os argumentos expendidos em favor da supressão

-------------~~_:~:_-~~---~:::_:~~~~::~~---------------------------------------
1P07041-4 FRANCISCO DIÓGENES PDS
.............. PARECER "'••

Acatamos os argumentos expencliClos na justificativa Pela
aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP07042-2 FRANCISCO DIÓGENES PDS
.......... PARECER ....... "'....

A abordagem da matér1a no Projeto dispensa os pormenores
que se pretende suprirnir Pela prejudIC'ial1daCe.------------------------------------------------------------------------------..
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lP07043-1 JUAREZ ANTUNES PDT
"' PARECER .

O dtspos'lt1vc é totalmente inócuo Não hã necees tcace de
le para aar-ant u- as r-escte-entacões das profissões já estabe
lecidas por legislação cr-emar-ta Por outro lado, não há no
Projeto qualquer ameaça de perda desse direito já aoeutr-too

Enfim, não nos esqueçamos que a lei não poderá prejudicar
o ato Jur tctcc per-retro

Pela r-efetcãc,

lP07044-9 ORLANDO BEZERRA PFL
.......... "'•• PARECER '"

O proposto na Emenda está em car-te considerado no Subs
titutivo

Pela aprovação, em parte----------------------------------------------------------------------- --------
lP07045-7 ORLANDO BEZERRA PFL
............ PARECER .

Pretende o autor tor-nar- pr tvar tvas de brasileiros natos
as candtuatur-as para c-ver-ses cargos eret tvcs, alem do Presi
dente da necubt tce

O Projeto tnc turu junto com o Chefe da Nação, na at tnea B
do item 111, CIO ar-t 27. somente os Presidentes da câmar-a Fe
deral e do Senado da aecum tca. pelo fato de, em caso de tm
pedtmento do Presldente da necunt tca ausêncta do sats ou de
vacância, serem chamados ao exer-c tcf c do cargo

Quanto ao er tmetr-c-amtstr-c. o paragrafo untcc do artigo
176 diz que "ser-ão r-ecuts ttcs para ser nomeado Prtmeiro-M1
ntstro a ccnotcêo de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de
idade"

Acolhemos a parte que diz r-esce tec ao Prestdente da Repu
ot tca. da Câmara Federal e do Senado da Republica

lP07046-5 ORLANOO BEZERRA PFL
..... "'••••• PAReCER .

A jornada de trabalho de 40 horas serenats , como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como zrooosro em numerosíss'-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das comissões Temáti
cas, seja pelas suas fust f r tcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos. sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada á legislação or-dtnár-ta

De fato, a jornada de trabalho deve reetet tr uma situa
ção conjuntural Que 50 a ter pode atender Quarenta horas
não conviria <lo um det er-mtnadc momento da vida econômica do
Pa's, mas, pelo cesenvotv tmento tecnológico. por motivos de
tnter-esse publico ou até por comprovadas razões de ordem cs t
coscctar , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual ac 48 horas semanais, va
rias categorias. em decorrência de lei escectt tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções cctet tvas , Ja cum
prem jornadas reduztdas

NUmQuadro inverso. em que a necess tuaoe tecer-tesa de
se expandir ou Incrementar os ntve ts de produção até como
medlda de salvação nacional, ncoer-a o Estado, em consonâncta
com os anseios do povo. propugnar por jornadas mais exteneas ,
desde Que comoensatcr-tes a ntvet de remuneração Esse, aliás
é o exemplo que nos da o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penar tear Co t r-aba'lhadcr-, é o meio er tcae de
lhe orootctar- melhor padrão de vida.

Assim, ccns tder-anoc Que o Congresso sactcnat , sempre
sens tver as r-etnvtnntcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pa'ie , poderá, com maior rtextnt t tceoe , diS
ctcr tnar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a t tmt tacãc da duração dlárta do trabalho em 8 horas. no má
x1mo

lP07047-3 ORLANDO BEZERRA PFL
............. PARECER ..

Embol'"a considere procedente e vai 105a a colaboração do
Autor, fo1 conceblda uma outra forma para asaeçur-er- o cumpri
mento pelo Chefe do EXecutivo, de suas r-esccnsect t toaoes com
a obrigatoriedade escalar

lP07048-1 ORLANDO BEZERRA PFL
.......... PARECER ..

A questão do Ststema de Governo, em face das dlscussões
Que ainda se processam, sera definida após a elaboração do
Substitutivo Pela or-ejuctctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP07049-0 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de s1mpllficar a redação do Projeto. pela e11minação de ex-
pressões presc1ndive1s é pr-et er-j ve t adotar uma forma que
contenha o pr-tnc tp to do dtr-e t to do idoso, sem, entretanto,
estence'--se em aspectos pert1nentes a legislação cr-dtnér-ta

Consideramos a emenda cr-efuctceoa
--------------------~-------------------------------------------~--------------

1P070S0-3 COSTA FE:RREIRA PFL
••••••••• PARECER .

Pelo acresclmo dos termos "e suas oecencênctae , as Quais
cnret tvem seus f1ns a , ao ar-t 265, item 11. ar tnea ab". do
Projeto de Constituição, que concede 1muntdade tr-tbut ãr-ta aos
templos de qualquer culto, a Emenda pretende estender' essa 1
munidade às cepenoêctas dessas tnst ttutcões

No decorrer dos trabalhos das suoccmtssões e das Com1s
sões 'remat tcas , esboçou-se a tendência crescente de se mante
rem as 1mun1dades t r tbut ár-tas nos 1tmt tes hoje vigentes.

A doutrina e a fur-tspr-uoêncta tributária já têm assentada
a tnte-cr-etaçãc do texto vIgente, idêntico ao do Projeto. dei
xanoo claro Quais os limites e a acr-enaêncta dessa imunidade,
sendo excess tvamente vagos os termos -cecenoênctas- .es Quais
onfet tvam seus fins, cr-cnostos na Emenda

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP070S1-1 COSTA FeRREIRA PFL
........... '" PARECER "'..

A mat ér-f a constante da presente Emenda conr t f ta com
srsteeár tca geral adotada pelo Substitutivo

Pela -ef etcãc

lP07052-0 COSTA FERREIRA PFL
........... PARECER .

Temos a convicção de que a matér1a em foco recebeu trata
mento adequado no Projeto Pela prejudlcialldade

1P07053-8 COSTA FERREIRA PFL
"' PARECER '"

Somos pela rejeição da Emenda. Julgamos Que as matér'as •
limItação do numero de dissolução da sociedade conjugal e
inftdelidade conjugal. são pertinentes á leg'slação ordiná-
,'a

lP07054-6 COSTA_ FERREIRA PFL
.............. PARECER ~ ..

Pela rejeição A eletm1nação do Prime1ro MinIstro se fa
rá, na h1pótese de a Constituinte optar pelo ststema parla
mentarista de Governo

1P07055-4 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
............... PARECER ...... " .."'••

A proposta deve ser ace1ta pois os Estados acompanham ma
1s de perto o desenvolvimento da vida municIpal ~

A redação que adotamos- parece-nos mais adequaCja.
_Pelo acolhimento parcial.

1P07056-2 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
.. PARECER ..

A emenda da nova redação ao parágrafo único do art 255
Estabelece Lei Ogânica para a Pol lcia Civil, nas mesmas bases
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da sct teta Federal
A emenda fica prejudicada pelo aproveitamento de outra mais
abrangente-------------------------------------------------------------------------------

lP07057-1 JOÃO DE DCUS ANTUNES POT
••••••••• PARECER * .

A supressão (la 20. do ar-t 417. aperfeiçoa o texto
do projeto

1P07058-9 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
....**....*•• PARECER *.* ....**"'.

Todo ccnt euoo cur-r-tcutar- sera tratado quando for elaborado a
Lei ae Diretrizes e Bases da Educação Nacional

1P07060-1 DASOCOIMBRA PMD8
••••••••• PARECER .

O teor da Emenda. em sua essência. já esta contemplado no
Projeto preferindo o Relator manter a redação original-------------------------------------------------------------------------------

lP07075-9 DASO COIMBRA. PMOB
........... PARECER' '"

Concordamos com o arrazoado no nobre Constituinte Daso
Coimbra em favor da supressão do ar-t 50 e seus tnctace Pe
la aprovação•

lP07078-3 OASO COIMBRA PMD6
••••••••• PARECER lO .

sncenceros, que fof dada redação abrangente e adequada ao
dispositivo em causa Pela cr-efudtctat tcace-------------------------------------------------------------------------------

lP07077-5 DASO COIMBRA PMDB
................. PARECER \ ...

Com excecãc do ar-t 90 para o qual aceitamos emenda
que o torna sucinto e muito claro. estamos de acerco com a
exoenctoa just te tcacãc para a supressão dos artigos Bo e 10
Asstm sendo pela aprovação carctat

lP07076-7 OASa COIMBRA PMDB
."'''' PARECER l' ...

A sugestão rct ecotntca oar-ctatnente no merlto. nos ter
mos ao Subs t t tut tvc do Relator

lP07Q79-1 IHAM SARAIVA PMOB
............. PARECER "."'••••••

O teor da emenda em questão ti! matéria de legislação crut
nãr-ta. COrT1O ocor-r-e atualmente No nosso entender. no âmbito
da Questão tururtar-ta. matéria constitucional refere-se, fun
damentalmente. á definição dos instrumentos do Estado neces
sários par-a çar-ant tr o acesso á ceccr-tecaoe e uso da terra
Portanto. somos pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lP07074-1 DASOCOIMBRA PMOB
............. "'. PARECER .

E d'iversa a or-tentacêo Que pretendemos dar ao nosso Pro
jeto Substitutivo. ao Qual o ilustre const ttutnte occera ofe
recer emenda no momento oportuno No momento. e de ser rejei
tada sua proposta

PDTJOÃO DE DEUS ANTUNESlP07056-2

1P07059-7 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
••• "'.* •• * PARECER .* .

Apesar da ar-aumentacãc apresentada pelo autor em sua
justificação. continuamos ainda convencidos que não podemos
correr o r-taco de gerarmos Um.! aposentadoria precoce Por ou
tro lado. o serviço nuor tcc vem se ecoer-ntaenoc e tntt-couatn
do melhorias que v t sarn dar um maior bem-estar ao ser-vtoor
Tais progressos estão mudando rapidamente as ccnctceee de vl
da e trabalho dos ser-vtccr-es

1P07061-9 DASO COIMBRA PMOB
.......... PARECER ..

Considera-se que a tnter-vencãc e desapropriação são '
medidas tnctscensãvets a tecteeentacãc eficiente de s tste
ma nacional untcc de savee O dtsncs tt tvc foi sucr-tetoo. po
rém resguardando-se a tcéta central de seus parágrafos

Pela aprovação parcial

lP070B3-0 VICTOR FONTANA PFL
........ "' PARECER .

A Emenda sugere ressalvas a ct-tsêc ctvt I
O assunto f01 devidamente tratado no Substitutivo
Pela rejeição

1P070Bl-3 VICTOR FONTANA PFL
............. PARECER ..

A Emenda e r-edundante porque toda e Qualquer cr-ccr-teoeoe
territorial rural que cumpra sua função social e tnsuecent t
vel de cesacrccr tacão para f1ns de Reforma Agl'ar'a
Pela ref etcãc

lP070B4-B VICTOR FONTANA PFL
"' PARECER .

A r-edação caca pela presente Emenda contém tmcr-ccr-teoa
oee porque. no nosso entender. todo tmove t rural que não cum

pra sua função social é scscect tvet de desapropriação por
tnter-esse social para fins de reforma agrária

Pela rejeição

lPQ70B2-1 vICTOR FONTANA PFL
•• " •••••• PARECER ••••••*••

Julgam:Js que o teor da çcesente emenda é até certo
ponto justo De fato. esses servidores ja demonstraram sua ca
cactoace e terão ja prestado relevantes ccnstr-tnutcões ao ser
viço pubJ íco porem. surge aqui uma Questão de et tca Porque
uns prestaram concurso e outros não Por outro lado. quando
se r txa arbitrariamente um numero de anos. corre-se o risco de
não contemplar. por Questão de meses ou até mesmo dias mu1
tos desses servidores Esse é o nosso parecer

PFLlP070BO-5 VICTOR FONTANA
• PARECER ,.••• "' .

Materla de leg1s1ação crotnér-ta
Pela refe tcãc

1PQ7Q64-3 DASO COIMBRA PMDB
••••••••• PARECER .... "'.........

ccnouentc a emenda deva ser considerada resultante de
bastante acuidade e saber por parte do seu nobre autor.
prefere-se a manutenção do art 332 por expressar melhOr
o desejo de uma constituição que deseja para o seu povo um
crcsr-eeso baseado na força do trabalho em busca da justiça
soc tat

lP07063-S DASOCOIMBRA PMOB
.......... PARECER ..

A sugestão fol acolhida parcialmente no mer-t to , nos ter
mos CIo Substitutivo do Relator

lP07065-l DASOCOIMBRA PMOB
...........", PARECER .......... "'•• '"

O dispositivo objeto da presente emenda não veda o traba
lho t e-npor-ár to , mas a í ntar-merrtaçâo da mão-de-obra Impõe.
portanto, COITl() regra. o estabelecimento de vtncuto eecr-eaat r
cio ntt-etc entre prestadores e tcmaõor-es de serviços

A aplicação dessa ncrrra, como se pode ver. não pode alte
rar, de manetr-a s tsr.tt tcet tva, a oferta de postos de trabalho

g~se~~j~m~ten~~~~~ ~~~~~~~eSj~~~ç~~e ~e~:g:~~~~~~~ g6~ :e~~~~
ntcãc da intermediação Essa necessidade simplesmente passara
a ser sar f s tet ta mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar-tcs do serviço

Pe 1a r-ej e I Cão da emenda

1P07062-7 DASO COIMBRA PMDB
.......... PARECER ••••*.....

Considerando que o Relator suprimiu os Art1gos 345. 346.
347 E! 350 fica prejudicada a anál tse da emenda A palavra
"uni co" foI mantida no 10 artigo da Seção sauoe

Assim, não houve acolhlmento da emenda. no seu mérito
Pela rejeição

----~----------------------------------------""---------------------------------

lP07066-0 DASO COIMBRA ProIDB
............ PARECER .

AceHamos os argumentos expendidos em favor da supressão
do art 40 Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP07067-B D~SO COIMBRA PMDB
•• "' '" PARECER .

O texto do Projeto. no particular. ja r-essatva. implicitamen
te. as situações ccnat tt utuas ets que em nenhum momento {n
tenta ecntr tcar o status daqueles já tnvest tocs no cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União

lP0706B-6 DASO COIMBRA PMDB
................... PARECER ...

concuentc louvavel a preocupação dO eminente constituinte. á
matéria constante da eresent e preposição já se contem. em
essêncta. no Projeto
Pela or-ejuotctat toaoe.

lP07069-4 DASO CQIMBRA PMDB
••"'•••••• PARECER .

Conquanto justa a preocupação no Que concerne a autonomia do
Tribunal de Contas da União. como c-são r tsca t t aaoor do regu
lar emprego dos dtnne tr-cs cunt tcos , não vemos razão para o
acolhimento da emenda. porquanto essa autonomia já está asse
gurada pelo que d fspôe o par 10 do ar-t 144. combinado com
o previsto no art 295

-------------~~:_-~::~~:_~:~:_~~~:~~~~:~~!.~~~~:_~~_:~:~~~--------------------
1P07070-8 DASO COIMBRA PMDB
........... PARECER .

A emenda tem por Objetivo alterar a redação do ar-t 12 •
inciso UI letra "t-

Não obstante os elevados cr-coõs ttcs do ilustre ccnst ttu 
tnte , o conteudo da presente emenda não ~ff. ajusta a nosso ver
ao fundamento de igualdade entre todos. que se pretenda asse
gUl'ar

Pela rejeição

lPQ7071-6 DASO COIMBRA PMDB
............. PARECER ••• ",•••••

A inclusão do exame das tr-anrerênctas para a reserva remune
rada. como mats uma etapa para ser etscat taeca pelo Tribunal,

curnatat tvamente com os processos de reforma. constituiria um
bis tn toem, que deve ser evtraoc

Pela r-ej e tção da emenda-------------------------------------------------------------------------------
1PQ7072-4 DASO COIMBRA PMDB
••"' PARELER •••••••••

Achamos de toda conveniência ser necessar-tc afastar Deus
da r-esoonsaet t tceoe pelos neaõctos dos homens. neaõctcs mui
tas vêzes até sujos Imagine-se o Presidente tia neccot tca d1
rlgtndo-se ao povo em rede- nac tonat de tetevtsêc asseverando
que o aumento de impostos cc-, determ1nou está fundamentado em
poder Que emana de Deus e em nome de Deus ele o está exer
cendo Pela rejeição

lP07073-2 DASO COIMBRA PMDB."'* '" PARECER "''''.
Entendemos que o conteudo dessa emenda deva ser anal i

saco no âmntto da legislação or-otnánta Por outro lado. julga
mos não ser- este o forUM de debates acerca da tr-anstoreecão
c-eteocroe______________________.J _

lP070B5-6 VICTOR FONTANA PFL
............. PARECER .

A emenda ccntenata alguns dos aspectos oecut tar-es á usucapi
ão urbana. plenamente ecer tevets , como a exclusão dos bens
cun t tcca ,
Entretanto. ccns tcer-enoc-se real idade de cada mcntcrctc, a
cet tentacãc da área deve ser remetlda a legislação municipal.
Pela aprovação parcial. nos termos do Subst t tut tvc

1P07086-4 VICTOR FONTANA PFL
................ PARECER ...

A emenda pretende supr-Imí r o ar-t 360 que impõe r tmt tacão a
car-t tctcacãc das entidades e empresas estatats na manutenção
t tnancetr-a de planos de previdênc1a complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de mater-ta mais própria de legislação or-dtnar-ta. pots o
assunto já é objeto de tratamento escectr tcc em C10is decretos
executivos. o Que demonstr-a a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda. Que o controle e a r tscat t
aacãc dos "fundas de oensãc- é concetêncta de uma Secretar la
especifica do Mtnistérlo da seevtcêncta e ass tatêncta Social.
à qual incumbe o acompanhamento da coser-vãncta das normas 1e
ga1s e regulamentares per-t mentes

----------------------------~--------------------------------------------------

lP070B7-2 VICTOR FONTANA PFL
••••••••• PARECER ...

Já está parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lP070BB-1 VICTOR FONTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pouco acrescenta ao Projeto de Constituição
O direito de propriedade é limitado pelo descumprimento

de sua função social, quando será cesaproor-taoa
Os recursos não renováveis Incluem-se entre os bens da

untãc.é qual ccncete législar sobre sua exploração
É t ambem dteoensevet a alteração na at tnea c.
Entretanto. como a cee tntcãc da função scctat da terra é

matéria escectt tca de lei ordinária. somos pela aprovação
car-ctat da emenca

Aprovada nar-ct a 1ment e-------------------------------------------------------------------------------
lP070B9-9 VICTOR FONTANA PFL
........... PARECER .

Já esta parcialmente atendida a emenda
Pela r-eãe tcão.-------------------------------------------------------------------------------

lP07090-2 VICTOR FACCIONI PDS
................. PARECER •••••••••

t.eçts tacão de posse e um assunto estranho a uma Consti
tuição cct tt tca, que deve conter dtspos tcões que. pela sua
relevância. devam ser resguardadas contra a tnstact t tceoe das
leis cr-dtnár-t as

Trata-se de matéria de utr-ef to privado. reguladà pelo
C6dtg~ei~V~;~j:i~i6aLei n 6 3B3. de 7 de dezembro de 1976.

------------------------------------------------------------------------------
1P07091-1 VICTOR FONTANA PFL
........... PARECER .

A matéria ele que trata a emenda diz respeito a T'itulo do
projeto Que dtsnõe sobre o sistema tributarlo

Pela prejucHcial idade

lP07092-9 VICTOR FONTANA PFL
............... PARECER .

A presente Emenda cons1ste em acrescentar ao art 257 um
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lP07092-9 VICTOR FONTANA PFL lP07l08-9 IRAM SARAIVA PMDB

r tan IV, a fim de incluir -ccntr-tbutcãc para a eliminação ou
controle de atividade poluente "como tributo que pecar-a ser
tnst ttutoo por Qualquer esfera do Governo (União, Estado
Distrito Federal e MuniC1pioJ

Não obstante as razões apresentadas para justificar a
Emenda, entenoe-os que a tnst ttutcêo de mais uma espécie
tributária não e a melhor for-n-a de se tentar resolver certos
problemas que demandam a tnter-eer-êncta do Governo

Adernais, a contr tbutcão sob exame não se inclui entre as
mencionadas no ar-t 263, constituindo, assim, figura tr-tbu 
t ar ta Que não se enquadra nos parâmetros adotados pelo croj e-

-------------~~-~~~~_:_:~:~~~~=~?-~~-~~~::~~~_:~~~~:~~~~-----------------------
lP07093-7 VICTOR FONTANA PFL
................ PARECER ..

O teor da emenda é matar-ta de legislação or-atnar ta

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP07094-S VICTOR. FONTANA PFL
.................. PARECER ..

O autor da Emenda propõe alteração no inciso XII, do arti
go 13, do Projeto, tor-nando obrigatoria a participação dos
empregados nos lucros da empresa, cuja forma seria decidida
e-r negociação pelos natr-ões e trabalhadores, sem conseouêncta
de ordem fiscal para o empresário e cesvtncutaoa da remunera
ção

Preferimos o texto do Projeto, onde aquela participação
ser-a estabelecida por tet ou por neaoctacãc coletiva, sem re
ferência a qualquer isenção etscat e também com desvinculação
da remuneração

Pela rejeição

1P07109-7 IRAM SARAIVA PIv'DB
...... " PARECER ..

Há no Brasil, uma expectativa de vida cada vez mais
longa est tma-se que hoje seja de 71,1 anos para o homem e
75,4 para mulheres Calcula-se que o numero de pessoas cem ma
ts de 65 anos seja cerca de 9,3 milhões Não podemos, pois,
cor-r-er o risco de, em se querendo nener tctar uma determinada
classe de pessoas, relegá-la ã margem do âmbito do trabalho

lP07110-1 IRAM SARAIVA PMDB
................ PARECER ..

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos Que a idade para o alistamento deve corres
ponder aquela da responsabilidade crvr t e penal

Aos dezesseis anos de Idade, o jovem ainda não adqulrfu
a natur ttrade necessãr ta para o exercício do voto, apesar da
modernização dos meios de cceoocecêc e dos recursos da infor
mação escrita

1P07111-9 IRAM SARAIVA PMDB
........... "' PARECER ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lP07112-7 IRAM SARAIVA PMOB
.................. PARECER ..

As normas de ess tstêncta aos portadores de deficiência
estão agrupadas em outra parte dO Projeto De qualquer forma,
o preceito não se comporta no texto constitucional, sendo,
pois, adequado á legislação or-of nár-ta

1P0710S-4 IRAM SARAIVA PMDB
.................. PARECER ..

A Proposição em exame abrange o principio da vinculação
de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na forma do Su
nst tt ut tvc

1P07106-2 IRAM SARAIVA PMOB
................. PARECER ..

A proposta de Emenda dispõe sobre cont eueo cujos cesoc
or-aeentcs jurldicos, segundo a praxe do Direito no Brasil,
melhor se coadunam con a legislação ordinária e complementar

lP07107-1 IRAM SARAIVA PMOB
.................. PARECER ..

E tndtscut tve t que a media de vida do brasileiro aumentou
consideravelmente nas utt teas decanas Provas oe tal afirma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e das dificuldades financeiras enfren
tadas peJo pa ss ccodtcer-aecs injustificável a diminuição do
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria

Pela rejeição

1Po7l03-8 IRAM SARAIVA PMOB
.."" PARECER ..

No que tange ao caput do artigo, a meter-ta e prejudicada
por ja constar, em parte, do texto do projeto No Que tange a
formalização dos contratos para aproveitamento dos recursos
minerais, bem como a determinação dos sujeitos dessa explora
ção a meter-ta cccer ta e deveria, salvo melhor juízo, manter
se no contexto da leg1slaçào cr-emar-ta

Pela r-efetcãc

lP07116-0 IRAM SARAIVA PMDB
................. PARECER .

Na atual fase dos trabalhos legislativos, as inserções
propostas são intempestivas Pela prejudicialidade

lP07114-3 IRAM SARAIVA P1r'IDB
.................. PARECER ..

A f í xação de prazo da pena aomtntetr-at tva e matéria
de natureza processual ou eejettva. toceetvei , portanto, no
preceito constitucional Certamente, o Estatuto dos Servidores
Pub t tcos dtsccre melhor sabre a gradação das penas.

lP07119-4 IRAM SARA.IVA PMDB
............ "' PAR!::CER ..

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

lP07120-a IRAM SARAIVA PMDB
................. PARECER ..

A conceituação de empresa nacional, na forma em que esta
colocada no Projeto, ensejou a preocupação de dezenas e deze
nas de constituintes, os quais se manifestaram Com Emendas em
que uma tônica predominou a t ttutar-tcaoe do controle decisó
rio e de capttal deveria estar nas mãos de brasileiros, e
não, como no Projeto, nas mãos de pessoas r ts tces nomtc t t ta
das no sa-s

Uma solução ccnc t t t ator-ta foi encontrada e passou a tn
cor-cor-ar- o "sucs r t turtvc- a tt rutar-tcace passa a ser de c-e
s t te tr-cs domiciliados no Pa i s ou entidade de direito publico
interno, e definiu-se a empresa brasileira de capital estran
geiro como aquela que, tendo sede e direção no Pata não pre
encha os demais r-ecutattos da empresa nacional, nos termos
definidos no substitutivo

Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o ntvet de
ootemtaacãc do assunto

Pela acr-ovacâo Parcial

lP07123-2 NAPHTALI ALVES PMDB
................. PARECER ..

Pelo acotntmento , nos termos do sonst t rut tvo

lP07115-1 IRAM SARAIVA PMOB
................. PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comis 
são de Sistematização

lP07117-B IRAM SARAIVA PMDB
.. PARECER ..

A eater-ta de Que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação a justa reivindicação das donas-de
casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu ctr-ettc a r tt tacãc ao sistema cr-evtcenctár-tc na ouat t >

cerre de segurado êntecenos , não obstante, que a tnovaco 
r-a adoção do nr-tncuno da universal idade de coner-tur-a da
Segurtdade Social acolhido no Substitutivo, pr-over-a por si
so, com a vantaaee de sua generalidade, o fundamento ate ho
je reclamado como neceasàr-tc a plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdência A partir de tal
provisão, nenhum obtce poder-a ser alegado no sentido de se
postergar o exerctctc desse direito petas donas-de-casa
creat tetr-es , cabendo a lei ordinária regular as bases des
se exer-crcto

lP07113-5 IRAM SARAIVA PMDB
.................. PARECER ..

A proposta, de mértto tnutscut tvet , merece acolhida no
texto constitucional, embora sua redação seja modlficada, pa
ra atender ao objetivo de simplificação

Pela aprovação parcial

lP07122-4 NAPHTALl ALVES PMDB
.................. PARECER ..

A Emenda em Questão visa suprimir o paragrafo 20 'do ar-r t
90283 do Projeto de Constituição, Que permite ao Banco Cen
tral do Brasil comprar e vender ao tHulos de emissão de Te
souro Nacional, sob o fundamento de que a matâr-ta esta disc1
plinada no artigo 328, tnctso 111, que trata da lei do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda, não obstante elevados propósitos elo Autor, ar te
r-a substancialmente a er-occete acolhida pela maioria dos Cons
t i tutntes que examinaram a matar la, nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

Assim somos r-ej etcãc----------------------------------------------------------------_.._------------

lP0712l-6 NAPHTALI ALVES PMOB
.................. PARECER ..

A emenda pretende sucr-tmtr- o ar-t 360 que impõe limitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnencetre de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais pr-opr-f a de legislação crcaner-ta. cots o
assunto ja é cnjerc de tratamento esoectr tcc em dois decr-etos
execut tvcs o que demonstra a preocupação do Poder sucr tcc
COm a questão Ressalte-se ainda, que o controle e a fiscal i
zacão dos' fundOS de pensão" e competência de uma secr-etar-ta
especifica do atnterer-tc da er-ev tcêncta e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância cas nor-mas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lP0711a-6 IRAM SARAIVA PMOB
............ "' PAREC!::R ..

caner-a a ieataiacãc cr-o tnar-va fixar os percentuais da
aposentadoria proporcional ao tempo de serviço do servidor pu
m tcc, a exemplo da Le t Orgãnica da Previdência Social quanto
aos trabalhadores de um modo geral A const ttutcãc não pode
nem deve descer a esse ntvat de detalhamento, sendo pr-ooost rc
do Relator retirar do texto disposições dessa ordem-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P07104-6 IRAM SARAIVA
.."" PARECER ..

Matéria t tctce de 1e1 ordinária

1P07102-0 VICTOR FONTANA PFL
.."' PARECER ..

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, conr tr-e-ae a tnex tat êncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da eteecr-e 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nuctece , frutificaram os dtspcs tt tvos relacionados em artigo
do r-esmo numero do Substitutivo, que tanto quanto posslvel
procura responder afirmativamente em parte e em essência as
f tnar toaoes pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

--------------------------------~----------------------------------------------

lP07095-3 VICTOR FONTANA PFL
................ PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comis -

------------_:~~-~:_~~~::~~:~:::=~~---------------------------------------------
lP07096-1 VICTOR FONTANA PFL
.................. PARECER .

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda

------------------~:~::_~:~:~=~~------------------------------------------------
lP07097-0 VICTOR FONTANA PFL
.................. PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da comts -

-------------~~~-~:_~~:~:~~:~:~=~~---------------------------------------------
11=>07098-8 VI CTOR FO~TANA PFL
................. PARECER ..

Temos a convicção de que a mater-ta em foco recebeu trata-

-------------~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~::_~~:~~~~:~::!.~~~~:_-----------------
1P07099-6 VICTOR FONTANA PFL
................. PARECER ..

-------------------~:!.~_::~~~~~=~~_:~-~~~::.:.-~~_:~~~~-~~-~~~::~:~:~~~-----------
1P07100-3 VICTOR FONTANA PF"L
................ PARECER ..

ue todo o teor da emenda apenas o nar-aqr-afo 30 não
está cont too, impHcita OU expl1c1tamente nas etscos tcões do
projeto Trata-se, porem, de norma restritiva, pois passa a
exigir a concessão de licença da Câmara respectiva para que o
parlamentar desempenhe ntssões dtptonat tcas ou mesmo partici
pe de congressos ou missões cut tur-ats no exterior

-------------~:!.~-~:!:~~~~-----------------------------------------------------
lP07101-l VICTOR FONTANA PFL
............... PARECER ..

A Emenda proposta objetiva deslocar para a competência
do Senado da zecunrtca ampliando-o, o chamado VETO LEGISLA
TIVO

Não obstante os elevados propositos do Eminente Consti
tuinte, a mater-ta consubst anctaea na presente Emenda conflita
com a s tat eraãt tca geral adotada pelo Projeto e com a propos
ta acolhida pela maioria dos Const ttulntes Que a examinaram
em fases anter-iores da elaboração do presente Projeto de
Constituição

Por este motivo, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P0710B-9 IRAM SARAIVA PMOB
.................. PARECER ..

Os Magistrados ja contam merecidamente, com vantagens espe
ciais pelo reteveot e. ctr rcr t e es tafante trabalho fuctcante.
como, por exemplo, aposentadoria vctuntar ta aos trinta anos
de serviço
Aproveitar-lhes o t ompc de serviço cor-ccmt tente. prestado á
Justiça Eleitoral implicaria reduzir-lhes ainda mars o tempo
de serviço para a met tvecêo votuntar ta •
net-as vantagens por tão importante encargo ja são assegura
das POl' ter
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda
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lP07140-2 JOSE DUTRA PMDB
............ PARECER "."''''.''' •••

Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo

r-at tcs aooutr-tdcs e contribui para a maior ertcacta da oct t
t tca de incent tvos fiscais

Assim, nossa posição e a de que a ressalva pretendida
devera ser implementada

lP07137-2 JOSE DUTRA PMDB
....."'*.......... PARECER .* •• * ..... *

O assunto compete a legislação cr-dtnér-ta. não e norma
constitucional

Pela rejeição

lP07136-4 JOSE DUTRA PMOB
•••• "' PARECER .

A Emenda objetiva permitir a representação da Procura
dor ia-Geral da União nos Órgãos encarregados da e tscat tzacãc
e apl tcacão de r-ui tas administrativas

Não obstante os elevados propositos do Eminente Cons
tituinte, e mater ta consuns t ancf aoa na presente Emenda confli
ta com a sistemática geral adotada pelo Projeto, motivo por 
que somos pela sua rejeição

PMDBJOSE DUTRAlP07135-6

lP07139-9 JOSE DUTRA PMOB
........."'. PARECER ••••••• "'.

Na forma proposta a emenda tr-ta tornar o texto muito
repetitivo, pois, aparecer ta a expressão "na forma da lei" •
no caput e nos parágrafos 10 e 20

A nosso ver, so há necess i cace de usar a expressão " na
fOrma da lei- no' untcc do artigo do projeto em exame

De outra forma, achamos desnecessario a inclusão do 20
da emenda

Pela rejeição

lP0713B-l JOSE DUTRA PMDB
............... PARECER .

A adoção da Emenda restringiria a um numero insignifi
cante, considerando-se o numero global dos servidores publ i 
cos, os chamados cargos de confiança Corro dirigentes maximos,
no entendimento gramatical do superlativo, só -se enquadrariam
os exercentes dos cargos de Ministros e seus suost ttutos.rr-e
stcentes de autarquias, etc Ora. esse não é o esotr-ttc do ar
tigo 56-V, que visa aos servidores de escalões inferiores da
administração pub l tca mas exercentes de cargos de confiança
direta dos titulares dos respectivos órgãos

lP07124-1 NAPHTALI ALVES PMDB
**** * PARECER "'*.

ccnccr-carcs com a supressão proposta De fato alem de
tnneter-ntnaua a forma de se alcançar seu objetivo inteira
mente dependente de fatos ateatcr to. como seja, o crescimen
to da economia nacrcnat , reveste-se de conteudo oroar-anât tcc
mais adequado a legislação or-of nár-va

1P07127-5 NAPHTALI ALVES PMDB
••••••••• PARECER .

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no
subst i tut tvo

lP0712B-3 NAPHTALI ALVES PMDB
........... PARECER ......* .... '"

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos Que a Idade para o a l tat amento deve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessar ta para o exer-ctcto do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escr I ta-------------------------------------------------------------------------------

1P07129-1 JOSÉ OUTRA PMDB
"'......*"''''. PARECE.R ..... "'••••

O conteuco da Emenda, em confronto com o do Projeto
das oemais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres m-ccos tros do Autor. não se harmoniza com a s tste
mat tca que orienta os cr-tnctptcs na parte relativa aos Planos
e Orçamentos-------------------------------------------------------------------------------

lP0712ô-7 NAPHTALI ALVES PMDB
................ PARECER •••••••••

Não e cceatvet acolher a proposta. que visa a suprimir os
princípios que consideramos basilares no ordenamento do sts
terra de Seguridade sectat

lP07125-9 NAPHTALI ALVES PMDB
"' .... "'*."''''''' PARECER ..."'** ........'"

As numerosas emendas oferecidas ao ar-t igo 97 e seus pa
r-açr-aroe do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amotanent e ctscut roc nesta fase da elabora 
cão legislativa Da media das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto ccss ivet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência as
final idades cr etencrces na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP07130-5 JOSE DUTRA PMDB
...... "'''' PARECER .

O conteudo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão
de Sistematização, traz desdobramentos que. segundo a praxe
do direito brasileiro, melhor se coadunam COI'l a legislação
cr-emar-te e complementar

lP07133-0 JOSE COSTA PMDB
........... PARECER ...

Visa a enenoa alterar a redação do parágrafo lo do ar 
t tao 272 do projeto para el tmtnar- a parte Que se refere ao
valor devido a União. que serve de base de calculo para o ao
ctona t
~ antencercs que não se pode suprimir a referência à tíase

de calculo e aos oomtctrtaoos e residentes nos Estados e no
Distrito Federal, sob pena de tnvtant t tzar-nos o adicional

lP07l35-6 JOSE DUTRA PMDB
••••••*•• PARECER ."' '"

Objetiva a Emenda seja tnctutua uma exceção a norma do
artigo 269 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistema
tização A reavaliação dos Incentivos r tscats não deveria 0
correr Quando esses cenet tctcs tlverem sido concedidos por
prazo certo e sob ccnotcãc

O fundamente invocado pelo Autor é O de que o dispositi
vo, como esta. "pcoer-a gerar incerteza na mente dos empresári
os Que pretenderem efetivar investimentos beneficiados com
incentivos fiscais, pois que ficarão eles sem sabes se os in
centivos serão ou não mantidos. ecos cada aval tecãc pelo Po
der Legislativo competente

Achamos natural a ressalva suaer-tea.e qual resguarda di-

lP07l3l-3 JOSE DUTRA PMDB
*.* ... *....... PARECER ••••••• "'.

A Emenda em exane e de grande importância para o cres-
cimento do ensino tecnologico mas segundo a tradição '
constitucional brasileira, merece adequada consideração
quando for elaborada a legislação complementar e ordinária

---------~~~;~3;:~---------~ÕS~-ÕUTRA------------------------------~Mõã--------

.............. PARECER •••••• "'••
Alem desta, foram apresentadas varias Emendas com o pro

pósito de suprimir o item V oo ar-t 264, que veda a cr-tacêo •
de privilegio processual para a Fazenda Publ f ca, em detrimen
to do cont r tbuí nte

O fundamento da supressão é o de que se trata de materia
tnrr-aconst t tuctona t e, além disso, para melhor defender os
interesses do ar-ar-te Püblico conviria a presença de cr tvtte
atos em favor da Fazenda Publica, privilégios esses que o
ctsccett tvc orccur-a el1minar

A pe f nef r-a just tr tcat tve não procede. pois que se trata.
a toda evidência de limitar a competência teststat tva da
União, dos Estados e dos euntctptcs , o que e próprio dos tex
tos constitucionais

Já com -etacãc à segunda justificativa, achamos que ela
realmente pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse '
individual do contribuinte contra o interesse da comunidade,
representada pela União, pelos Estados ou pelos auntctctcs
Enquanto parece legItimo presumir a boa-fe da comunidade ao
tomar suas decisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se
pode dizer em relação ao contribuinte, pois que ao lado dos
contribuintes honestos. leais, existem também os de ma-f-e
prontos a eternizar as questões fiscais para tirarem proveito
pessoal. mediante retenção de quant las que em verdade perten
cem ao Tesouro Nacional. Estadual ou Municipal Ha necessida
de, portanto de criação de óbices as ações protelatorias dos
naus contribuintes, a fim de que o Tesouro possa contar tam 
bem com es contr tbutcões deles, deixando de oress ronar- ainda
mais os contr1bu1ntes de boa-fé. para cornensar a sonegação I

dos recalcitrantes Entre tais obtces , com certeza, estão os
privilegias processuais em favor da Fazenda Publica O Proje
to quer evitar tais or-tvt téatcs , desguarnecendo, portanto, a
Fazenda Publica na defesa dos interesses da comunidade A
Emenda está correta. ao propugnar pela manutenção dos cr-tvt 
légios, vale dize!'. pela manutenção de Instrumentos eficazes'
na defesa dOS interesses publicas

Além do exposto, extsre no dispositivo constitucional em
foco uma presunção contra o esctr-r tc de justiça do Congresso
Nacional, que é apresentado como tendente a expedir norma
processual que favoreça uma das partes em cref utac da outra
O item do ar-t tao 264 citado teria par objetivo ut t wo evt 
tal' que o Congresso Nacional viesse a criar norma processual
que desse a Fazenda Publica vantagem nas questões rtscats , ao
mesmo tempo em que traria cr-ef utao para o contribuinte envol
vtcc ser-ta, então. uma declaração de parcialidade do Con
gresso Nacional, inclusive na sua atual formação

Entendemos, assim, que o dtaoos tt tvo em foco deve
eet tr-ado do Projeto, como pretende a Emenda

1P07149-6 OSMIR LIMA PMDB
••••• "'••• PARECER ..*....... *.....

A Emenda não obstante os elevados propositos ao Autor, alte
ra sucstanc taurente a proposta acolhida pela maioria dos
Constituintes que examinaram a mater-ta , nas fases anter tcres

lP07146-l JOSÉ DUTRA PMDB
............ PARECER .

A redação do "caput " do artigo consagra uma definição
essencial ao norteamento das atividades que visam o desenvol
vimento de C e T , em consonância com os demais ar-t do ca
pitulo

Seu untcc define controle tecncrcntcc como o -exer-ct-
cio do ecoe- de" e não como a exigência de efetivo eomtntc do
ciclo tecnológico O que se entat tza é o poder de decisão O
dcmtnto do ciclo tecnológico é objetivo e, não, cr-é-eecuts t
t tvo

lP07144-S JOSE DUTRA PMDB
........"'. PARECER· ."'''' •••••

A emenda pretende suprimir o art 360 Que impõe 1imitação a
car-t tctcecãc das entidades e empresas estatais na manutenção

financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de legislação cr-dtnar f a , pois o
assunto já e objeto de tratamento específico em dois decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a f1sca11
zação dos "fundos de pensão- é competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e r-equl arnent ar-ea pertinentes

dade

lP07142-9 JOSE DUTRA PMOB
••• "'••• "'. PARECER .

A emenda propõe a supressão 1ntegral do ar-t 350
O relator acolheu a porposta no seu substitutivo
Pela aprovação

1P0714B-B JOSE DUTRA PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vtn
cutacão de parte da receita tributária ou dos recursos o-ca
mentér tcs, seguindo linha diferente do Projeto, que se orien
tou no sentido de deixar plenamente livres as receitas que a
ccnet ttutcão prevê a ctsccs tcêc das varias unidades scver-na
mentais

Se. cor urr lado, pensamos ser Importante que os recursos
publicas sejam aat tcaoos preponderantemente em áreas e seto
res prioritárias, entendemos. por outro lado, que o dtsctpt t
namento de vinculações de receitas, a n i ve l ccnet ttuctcnai ,
resultaria no comprometimento rtgido de toda receita nuot tca
somente com aquelas ár-eas e setores julgados prioritários em
determinado morrento e situação, com abstração de estudos e a
nalises objetivas tndtscensévets à elaboração das cot tt tcas
publ tcas

lP07143-7 JOSE DUTRA PMDB
........... PARECER " ••••••••

tr-ate-se de uma emenda restritiva a participação de em
presas estrangeiras na exploração e aproveitamento de recur
sos minerais e dos ootenctata de energia ntur-aut tca
Pe1a aprovação

lP07141-1 JOSE OUTRA PMDB
••••••••• PARECER " •••• "'•••

O objeto da Emenda esta contemplado Pela cr-efudtctar t-

1P07l47-0 JOSE DUTRA PMOB
"' PARECER * ...

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rear-etos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre O tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto cosatvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, as
finalidades pretend1das na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

Pela rejeição

lPQ714S-3 JOSÉ DUTRA PMDB
... ** **. PARECER .

O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em u
ntco dispositivo, o qual segue orientação diversa da seguida
no cecut da proposição original A norma proposta no Substi
tutivo conserva, entretanto, a orientação do oar-ear-eec 10 e
do oaeaa-aec 20

A nosso ver, o conteudo do paragrafo 30 é t tctca matar-ta
de legislação or-of nar-t a

Pela aprovação parcial

PMDBlP07134-B JOSE COSTA
....... "'••• PARECER *"'...*.........

Aperfeiçoa o projeto Pela ec-ovacãc
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lP07149-6 OSMIR LII/IA PMDB lP07166-6 MANOEL MORE I RA PMDB

de elaboração do Projeto de Constituição
ass tm. somos pela sva rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07150-a JOSE FERNANDES PDT
........... PA~ECER ..

À questão em foco o Relator deu tratamento ccnctaente com
a opinião da maioria empenhada na presente fase dos trabalhos
constituintes Pela cr-efuctctat tcede-------------------------------------------------------------------------------

lPD7151-B JOSÉ FERNANDES PDr
........... PARECER ••••** ....

A marér ta em causa, decidimos por uma abordagem cons t t tucto
nal alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna in
viável o aproveitamento da reeer-toe emenda, sem prejuízo do
exa ....e cr st tcc da solução consuns tancteoa no suest t tut tvc Pe
la m-efuctctar toaoe

1P07152-6 MANOEL MOREIRA PMDB
..........*"'''' PARECER ........ "'''' .... '''

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasilei
ra esta a exigir o cuno-tmemc do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 ç-au e ccr tsatcr-tc Assin sendo não haver-a
recursos r tnancetr-cs para a execução do previsto na presente
Emenda

lP07153-4 MANOEL MOREIRA PMOB
... * PARECER .*.**.*.*

O Relator reserva a pr-er-r-cçat tva da gratuidade ao ensino
de primeiro grau, universal e cer-tcatcr-to

Pela rejeição

lP07l54-2 MA~OEL MOREIRA PMDB
• *........."'. PARECER •••"'**.* ...

A redação proposta na Emenda cer-acte-taa-ee pelo detalha
mento o que não aconselha o seu acolhimento

Pela rejeição-----------------------------------._------------------------------------------
lP07155-1 MANOEL MOREIRA PMOB
.*•• *•••• PARECER ",,,,••• ,,,**,,,

O cont euco da Emenda em sua essência, foi tnccr-por-ado ao
Projeto sob outro Titulo

lP07156-9 MANOEL MOREIRA PMDB
.......... PARECER ."'*••••••

A emenda propõe a supressão do 20 do ar-t 353
O relator acolheu a proposição
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP07l57-7 MANOEL MOREIRA PMDB
•••••• ",•• PARECER •••••••••

O cr-tncrctc que norteou o preceito do artigo 91 é o
de que o valor da pensão deva co-resnoooer- a integralidade da
remuneração do servidor falecido Dentro dessa ôt tca. a Emen
da e absolutamente coerente e eouêntna ao estabelecer que, em
se tratando de servidor tnat tvc. a tota t tuaee de seus proven
tos tambem deve constituir o montante da pensão dos beneficia
r-tos

lP07159-5 MANOEL MOREIRA PMOB
........... PARECER ••••••**.

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07l59-3 MANOEL MOREIRA PIIIDB
"'•••••••• PARECER ."'*•••• *.

Sendo a regra para o ingresso na at tvtcarre notarial e r-eate
tr-at O concurso público de provas e t ttutos - s tste-a aliás,
perfeitamente cemccr-et tco. porque ensef e igualdade de oportu
nidade a todos - não tem sentido a efetivação de pessoas que
não se submeterem a certame seletivo espectr tcc
Pela rejeição

lP07160-7 VICTOR FACCIONI PDS
."'••••••• PARECER ••••*.....

Entendemos que o trabalho desenvolvido por um r-em-e 
sentante do povo não se restringe apenas aqueles momentos em
que se encontra r-euntoo na Câmara Municipal .cur-ente a sessão
Sua at tvtoaoe e, por assim dizer, diuturna e, portanto, tam
bem fora do âmbito da câea-e Em sesimcc lugar, seria cena
t r-anqedur- para ele o exer-ctctc concomitante de um cargo com o
de um eletivo, razão pela qual julgamos que tal emenda não de
va prosperar

lP07161-5 VICTOR FACCIONI PDS
"'*••"'*..... PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial, nos termos do secsr tturtvo-------------------------------------------------------------------------------
1P07162-3 MANOEL MOREIRA PMOB
.**•••*•• PARECER *•• "'•• *.'"

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria metnor em teatstação
ordinária, eis que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-tos para tnctoêncta de contr routcões sociais destinadas 5J
á Seguridade possui impl tcacões bastante s tante tcat tves no
financiamento de programas e entidades já conso t trraccs no
campo scct a1

Somente mediante tr-at a-nento via legislação tner-accns.t t ru
ctcnat nooer-tam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da mat er ta , de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sccr-ees tva. r-ersetertco a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-emar-te

lP07163-t MANOEL MOREIRA PMOB
.*.****.'" PARECER *** •• "'*••

As alegações contidas na Just tr tcacãc ã Emenda são proce
dentes Deve-se notar, no entanto, cue a prát tca consagrou a
expressão -r-eautacão da tecunctcaoe'". que, de resto, implica
da mesna forma em "regulação da fer-t t t idade"

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP07164-Q MANOEL MOREIRA PMDB
** •• *",,,, ... PARECER **.*•••••

A Emenda procede Com efeito, a lei or-dtnar-f a parece atender
~:~~0;p~~~a~~~et1vosde tnctso, do Que a lei complementar

-------------------------------------------------------------------------------
1P0716S-S MANOEL MOREIRA PMDB
....."'.*.'" PARECER ••*"'•••*..

Com a_emenda em aoeeco , o flustre constituinte pretende nova
recacêc ao ar-t 13S, para subet ttutção da palavra "aux11io"
pelo vccaburc "participação", ao argumento de que o Tribunal
de Contas não deve ser "mero orgão auxiliar"
Ora, todas sabemos que o Trfbunal de Comas, conquanto tenha
autonomia constitucional, e a longa manus do Poder Legislati
vo no Que_concerne ao controle externo das finanças publicas
A expr-easão constante do Projeto contra a qual se insurge o
eminente constituinte em nada diminui a importância de Corte
de C~nta, sendo ate tradicional nos textos de nossas const t
tu i coes
Não.vemos razão bastante para mudar o caput do artlgo em r-e
~~rencia, por isso Que nosso parecer é Dela r-ejetcêo da_emen-

---------~P;;~66:6---------;~~õ~~-;õ~~;~~--------------------------~;õ~--------
",..",•• *••• PARECER ..

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores oomest tcos

todos os direitos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece tncoenartvet com a natureza da traoatnc e do vinculo fu
r-rof co da relação emcr-eçat rcta. O empregador, no conceito
coutr-tnar-to. é aquele que assumindo os riscos da atividade
econõntca , paga ao trabalhador o salário, como ccnt eaoes ta
cão de serviços necesear-tos à consecução ocs ctuet tvos do seu
empr-eentí tmanto Ora, no âmbito do lar não há fins econômicos
para o trabalho realizado Assim, equiparar a atividade em
presarial com a atividade domestica é contrasenso tnar-r-enna
ver Dai cor-eue não ser ccss sve r se assegurar determinadas
garantias ao domestico se vtactt taevats dentro de ueaest r-u
tura administrativa empresartal

Pela rejeição

lP07167-4 MANOEL MOREIRA PMOB
* PARECER "'*•• *

O dispositivo objeto da presente emenda não veda o traba
lho t.esmcrar to , mas a intermediação da mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vinculo empregat'
cio du-eto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, como se pode ver não ncce alte
rar, de eane tr-a significativa, a oferta de postos ee trabalho
da econcmta Seria absurdo supor que a necessidade dos servt
coa hoje atendidos mediante locação, desaparecesse com a pr-oi
ntcãc da intermediação Essa necessidade simplesmente passará
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar tos do ser-vtcc

Pela rejeição da emenda

lP0716B-2 ELIEL RODRIGUES PMOB
* PARECER *•••• "'."'..

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira
positiva ao tratar numa seção escectr tca o direito â assf s
eéncta social, e pela pr tme tr-a vez da aos delineamentos pro
gramáticos fundamentais nesse campo o "atatus " de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não poderá acolher os cescccr-eeentce necessários á efeti
vidade ela pot j t f ca social no campo da assistência publica, O
que deverá ser realizado via legislação oro tnár-te Entende
mos, pois, que a sugestão contida na emenda em Questão, não
obstante, seus méritos e r-etevâncta esoectr tca occer-a ser me
lhor apreciada em outra oportunidade ao ensejo das futuras
formulações na área do desenvolvimento soctat

lP07169-l ELIEL RODRIGUES PMDB
* * PARECER .**•• ** ••

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira
positiva ao tratar numa seção espec\ftca o direito ã assis
tência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos pro
gramat tcos tunoaeentats nesse campo o "status" de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, Que o texto do proje
to não poder-a acolher os desdobramentos necessér tcs à efeti
vidade da cor tt tce social no campo da ass tstêncta publica, o
Que deverá ser r-eat teaco via legislação ordinária Entende
ITJOS, ccts , que a sugestão ccnt tca na emenda em Questão, não
cnaeeote, seus méritos e relevância especifica poderá ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
formulações na area do oesenvctvteentc social

1P07170-4 ELIEL RODRIGUES PMOB
."''''*.** PARECER * ..

Aprovada nos termos da Justificação constante da Emenda------------------------------------------------------------------------------
lP0717l-2 ELIEL RODRIGUES PMDB
.........*•• PARECER "'•• *......

Suprimido O dispositivo, na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda r tce prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

lP07172-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL••••"''''*.''' PARECER ......*•••
Segundo a tr-adtcãc do Direito brasileiro, a Emenda em

causa trata de mater-ta tntr-aconst ttuctcnat , merecendo ser
considerada quando se tratar da leglslação complementar 01'
ntnar ta,

lPQ7173-9 AGRrPINO DE OLIVElRA LIMA PFL
.* PARECER * .

O Relator optou pela manutenção do texto or191nal O
detalhamento proposto pela Emenda em tela devera ser objeto 1

de legislação complementar e crcmãr-ta-------------------------------------------------------------------------------
lPQ7l74-7 CHAGAS RODRIGUES PMOB
*•• "'.* ••• PARECER .**•••*...

Tendo optado por redação multo mais sucinta, não po
demos aceitar a proposta, infelizmente Pela rejetçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP07175-5 CHAGAS RODRIGUES PMOB
."' .....** •• PARECER "''''*.'''.*.*

Emenda muito razoável e justificada com bom humor , com
aquele -sete-oeor-ecat tve hUlllOur" que, se bem não fez, mal ne-
nhum trouxe ás grandes democracias ançrc-saxôntcas Pela
aprovação parcial na parte Que se refere á expressão "tnvo-
cenec a proteção de Deus"------------------------------------------------------------------------------

1P07176-3 MANOEL MOREIRA PMOB
.... "'••••• PARECER * *

A Emenda faz um reparo á omissão do Projeto soar-e a tnantm
crêncte da pensão al urentar
A matéria está devidamente tratada no Substitutivo
Pela aprovação parcial

lP07177-1 MANOEL MOREIRA PMDB
*•• "' PARECER ."'* .

Q sr-cjetc de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos, por conseguinte, a criação, fusão, tncor-ccr-ecãc e des
membramento de mantcvctcs deverá ser de sua competência esta
belecida na Constitui cão Estadual

Somos pela aprovação da Emenda

lP0717B-O CHAGAS RODRIGUES PMOB
•••••*••• PARECER .

A at tnea em causa está adequadamente redigida pela pre
judicialidade

lP07179-B CHAGAS RODRIGUES PMOB
**.*** •• * PARECER ..."'*......

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, e sceceacc, tendo passado pelo
crivo de várias etapas

4ssil'l por- coerência, somos pela rejeição oes ,a emen-
da

1PQ71BO-l JESUALDO CAVALCANTI PFL
•• ",*•• ",•• PARECER ."'••"''''**'''

Data maxtma vênia do eminente Autor, seria tncorwentent e e
lastecer o numero de órgãos publicas cujas dtretor-tas ficas
sem sob controle do Legislativo, da' que, levando em conta a
tendência da matcr-ta da Comissão nosso parecer é pela rejei
ção da emenda

lP071Bl-O JESUALDO CAVALCANTI PFL
...... "'•••* PARECER ••*.*•• "'.

Pela aprovação parcial, por COnter aspectos que se na-me
ntzam Com O entendimento da Comissão de ststemat taacãc-------------------------------------------------------------------------------

lPQ7182-B LAVOISIER MAIA PDS
.............. PARECER '"

Dada a cr-tcr-toeoe do setor seuce. a intervenção e a desa
propriação de serviços privados, com vtatas a consecução da
cot tt tca nacional de sauoe, devem pr-evatecer- como arter-nat i-
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lP07lB2-B LAVOISIER MA.IA eos lP07203-4 MAURO BENEVIDES PMDB

1P071B6-l MAURO BENEVIDES PMDB
....* ....... PARECER .......... * ......

Pela aprovação Razões da Just tr tcacâc-------------------------------------------------------------------------------

lP071B5-2 MAURO BENEVIDES PMDB
.......... PARECER .

Prefere-se a supressão do paragrafo objeto da emenda, razão
pela Qual fica prejudicada

lP07l91-7 MAURO BENEVIDES ~ PMDB
.......... PARECER ••••••*••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comis 
são de Sistematização

lP071BB-7 MAURO BENEVIDES PMDB
•• * PARECER *.

Já se encontr-a parcialmente atendlda a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07207-7 MAURO BENEVIDES PMDB
............. PARECER •••*......

A emenne denota a cr-ecccoacãc do seu ilustre autor com o
cerceenentc da esfera de atuação das ent idades de previdência
privada de cara ter complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
universal taacão da cober-tur-a dos riscos bas tcos no âmbito da
Seguridade Social, não impõe Qualquer restrição a extatêecta
de entidades privadas no campo crevtcenctar-tc. para atendi
mento á demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura bas tca do sistema oficial Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente en-enda , porque atendida, no mérito
sua finalidade

lP07208-5 VIVALDO BARBOSA PDT
•••••**.* PARECER ..

O dtsctpr tnementc proposto na emenda em Questão é cons 
t t tuc tcnatmente utscensavet

Pela rejeição.

1PQ72Q9-3 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER .

Entendemos Que a Constituição não deve estender-se a mi
núcias sobre nr-ccr-teoaoe e desapropriações, deixando-as a j e-

-------------~~~~~=~~-~~~~~~~~~--~::~-~:~:~=~~---------------------------------
lP07210-7 VIVALDO BARBOSA PDT
***•••••• PARECER *••

Propõe a Emenda à supressão da ar tnea -b- do item 11 do arti
go 27 do Projeto, Que torna 1neleg\veis os tnat tatavets e os
menores de dezottc anos
Ê de ser eent tce a referida a t tnea , cer-que completa o item da
l1eglbi I idade.-------------------------------------------------------------------------------

1P07206-9 MAURO BENEVIDES PMDB
..* PARECER .* .

Ja se encontra parcialmente etenntce a emenda
Pela r-ef etcão-------------------------------------------------------------------------------

lP07212-3 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a suost ttutcãc de "sindicatos e associa
ções" por "pessoas f~stcas e jurídiCas" na at tnea -a" do t tem
VI do artigo 17

A alteração proposta, data venta, não encontra respaldo
jur-tutcc. dada a finalidade do Capitulo e a destinação Que se
quer dar ao disposlt wc

----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP072l3-l VIVALDO BARBOSA PDT
.** PARECER .

A Emenda, de autor-ta 00 Deputado Vivaldo Barbosa, acrescen
ta ressalva à altnea "c" do Item 11 00 artigo 17

Abre a Emenda um precedente que pode tornar inócua a veda
ção contida no cnsoostt tvo

A matéria por tsso. mereceu tratamento adequado pelo Sutis
t stut tvo

Pela rejeição

1P072:05-1 MAURO BENEVIDES PMDB
.......... PARECER .*.*......

Já esta cer-ctaunente atendida a emenda
Pela rejeição

----------------------------------~--------------------------------------------

1P072ll-S VIVALDO BARBOSA PDT
....*....... PARECER .*....*•• *..

A meter-ta constante da presente Emenda é t tctca da le
gislação trrtr-aconst ttuctcnat , da1 nosso parecer contrário-------------------------------------------------------------------------------

lP07204-2 MAURO BEN~VIDES PMDB
.......... PARECER .

Acolhida 1"0 eer-ttc, tendo em vtsea que os artigos 336 e
487, que d tap....nnam sobre a mater-ta no Projeto da Comissão de
Sistematização foram suprimidas no Substitutivo do Relator
Ver, a crcccs i ec, o teor do parecer dado a emenda numero
1P00202-a

PMDB

PMOB1P07l84-4 MAURO BENEVIDES
............. PARECER •••• ,........

Pela apr-ovação

1?07190-9 MAURO BENEVIDES
...... ** ..... PARECER ......*•••

Pela aprovação

1P07187-9 MAURO BENEVIDES PMDB
.............. PARECER *.....*•••

Pretende a Emenda, sucst ttutr a expressão "tnstttut-
cões de assistência social sem fins lucrativos" no ar-t t
165, item r r , at tnea "c", do Projeto de Constituição Que n-a
ta das imunidades tetoutér-tas , por -tnst ttutcões de seaur-t
cace social e de cr-evtcêncta e assistência medica comctemen
tar- sem fins lucrativos"

No decorrer dos trabalhos das Subcomissões e das conta
sões Temát1cas, veto se r tr-mancc uma renoêncta crescente de
seus membros, no sentido de serem mantidas as tmcntceues tri
butárias vigentes, com os mesmos 1imites e abrangência, exce
to no Que tange às entidades sindicais de trabalhadores

A supressão dos termos ent tceces de assistência social,
tradicionais cener tctar-tae da tmuntdade , geraria, certamente
séria crise no setor, já tão deficiente. Quanto ás inclusões,
o seu acolhimento não se afinarla com a referida t enoêncta.
não obstante a tropor-t âncf a da seguridade social e da previ 
dêncta e ass tstênc ta médica complementares

lP07l92-5 VALMIR CAMPELO PFL
••••••••• PARECER ..

A inclusão do dispositivo no Substitutivo teve alcance extra
ordinário, pois não e concetnve t Que o toent tr tceoo ctvt j aen
te com ficha nos ar-outvos policiais, passe pela humt f haçân de
uma ljentiflcação cr-untna't Esta é perfeHamente msoer sãvai
e tem s toc objeto de decisões dos Tribunais
A Emenda não merece acolhida
Pela rejeição

lP071B9-5 MAURO BENEVIDES PMDB
*•• ** •• *. PARECER ..

Pela aprovação A e-enoa tem a mesma orientação da de
numer-es lp07744-3, cuja tecntca legislativa parece preferi
ver

lP07l93-3 LAVOISIER MAIA PDS
.......*••• PARECE~ •••••••••

O conteuoo da Emenda e r-atado de forma mais abrangente
pela redação oferecida ao ctspcs tt tvo no Projeto de Cons-
tituição

~ Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

vas de controle

-----------------~:~~-~:~:~~~~------------------_.._----------------------------
1P07183-6 LAVOISIER MAIA POS
* PARECER .

Pela rejeição, considerando Que o novo Substitutivo do
Relator deu outra redação ao ctspcs tr tvc

lP07200-0 MAURO BENEVIDES PMDB
•••••*.... PARECER '"'••••••••

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP07201-8 MAURO BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comtssão
de Sistematização------------------------------------------------------------------------------

lP0719S-0 LAVOISIER MAIA PDS
.*••••••• PARECER ....** .....

Pretende o autor aumentar para um ano o prazo de Que
trata a ar tnea b do item IV do ar-t 27

É de ser mantida a redação do citado ctscos tt tvo. por
entendermos Que o ar-azo não e exiguo

lP07202-6 MAURO BENEVIDES PMOB
.*•• *•••* PARECER .

Pela rejeição Não há razão de exctutr- os Minlstros de
Estado, da hipótese Nem para lançá-os à concetêncta de outro
Tribunal Ainda mais Quando, nos crimes comuns, serão proces
sados e julgados originariamente pelo STF-------------------------------------------------------------------------------

1P07221-2 MAURO BENEVIDES PMDB
*•• *...... PARECER •••••••••

A emenda pretende suprim1l" o ar-t 360 Que impõe 1im1taçã,., a

lP07215-8 VIVALDO BARBOSA PDT
.***.... " .. PARECER .**.*......

Pretende o autor tornar privativas de cr-as t t e tr-cs natos
as cano tcatur-as para diversos cargos etet tvos • além do Presi
dente da aecuct tca

O Projeto tncj utu junto com o Chefe da Nação, na at tnea B
do t tem III, co ar-t 27, somente os Presidentes da Câmara Fe
deral e do ser-acc da aecucrtca , pelo fato de, em caso de im
pedimento do Presidente da aecuct tca. eusêncta do Pats ou de
vacêncta. serem chamados ao exerctctc do cargo

Quanto ao Primeiro-Min1stro, o parágrafo untco do artigo
176 diz Que "ser-ão r-aquf s t tos para ser nomeado Pr1meiro-Ml
metr-o a condição de nr-as tt etr-c nato e ter- mais de 35 anos de
idade-

Acolhemos a parte que d1z respeito ao Presidente da Repu
ct tca. da Câmara Federal e do Senado da aecubrtca-------------------------------------------------------------------------------

lP07220-4 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão ccnt tna na enenca apresentada pelo vtuetr-e Consti
tuinte deve figurar na legislação ordinária, não sendo neces
sar tc elevá-la á categoria de norma ccnst teuctcna t-------------------------------------------------------------------------------

1P07219-1 VIVALDO BA.RBOSA PDT
........... PARECER •••••••••

A Emenda propõe acrésc1mo à at tnea "h" do Item 11 do arti
go 17, para conctctcnar- a leglt1midade das ent toaoes essocta
t tvas para representar seus r ti taocs em juIzo ao limite dos o
objetivos sociais e à conformidade aos estatutos

A proposta afigura-se-nos redundante, pois a altnea em a
prece já contém a expressão "Quando expressamente autor-f aa
das", Que pressupõe a m-evtsãc no estatuto da ent tcaoe , teéta
essa adotada pelo Substitutivo.

Pela rejeição

1P0721S-2 VIVALDO BARBOSA PDT
• •••••••• PARECER .*....... .

Pela r-efetcêo, tendo em vista aprovação de Emenda refe-
rente ao assunto Que atende melhor à disciplina da matér-ta,
conforme parecer de numero lP171BO-6

lP07214-0 VIVALDO BARBOSA por
• •••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a matér ta em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela crejuctctat toaoe

----------------------------------~--------------------------------------------

lP072l6-6 VIVALDO BARBOSA PDT
••••** ••• PARECER •••••••••

A Emenda visa a criar órgão representatlvo do eleitorado
muntc.tpat com a atribuição de requerer a realização de ple
biscito para derrogar leis locais

A matéria é própr1a da teatstacãc 1nfraconst1tuc1onal

-------------~:~!~~:~::.:_~~:~~-~::~-~~~:_~~~-~::~-~:~:~=~~-~~_:~:~~~---------
lP07217-4 VIVALDO BARBOSA PDT
..*•• *..... PARECER ••••*••••

A. matéria deve ser objeto de regulamentação de lei
que venha a dispor soe-e a organização mun1ctpal-------------------------------------------------------------------------------PMDBlP07l99-2 MAURO BENEVIDES

••••*•••* PARECER .
Pela rejeição

lP07196-B LAVOISIER MAIA PDS
* * *. PARECER .

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade.

Entendemos Que a idade para o allstamento deve corres
concer- àquela da r-espcnsabtt toade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não aooutr-tu
a rratur1dade necessár-t a para o exer-ctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de ccmuncaçãc e dos recursos da lnfor
mação escrita-------------------------------------------------------------------------------

1P072:03-4 MAURO BENEVIDES PMGB
••••••••• PARECER *•••*.......

A enenoe transfere para o ntvet estadual a competência pa
ra criação, í ncot-pcr-ação, fusão e cesmemm-amer-to de Munic'
pios, o Que está coerente com o cr-tnctctc da autorom1a esta
dual

Somos pela aprovação no mer1to

lP07194-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
••••••••• PARECER ."......*..

Q conteudo da Emenda encontra-se contemplado, impl 'cita
ou exp l tctta-enee em outr-os otecos tt tvos do texto do Substi
tutivo

Pela crejuotctat toace-------------------------------------------------------------------------------

1P07197-6 LAVOISIER MAIA PDS
........... PARECER •••••••••

A proposição não concor-r-e par-a o aperfeiçoamento do tex-

------------_:~_:~~~:~:~:~~~~~_:~_:::~~~~=~~--~:~:-~:~:~=~~:_------------------
1P0719B-4 MAURO BENEVIDES PMDB
........... PARECER •••••*•••

Pela rejeição, coe- não se ajustar ao consenso da Comts 
são de stet emat taecãc-------------------------------------------------------------------------------



212

SU8STITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EM!::NDAS APRESENTADAS

IP07221-2 MAURO BENEVIDES PMDB lP07235-2 CHAGAS RODRIGUES PMD8

par-t tctnacãc das ent idades e empresas estata i s na marwt encãc
financeira de planos oe previdência cc-ctenentar para seus
servidores Entendemos consistente o a..aumente de que se tra
ta de mat er- í a mais própria de legislação or-otnar ta, pois o
assunto ja e objeto de tr-ata-nantc especifico em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a q.res t ão Ressalte-se ainda Que o controle e a fiscal i
aacãc dos "fundos de oensão" é competência de uma sec-etar-ra
especifica do Mlnisterlo da Pr-evtdêncta e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

lP07222-1 GIDEL DANTAS PMDB
............. PARECER •••••••••

A disposição curricular esta afeta a legislação ardi na-
ria

Pela rejeição

lP07223-9 GIDEL DANTAS PMDB
••••••••• PARECER .

A imunidade tributaria dos templos de qualquer culto tem
assentada a sua abrangência e seus limites na doutrina e na
jurisprudência A referência às dependências adjacentes, in 
dispensáveis as at tvtceoes espirituais e sociais, de uma lado
pode restringir excessivamente a abrangênc1a da imunidade e,
de outro, estendê-la demais

Por outro lado, as escolas e ambulatorios médicos, refe
ridos na justificativa quando de car-áter- r ttantr-octco. ja
estão contempladas no ar-t 265 item li, a t tnea -c'' do Proje
to de Constituição não havendo portanto necessidade de
r-etnctut-ucs na ar tnea -c-. como se pretende

lP07224-7 VALMIR CAMPELO PfL
............ PARECER .

A mate- ta trata de legislação de pessoal e, como tal,
deveria ser para lei ordinária

lP07225-5 VALMIR CAMPELO PFL
........... PARECER •••••••••

Entendemos ter dado nova e adequada redação à aj tnea em
foco Pela rejeição

1P07226-3 VALMIR CAMPELO PFL
.......... PARECER •••••••••

aeet tvanente , trata-se de rratéria tipicamente inerente a
leglslação ordinária, razão pela qual acolhemos plenamente a
presente emenda

lPQ7227-1 CHAGAS RODRIGUES PMOB
.......... PARECER •••••••••

A questão susc1tada pela douta Emenda foi dirimida por
esta Comissão, de conform1dade com as melhores tradições co
nosso Direito Civil Pela prejudicialidade

lP07228-0 CHAGAS RODRIGUES PMOB
....."'•••• PARECER .

Parece-nos per-tef taeente adequado e suficientemente
abrangente o otscoett tvo atacado Pela prejudicial idade

lPQ7229-a CHAGAS RODRIGUES PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda proposta merece ser parcialmente ecctntoa. pelo
significado contido na objeção que encerra

lPQ7230-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB
........... PARECER •••••••••

E!"I que pese sua relevância, não se cogita da aorecracãc
da meter-ta no âmbito constitucional

Pela cr-efuctctat tcaoe

1P07231-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB
.......... PARECER •••••••••

Quanto ã redação proposta para o dispositivo atacado, en
tendemos que ninguém, e multo menos os filhos, podem ser ex-
ctutcos dos direitos e obr-tçacões etencaoos no Projeto Na
just tt tcecãc, parece-nos que o ilustre autor da Emenda dei-
xou-se envolver numa questão semântica A distinção se fez
entre filhos natur-a ts e os adotivos, e não entre os -natu-

-------------~:~::_:_~:_:~:~~:~~::_--~:::_~:~:~~:~----------------------------
lP07232-B CHAGAS RODRIGUES PMOB
...." •••••• PARECER .

A Errenda, de autoria do t tustr-e Senador Chagas Rodrigues,
acrescenta ressalva á at tnea "c'", do item XV do ar-t tac ta.ne-

nefóc~~~~g'gi~e~~~n;~~~i~~d~a doutrina, e sua inserção no
texto ccnst ttucrcnat não ext r-apo f a o âmbito de contenção e
s tntese de que o nesno deve se revestir

Cremos que merece ser acolhido pelo Substitutivo
Pe1a aprovação

lP07233-6 CHAGAS RODRIGUES PMDB
............. PAREC:R •••••••••

A Emenda propõe ressalva a prisão civil, para eomtt t-j e
nos casos de obrigação ar tmentar , depositaria infiel, e do
não recolh'lmento de tributos descontados de terceiros

A mater-ta está devidamente tratada no Substitutivo

----------------~:~~-~:!:::~~--------------------------------------------------
lP07234-4 CHAGAS RODRIGUES PMDB
........... PARECER .

A Emenda, de autoria do nobre Senador cnenas Rodri-
gues, manda acrescentar ar tnea ao item XV do artigo 12, esta
belecendo a destinação de vinte e cinco (25%) dos bens do con
cenacc por crime doloso de nomtctctc, em favor dos nerdetr-os
do assass i nado

A matéria r-ercae ao ãsot tc constitucional e, alem dis
so não se aplica a uma realidade social em que os cr tmtno
so~, na sua quase totalidade, são pessoas não possuidoras de

-------------~:~:_---~:~~-~:~:~~~~:_~~~:~~:~-----------------------------------
lP07235-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao 1tvr-e ar-bt tr tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das carecer-tas envolvidas têm se mentres
taco. r-etter-acamente. por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que Quer o empregado é ver limitado aquele
arbt tr-to e, não, como se prcoata enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
e!"lpregador Consciente de Que é parte vr tat e tnat tenavet da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um 'Instrumento ou nécutna que, aoõs
usada, é jogada fora CO"lO tnservtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento recntco. a identificação do empregado
ccn os objetivos maiores da empresa, sign1ficam para ela um
patr-tmôntc tneubst ttutvet Investe o empresário em recursos
tunranos , buscando habi 1t tar- e aprimorar a Qual tr tcacão pro
fissional de seus empregados Por tudo. isso, e elementar Que
seja virtualmente contrario à r-otat tv tcade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preend1mento

Posta a Questão nestes termos não tia porque- se trazer
para a relação enpreaat tcta, fundada na trt tat er-at tuaoe do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e imposit tva,

que, ao longo do tempo, sempre fo'l causa de tormentosas de
Mandas juctctate

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto ror-as apresentadas, es
tamos oferecendo rcrreuta conc t t tator ta que reflete a tendên
cia majcr t tar-ta dessas propostas aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, ctutu-ne-ente , vêm

se manifestando por todos os meios de coountcacãc e a veda
ção da oescedtoa tmot tvada ou sem justa causa e-r termos a
;erem definidos pela leg1slação or-dtnar-f a

lPD7236-l CHAGAS RODRIGUES PMOB
............... PARECER •••••••••

Acolhemos, em parte, a Emenda, no sent toc de suprimir oc
dispositivo os diversos componentes do aatar-tc-etntec. oet
xanoo para a legislação orcnnae ta essa mscr-tmtnacão

A Constituição cabe, apenas, declarar que o salario M\
ntmo destina-se ao atendimento das necessidades bas tcas do
trabalhador e da sua fam\ lia, ressalvando, contudo a neces
;idade de atualização constante do seu valor

lP07237-9 CHAGAS RODRIGUES PMDB
.......... PARECER ..

Objetiva o autor Incluir no Projeto, dispositivo Que as
segure aos trabalhadores a integração na vida e oesenvotvtmen
to da empresa, a participação nos lucros e, excecctcnarnent e.
na gestão

A nosso ver, a integração do trabalhador na vtce e de
senvolvimento da empresa decorre, diretamente, da car-t f cf pa
çâo nos lucros Esta, por sua vez, e assegurada, de forma ex
ct tct ta , no Projeto

Em ccnseouêncta. opinamos pela crejuntctat idade da emen-
da

lP0723B-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A oescr-tcãc é matêr-ta processual, adjetiva, e, como tal,
deve ser disciplinada pela legislação ordinária

1P07239-5 CHAGAS RODRIGUES PMOB
.......... PARECER ..

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo significado
cont 'Ido na objeção que encerra

Pela aprovação

1P07240-9 RUY NEDEL PM08
.......... PARECER •••••••••

A ecosentaccr ta compulsória aos 70 anos é ut 11taaoa.
frequentemente, por servidores que já passar-am dos 35 anos de
serviço Por outro lado de certo modo, tal dispositivo e en
carado por muitos como uma medida punitiva, uma vez. que mu1
tos gostariam de cont tnuar- trabalhando ainda Assim sendo, di
etnut-f e para 65 anos, nenhum nener tctc t r-ar-a para os tnter-es
sacos

Com relação a aposentadoria aos 30 e 25 anos de servt
co para o homem e para a mulher, resoect tvanente. somos da
cctntãc que estar-temes cr-tancc uma aposentadoria precoce En
tendemos que, diante da elevação da idade média dos brasilei
ros, or-eco-itaer tal medida não seria prudente e ate mesmo In
viável

Enfim, não podemos nos esquecer ha hoje uma grande
ccnsctent taecãc no sentido de se evitar de criar cormtcões
que aumentem atnca mats a marginalização das pessoas com mais
de 60 anos

lP07~41-7 RUY NEDEL PMDB
........... PARECER .

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necess t
oaoe de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivo de varias etapas

Assim, por coer-êncta somos pela rejeição desta emen-
da

1P07242-S RUY NEDEL PftlOB
.......... PARECER. •••••••••

A peccos tcãc incorre no equtvccc de interpretação As al1
neas que se pretende suprimir dizem respeito â competência da
União para leg'lslar sobre as mater-tas a t t tratadas, enquanto
as at tneas "a'", "h", "c" e ~d" do tnctso XII diz respetto a
competência para explorar diretamente ou Mediante concessão
ou permissão _Por isso somos pela rejeição

1P07243-3 RUY NEOEL PMOB
.......... PARECER ..

De acordo A supressão proposta pela emenda nar-eontza o
texto legislativo, tornando-o mat s ccnctsc. evteencc-se r-ece
t tcãc de materia

1P07244-1 RUY NEDEL PMDB
........... PARECER .

Pela r-ejetcãc tendo em vista a cr-teetacão dada ao subs
titutivo

1P07245-0 RUY NEDEL PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial Isto e, supressão do parágrafo
untcc e contra a supressão dos oenats incisos, vtstc a neces
sidade de se dar uma norma geral a meter-ta.na Constituição-------------------------------------------------------------------------------

1P07246-8 RUY NEDEL PM08
.......... PARECER .

A sugestão contida na emenda parece-nos conveniente, mas para
(figurar) na legislação cr-ctnar-ta

lP07247-6 RUY NEDEL PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, cons ter-andc que o novo substitutivo do
relator optou pela manutenção do cnscts tt tvo

1P07248-4 CHAGAS RODRIGUES PMOB
........... PARECER .

O estabelecimento de relações das entidades s tno tcaf s
nacionais com suas congêneres estrangeiras decorrera simples
mente da eusêncta de proibição ou de condicionantes na Cons
tituição

Portanto, não há necessidade de qualquer ctscosrt tvc
respeito, uma vez garantida a crer-a liberdade sindical

Pela rejeição

lP07249-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER .

Na nova redação do inciso, acolheu-se em parte a Emenda Pela
aprovação parei a 1

lP07250-6 RUY NEDEL PMOB
.......... PARECER .

A função scctat do i m6ve1 encontrou guar'ld.a na legislação
brasileira há mais de duas décadas com a promulgação do Es
tatuto da Terra Agora, com a elaboração da Nova const ttutcêc
br-as t te tr-a trata-se de eleva-la a conctção constitucional
Entretanto, a sua oer tntcâc devera ser objeto de teats tacãc
ordinária
Pela rejeição

lP07251-4 RUY NE.DEL PMOS
••••••••• PARECER .

A emenda e por ampliar o prazo de inalienabilidade para 20
anos, prevista pelo prazo de 10 anos, no ar t 322, do Projeto
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lP072S1-4 RUY NE{}EL 'MO' tP07268-9 IVO VAHOERlINOE ?MOB

1P072B6-7 JOSÉ GENOíNO PT
"'****.**. PARECER ,~*** ..**"''''

Parecer tõênt tco ao de número 11306561-5

11307273-5 RAIMUNDO REZENDE PMOB
..** ..",*.** PARECER ***•••***

A emenda e procedente e deve ser acolhida

lP07274-3 MAGUITO VILELA PMOB
* ........*** PARECER ** ... * ......

A emenda contraria diretriz adotada pelo projeto---------------------------------_.--------------------------------------------

cargos e o esror-cc no senr too de reduzir-se a tnsus ter-t áver ,
situação de carência de recursos que se observa no setor pJ 
ot tcc e, especialmente nos Estados e Munidpios-------_.-------------------------------------------------------------_.-------

PFL

PMDB

11307283-2 'IICTOR FONTANA
..*.****** PARECER '"***."'*"' ..

Parecer idêntico ao de no lP06561-5

lP07275-l NELSON JOBIM
** ... ***** PARECER *"'**"' ..... *

Está parcialmente atendida a eeenca
Pela rejeição

1?01261-5 JOSÉ. G.E.NOíWl PT
"'****"'**. PARECER ..**••••**

A emenda transfere para o ntve t estadual a competência pa
ra criação, tncor-ccr-ecãc. fusão e oesmeebr-aeento de Mun1cl
pios, o que está coerente com o o-mcrctc da autonomia esta
dual

Somos pala aprovação no mer-t to ,-----------------------------------------------------------------------_.------

1P07285-9 VICTOR FONTANA pFL
"'.* ..***.* PARECER ,~******.*

Pelo não acolhimento, conforme orientação adotada no
subst i tut tvo

1?onaa-3 JOSÉ. GENOíNO PT

***..**~\~~~~C~~ ;~~;:;~*;a contempla os objetivos da 'emenda
oar-t tcutareente Quando estabelece competência da untâc para
legislar sobre ctret tc processual e do trabalho (Artigo 54,
XXIILa)

---------------------_.------------~-------------------------------------------

11307289-1 JOSÉ GENO!NO PT
* ... ****** PARECER ..* •••***.

Embora ouoessenos ter- concordado com o primeiro cer-to
do do oar-earero, o segundo- apresenta uma eantrestacãc de boas
intenções Que a nosso ver não cabe. como norma jurídica De
resto, se o poder for expressão do povo e de se supor que a
segunda parte seja decorrência das cot tt tcas comandadas ceie

-------------~~~~--~:~~=-~:~~::~~-----------------------------------------------

lP07282-4 VICTOR FONTANA ?FL
"'••**.*** PARECER ..* ..**."'**

Pelo acolhimento O dispositivo, que o t tustr-e autor da
emenda pretende elidir, é de cunho moralista e racionalizaria
os trabalhos do Congresso, onde projetos ete t tot-etr-cs e va
zios têm tido andamento normal, ccnsest tcnanoc a Ordem do Dia
das Casas do Legislativo Todavia, dadas as just tr tcacões da
ame-roa, acornêmo-ta integralmente

Pela aprovação
--------_.------------------------------------------------~-------------------

1?07281-6 VICTOR FONTANA PFL
.... **+••** PARECER ******** ..

O artigo 86 fica suprimido A reunião do artigo 14 estã e
outvccaoa por uma falha de impressão Trata-se do artigo 13
enfim, a expressão "servidor publico civil" tem urna abrangên
cia total, eliminando a necessidade de se enumerar que são da
União, oos Estados, etc-------------------------------------------------------------------------------

1P07284-1 VrCTOR FONTANA PFL
... ****•• '" PARl:CER **."'**"'.*

O pra~o de 4S ates antes do termino do mandato do Governa
dor e sr-eee t to foi aceito pelos sr-s Const t tumres da comf s
são como mais ececuacc, prazo matr-o tnter-rer tr ta nos traba
lhos de final de gestão do Governo em exer-ctctc Pelo não a
colhimento

lP07270-l IVO VANDERLINDE PMDB
..*****."' .. PARECER ....***"".*

O msposto na Emenda foi contemplado em outro dispositivo
do Projeto

pela prejudicialidade

lP07278-6 VICTOR FONTANA PFL
.....***** PARECER ..**.**•• *

Os objetivos perseguidos pela Emenda ccne t t t am com a
orientação adotada pelo Substitutivo

pela rejeição

lP07269-7 IVO VANOERLINOE PMOB
*** ..**.** PARECER .**.**** ..

As condições para o assentamento de Fami lias são estaoe-'
tectoas através de legislação or-utnar-ta

Pela ref e tcêo

lP07271-9 IVO VANDERLlNOE PMOB
*"''''*'''.'''** PARECER *** .... ** ..+'"

As suaestoas , contidas na proposta de Emenda trazem al
guns desdobramentos que, na tradição f ur-totca brasileira, me
lhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e ccmctemen
'ac Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11307276-0 VICTOR FONTANA PFL
+"'... ***** PARECER *** ..*.**.

A Emenda objetiva alterar o -ouor-un- para as deliberações
das Casas Legislativas, determinando que as decisões "ser-ão

tomadas por maioria de votos, presente a mator-ta de seus mem
m-os-

A Emenda ccntr tbut , eret tvemente para o aprimoramento do
Projeto Constitucional que nos coube elaborar

Nesse sentido, somos pelo seu acolhimento

1P07272-7 IVO VANDERLINDE PMOB
***.*.*"'* PARECER "'.....**."' ..*

A redação proposta ao Art 469 do Projeto de conet ttutcao
exctut a expressão "que venham a ser consideradas canac t t a
das", re tat tve às ccccecer. was de ceéat'tc

A Emenda não contribui a nosso ver, para o acr trror-anento
do Projeto de Constituição

Pela Rejeição

lPD7279-4 \/ICTOR FONTANA PFL
.... *.**"'.*. PARECER ."'** ... ***

procede a ar-curentacãc do nobre Constituinte, razão

-------------~:~~-~~:~_::~~~:~:_~~:_:~:~~:_--_.-------------------------------
lP072Bo-B VICTOR F'DtliAMA PFL
"''''**''''''*'''* PARECER ",.",*",.*,,*

Tomando-se como paradigma a Constituição portuguesa e o pare
cer dado ás Emendas nos lP07388/0 e lP07340/S, somos pelo
não acolhimento da proposição

------------------------------------------------------------------------~------

1P07277-8 VICTOR FONTANA PFL
..****.**. PARECER "'**"'."'** ..

Os Objeti ....os perseguidos pela Emenda conf11tam cem a
orientação adotada pelo Subst t tut tvo

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

lPD7254-9 RUY NEDEL PMOB
**"""'''*** PARECER " ••*"'.**.

Pela rejeição, cons toer-anoc a solução adotada pelo rela
tor no novo substitutivo

1PQ7257-3 RUY NEDEL PMDB
****.**." PARECER ****"*".'"

O substitutivo do relator Mantem o tratamento preferenci
al as entidades r ttantróotces Isto não significa a não ut tt t
zaçãc da rede privada sem fins lucrativos, mas apenas cr-tvtt t
9ia as fl1antropicas

,,",uitas instituições denominalfl-se sem Hr\s "'lcrat1vos, co
r-ém na verdade runc tonam t rctcamente de forma capitalista
Portanto, não vemos razão para privilegiá-las no texto ccnst t
tuc tona t

Pela rejeição
---------------------------------------------------------------------~---------

constituição ccnccantc a orientação dada pelo Autor a sua
emenda seja no sentido de provas e garantir a utilização ra
cional da terra e excluir a ação de interesses esoectr tcos
neste mercado, somos pela rejeição por não se tratar de mate
ria const ttuctcnat devendo ser regulada por lei escectt tce
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP0725S-1 RUY NEDEL PMOS
".****.** PARECER **.***",,,,.

Trata-se de matéria pertinente a legislação ordtnar ta

-------------~~:_~:~:~~-~~~~:~:~::~-~-~~:~~::~-~~_:~:--~:_--------------------

1P07252-2 RUY NEDEL PMDB
**"'*****'" PARECER ******"'*'"

Pelo acréscimo de uma al tnea "e~ ao ar-t 265, item II ,
do Projeto de Constituição, a emenda o-etence incluir. entre
as imunidades tributarias, "o s tatena cooperativo assim en 
tendido todo ato praticado entre o associado e a Cooperativa
ou entre assoctecões cooper-et tvas co-irmãs, na prestação ne
serviços ou et tvtcaoes urbanas e/ou rurais que constituam o
seu objetivo social"

No decorrer dos trabalhos das Subcomissões e das conta 
sões remàt tcas , assentou-se uma tendência crescente de seus
membros, no sentido de se manterem as imunidades hoje vtcen 
tes, com os mesmos limites e abrangência, tncruroas , ainda,
no seu rol. as entidades s tncncats de empregados

A amp11ação das imunidades tributarias, com a 1nclusão
proposta, acarretaria Queda de receita no âmbito das três
esferas de governo, o que poderia comprometer a descentral1 
zação de encargos e o esforço no sentido de reduzir-se a in 
sustentavel situação de carência de recursos que se observa'
no setor publico, sobretudo nos Estados e Ml1nic'p1os

1P07255-7 RUY NEDEL PMOB
••• * ••*.* PARECER "'.*••*.**

Pela rejeição
.ra existem disposições aene-tces destinadas a proteger as

cono ..cões oe v"da e ma\s amb\ente (art. 43, VI e VII)

11307253-' RUY NEDEL ?M{}B
*""**"'''** PARECER ***"'*****

Cada Estado deve ter autonomia para r txar- os limites da remu
neração de seus vereadores O parágrafo untco do ar-t 65 do
anteprojeto de constituição assegura essa autonomia

------~------------------------------------------------------------------------

lP07256-S RUY NEOEL PMDB
•• *.***** PARECER ••**".*",.

Proposta aos apelos educacionais e do bom senso
Os recursos publicas destinam-se preferencialmente

ensino publico
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP07259-0 COSTA FERREIRA PFL
**.****.* PARECER *********

Propõe seja o oar-tanent ar-tsnc substituído pelo m-es tcen
ctat tseo Mão apresenta argumentos

-----------------_::~:-~:~:~:~~-----------------------------------------------
lP07260-3 COSTA FERREIRA PFI..
***.***** PARECER *"*.*****

É. concr-eenstvet a preocupação do autor quente ao desres
peito quase generalizado à chamada lei do sitênctc meter-ta
que mais se enquadra entre as posturas municipais, ou mesmo
no elenco das contravenções ceneis Não e, porém, matéria

-------------~~~::~:~:~~~:~--~:~:_~~:!~~~~~:~~~:~:_------~---------------------
lP0726l-1 MAURO BENEVIDES pMOB
.*••• "'*.* PARECER *"'**.*"'**

Ja se encontra car-ctaureote atendida a emenda

--------------------~:~~-~:~:~::~----------------------------------------------
lPD7262-0 NILSON GIBSON PMOB
."' ••• "'*"'* PARECER ******."''''

A presente emenda em primeiro lugar, pretende a supres-
são do 20 do art 395 do Projeto

concordamos, nesse ponto, com o ilustre autor, pois o
dispositivo em tela poderia gerar conflito com pr1nc'pios ja
consagrados

No que concerne a supressão das aitneas e a j, do Hem
XI, do ar-t 12, todavia, não procede a pretensão. pois não a
carretariam as disposições em questão, Qualquer cr-ef utac ou
dificuldade de interpretação •

De igual forma ocorre com a proposta de alteração da a
1tnea -c- do ja citado ar-t 12, IX do Projeto

-----------------_:~~:.:_~::~~.:_~:::_:~~~~:~~~-~~~:~:~-~:_~~:::~::_~~:~~:_-----
lP07263-8 FRANCISCO DIÓGENES PDS
**•• *.*.* pARECER •••••••••

------------------~:::_:~~~~:~:~.:_~~~_!:~~:_~:_!~::~:~~:;~~:_~~_:~:~~:_-------
1P07265-4 NILSON GIBSOt-l PMDB
"'''''''''''''.''''''''' PARECER "''''''''1'**'''**

A proposta, altamente meritória, mar-acaeacoth ttía no texto
constitucional, embora sua redação seja modificada, para e-

------------_::~!~-~:_~:~~~~-~~:~~:~~------------------------------------------
lP07266-2 JOSÉ GENOINO PT
"'*.**'1'*"'* PARECER ****"''''''''''*

À Questão em foco o Relator deu tratamento condizente com
a opinião da maioria empenhada na presente fase dos trabalhos

-------------~~~:~:~~~~:~:_~::~-~~:!~~~:~~:~~~~:_-----------------------------
lP07267-1 IVO VANOERLINOE PMOB
.******** PARECER ...... **.****

Em que pese sua relevância pão se cogita da apreciação
da matéria no âmbito constitucional

------------------~:::_~~:!~~~:~::~~:~:_---------------------------------------
'P07268-9 IVO VANDERLINOE. P,,",OB
********* PARECER **.**."'*'"

Pretende-se pela Emendà, incluir entre as imunidades I

tributarias, o ato cooperat .vc. "assim considerado aquele
praticado entre o associado e a cooperativa ou entre coopera
t tvas associadas, na realização de serviços, operações ou
atividades Que constituem seu objetivo social" •

No oesenvotv tnenro dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões 'remat tcas , firmou-se gradualmente uma pOSição, por
parte de seus membros, no sentido de se manterem as imunida
des tributarias hoje vigentes, nos mesmos limites e abrangên
cia excetuadas somente as entidades sindicais de emprega
dos que foram tarrbem tnctutdee

A erct-tacãc das imunidades tributarias, como proposto,
acarretaria queda de receita no âent tc das três esferas de
governo, o que poderia coecr-cmerer a descentralização de en -
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1D0731O-3 AGRIPINO DE Ol.IVEIRA LIMA PFL
.......... PARECER ••••..,.....

A Comissão acolheu as ponderações do ttustr-e autor Pela
apr-ovaçãc

1P07306-S AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
........... PARECER •••••••••

O dlspos1t1vo significa o r-ecconecteeoc das culturas
indigenas pelo estado

Pela r-ejetcãc
---------------------------------~---------------------------------------------

lP07303-i RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER .

A conceituação proposta cotnctce, em parte. com a POI'"
nós adotada no sucst ttut tvo. pelo Que somos, pela acr-ovaeãc
~arclal

eectoa de salvação nacional. pccer-a o Estado, em consonância
com 05 anseios do povo propugnar por jornadas mais extensas
desde que compensatórias a mva t de remuneração Esse, alias.
é o exemplo qú'e nos dá o Japão, onde a tnrens tt tcacêo do tra
balho, longe de penalizar o tr-eoatnaocr-, e o melo eficaz de
lhe propiciar metnoe panr-êc de vida

Assim, considerando Que o Congresso Nacional. sempre
sens ivet as r-etrwtnrncacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pats poderá. com maior e texteti toeoe. dis
ciplinar essa controversa Questão. optamos por manter aoenas ,
a limitação da duração diarla do trabalho em B horas, no ma
"mo

PFL

PTa

RICARDO IZARlP07302-2

1P07311-1 DIRC~ TUTU QUADROS
••••••••• PARECER .

lP07307-3 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
••••••••• PARECER .

------------------~~~:_~:~:~~~~-~:~~~~~-~-~~~~~~~~~-~~-~~~~:~~~~-~-------------
1P0730B-l AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
.......... PARECER •••••••••

Embora com outra redação e um outro ctsros tt tvc, O esctr-ttc

-------------~~_:~:~~:_:_~~:~~:~::~~--~:~:_:~~~~:~~~-~:::~:;-------------------
lP07309-0 AGRIPINO DE OLIVEIRA UMA PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as tr-ectcões const t tuctona ts
brasileiras, merece adequada consideração Quando for elabora
da a legislação complementar e or-dtnar-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP073Q4-9 ALOVSIO CHAVES PFL
........... PARECER ..

A emenda pretende suprImir o ar-t 360 Que teoõe limitação à
oar-t tctnacãc das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores. Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de met er-ta mais pr-ónr-f a de teatsiacãc cr-emar-ta, oots o
assunto ja é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda. Que o controle e a t taca t 1
zação dos "fundos de censêo- é competência de uma Secretaria
especifica do M1nisteri0 da Previdência e Assistência Social,
a qual Incumbe o acompanhamento da observância das nor-mas 1e-

-------------~~~:_:_~~~~~~~:~!~~::_~:~:~~:~:::_--------------------------------
1P0'1305-7 DIRCE TU1U QUADROS PTe
• •••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se ajuatar- ao consenso da conta 
são de Sistematização

lP07293-0 JOSÉ GENOíNO PT
............ PARECER .

sucr-eeeãc formulada na emenda foi atendida < Realmente.

-------------~~-~~!~~~-~::_~:~_:~~-~:~~~~~~--~::~_:~~~~~~~~--------------------
1PQ7294-8 JOSE GENOíNO PT
............ PARECER .

Nem pelo fato de se chamar democrática a geouct tce De
eccrét tca da Alemanha é mais ceeocrat tce que a Repub11ca Fede
ral da Alemanha ftA een entenceur • demt-rsot" Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P07297-2 SIQUEIRA CAMPOS POC
.......... PARE'.CER •••••••••

A emenda proposta está em descompasso com a mel hcr- pratica de
po1 ti tca migratoria e de nactcnat teace. diante da inadequação
a parâmetros r-azcãve ts de concessão de franquias aos estran
geiros. CO'l'lO de r-esto se pode inferir dO c-ocr-te direito
estrangeiro comparado

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
'P07298-1 SIQUEIRA CAMPOS POC
••••••••• PARECER .

A criação de Estados, tem com sua subdtv í sãc ou incorporação,
e mater ta nitidamente constitucional que impõe condições e

llmttes a legislação conotenentar- Deixa-la a le9is1ação com
ntementar- ser-ta tactt í tar- sua efetivação á aator-ta absoluta,
enquanto Que as emendas a Constituição exigem dois terços dos
membros do Senado de da Câmara

lP07295-6 JOSÉ GENOíNO PT
............. PARECER ..

A emenda suprime O item I do ar-t 237, Que estabelece exata 
mente O por-que da decretação do Estado de srt tc Sem esse
ctspos tt tvo , não nave-a Estado de s tt to. salvo para estado de

-------------~~:~~~------------------------------------------------------------
1P0729ô-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC
.......... PARECER .

A proposta da presente Emenda envolve comprometimento com O
cr-tnctotc da untctoaoe sindical, ao passo Que. no suns t t tu
t tvc que estanos elaborando. pretendemos optar pelo plura
lismo, embora não absoluto
~ela r-eretcãc

lP07290-5 JOSE GENOíNO PT
"' PARECER .

A erenoa propõe a revogação da Le1 de Segurança Nacional
Entendemos que 1sso e Matéria para lei crctnar ta, não de

vendo constar, mesmo nas Disposições Transitarias, em Consti
tuição

-----------------~=~~-~~~:~=~~------------._-----------------------------------
1P07291-3 JOSE GENOINO PT
.......... PARECER ••••••••• _

A emenda propõe a supressão de todo o cecs rctc I do r t-

rvtc ~~t;n~~~ir;~~ ~:c~;~~~fod~ ~~i:~~ de Defesa para r-ecr-t- ,~
ntr- os abusos que se cometem em nome da Democracia

Somos pela sua manutenção na forma como se encontra
anteprojeto

------------------~~:~-~~~:~~~~------------------------------------------------
lP07292-1 JOSÉ GENOíNO PT
............. PARECER .

A emenda propõe a ext tncêo do Serviço Nacional de Informa
cões

Qualquer Estado Soberano que queira manter esse tHulo ,
há que ccsevu- seu órgão de informações etc É Q caso da KGB
na untão Soviética. CIA. nos Estados Unidos. etc,etc

Pela rejeição

lP07299-9 SIQUEIRA CAMPOS POC
••••••••• PARECER •••••••••

A mater ta constante da presente Emenda é t tctca da le
gislação infraconstituclonal. daí nosso parecer contrario

1P07300-6 GERSON MARCONDES PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial. nas ter-eos da )} I r racctaca pelo
projeto de Constituição. conforme parecer de no lP12522-7.--------------------------------------------------------------------------------

1P07301-4 RICARDO IZA!? PFL
.......... PARECER .

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emnr-eüo e, cor-tente. como contraposição ao livre ar-cttr-tc

do empregador de despedir o e"lpregado, tornou-se. ar-t tr tctc
samente, uma momentosa e controversa Questão. POrquanto, seg
mentos excr-ess tvcs das categorias envolvidas têm se mantees
taco. r-et t er-adarnent e , por uma solução harmoniosa do problema.

Na Verdade, o Que Quer o empregado e ver l1mltado aquele
artrí t r-to e. não, como se pr-ecata enganadamente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que é parte vital e inalienável da
croor ta atividade empresarial. sabe Que não pode ser tratado
como urra simples peça, um instrumento ou maquina que, após
usada. é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao eecr-eaaoor inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados da batxa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a Identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patrhnônio tnsunst ttutvet Investe o eecr-esér-tc em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qua'l tf t cação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso. é elementar que
seja virtualmente contrário à rotatividade ela sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para 05 resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não ha porque se tr-azer
para a relação emar-eaat tcta. fundada na of tater-at toace do
contrato. uma condição uruceascat , oater-net tata e tncos tt tva ,

que. ao longo do tempo, sempre Joi causa de tormentosas de
mandas juatctats

Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conctt tator-ta que reflete a tendên
cia mafor-ttar-ta dessas cr-oocstae, aceita por 1I oer-encas de
ceteçor-tas eccnômtcas e profissionais que, ctuturnamenre. vêm

se manifestando per- todos os meios de ccmcntcacãc é a veda
ção da cesceetca urot tvaoa ou sem justa causa. em termos a
;:erem oer tntccs pela legislação ordinária

A matéria compete a Legislação ür-otnar-ta

lP01312-Q AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
.......... PARECER ..

O conteudo da Emenda, em sua essência já esta Incorpora
do ao ercj eto-------------------------------------------------------------------------------

lP0731,3-8 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
............ PARECER •••••••••

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo s tcntr tcaoc
contido na objeção Que encerra

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP073i4-6 AGRIPIt.Q DE OLIVEIRA LWA PFL
••••••••• DARECER •••••••••

Como fizemos opção DOr redação sintética para o ar t
20 , a sugestão, ou oetnor-, a emenca do nobre ccnst ttutnte
Agripino de 01 tvetr-e Lima. muito r-actonat , não pode ser acei
ta. tnfel izmente Pela r-ejercâc-------------------------------------------------------------------------------

lP07315-4 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA. PFL
••••••••• PARECER "' .

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é
de todo caotvet • devendo ser tomada em conta

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P07316-2 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
........... PARECER .

A matér ta em foco mereceu dos Constituintes empenhados
na presente fase de elaboração da nova Carta atenção multo
especial. e acreditamos que ao tema foi dado o tratamento

-------------~~~~~::~::_:~~_:_~~~-~~~~~~~~~~~--~::~-~~:!~~~:~~:~~~~:_----------
1P07317-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA. PFL
.......... PARECER .

À questão em rede o Relator deu tratamento condizente com
a opinião da maioria empenhada na presente fase dos trabalhos

------------_:~~::~:~~~:::_-~::~-~~:~~~~:~~~~~~~:_-----------------------------
1PQ731B-9 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda merece ser- accirrtca e a objeção Que encerra é de to
do caotvet , devendo ser tomada em conta

1P07319-7 AGRIPIMO DE OLIVEIRA LIMA PFL
••••••••• PARECER .

A emenda cr-ooos ta merece ser acolhida, pelo significado
contido na objeção que encerra

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1PQ7302-2 RICARDO IZAR PFL
.......... PARtCER •••••••••

A fcrnaoa de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 Ou 48 horas, como proposto em numercsf eat-
mas Emendas, teve de certo modo, um referencial comum
A mater-ta oas propostas. mesmo na fase das Comissões reeat t
caso seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dOS textos. semar-e nertons tr-ou ser a matéria mais
adequada a legislação ordinária

De fato. a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção ccníueru-ar que só a leI pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida eccnõmtca do
Pa'i s , mas, pelo desenvolvimento tecnctcçtco, por not tvos de
tnter-esse publico ou até pOI'" comprovadas razões de ordem os t
ccscctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se. por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vá
rias categorias. em oecc-r-êncta de lei especifica ou par ror--'
ca de conquistas em acor-des ou convenções coletivas, já cum
prem jor~das r-eouatcas

Num quadro inverso. e'n que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os ntvets de produção, até corro

lP07320-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

as nobres onfet tvcs visados pela Emenda estão plenamente
atendidos nos cem turos DOS DIREITOS INDIVIDUAIS e DIREITOS
SOCIAIS Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP0732'-9 AGRIPINO DE OLIVE.IRA LIMA PFL
••••••••• PARECER .

A emenda proposta merece ser accttrtca. pelo s tsnt etcacc
contido na objeção que encer-ra

------------------~:~:_~~~~~:~~~-----_.._---------------------------------------
1P07322-7 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
................ PARECER ...

A emenda mer-ece ser acourtoa e a objeção que encer-r-a é
de todo cabível, devendo ser tomada ell) conta

-----------------~~:~-~~~~~~~~~.:_---------------------------------------------
lP07323-5 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
••••••••• PARECER .

Quer a_el'\enda Suprimir o parágrafo 50 do artigo 273
A lei complementar deve r txar- as a1 I quotas rnáXi~s do
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lP07323-S AGRIPINO DE DUVEIRA UMA. PFL 1P07341-3 CUNHA BUENO POS

lP07326-0 AGRIPINO DE OLIVEIRA l.IMA PFl
••••••••• PARECER .

Concordamos com a Emenda, ccte , de fato, o parágrafo uni
co é redundante e oesnecessár-tc

lP07325-l AGRIPIf'oQ DE OUVEIRA LIMA PFL
............ PARECE~ .

Pela rejeição Temos convicção de Que a matéria em foco
recebe tratamento eoeoueoc no Projeto

lmposto sobre vendas a varejo de mercador-tas

lP07324-3 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA
............. PARECER •••••••••

Pe1a aprovação

PFL

ct tca, da Câmara Federal e do Senado da aecuar tca-------------------------------------------------------------------------------
lP07342-1 CUNHA BUENO PDS
•• $ •••••• PARECER .

O d í spos t t tvo objeto da pr-eser-te emenda não veda o traba
lho tenccr-er-tc. mas a intermediação da mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vtncutc ercr-eaat t
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, CO'TlO se pode ver, não pode alte
rar, de maneira sign1ficativa, a oferta de 'Postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor Que a necessidade dos servi
ços hoje atendldos mediante locação. desaparecesse com a pr01
ntcãc da intermediação. Essa necessidade Simplesmente passará
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar-tos do serviço

Pela rejeição da emenda

PFL

1P07327-8 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
.$ $ PARECER •••••••••

A emenda é adequada com just1f1cação conoat tvet e con
vincente Pela aprovação

1P07328-6 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda ecdt t tca a redação do par-aar-atc 50 do ar t 29
e em suas t tnnas gerais está acolhtda no Projeto Favoravel
em parte

1P07329-4 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
•• $ •••••• PARECER •••••••••

Propõe a Emenda alistamento cer taatõr to e voto facultativo
Acolhemos a proposta do alistamento cnr taatõr tc
Quanto ao voto facultativo, o ete ttcr-acc br-as t t atr-o ainda não
está preparado para exercer esse d1retto Sua pratica poderia
ser prejudicial á r-ecr-esentat tvtcace pct tt tca e popular dos
etettcs As grandes abstenções poderiam levar ao poder mtno
r-tas r-ectcats e comprometer a lisura dos pleitos devido à

corrupção eleitoral
Sendo o exerctcto do voto um dever crvtco. entendemos que a
obrigatoriedade do voto deve ser nant tua

1P07330-8 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
••••••••• PARECER .

A Emenda assegura a iniciativa privada sem intervenções
Pe Ia aprovação

lP07331-6 AGRIPINO DE OLIVEIRA l.IMA PFL
........... PARECER .

O Relator optou pela manutenção do texto original por "-~

entender ser oesnecessar-tc o acresctmc sugerido

1P07332-4 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe mod1f i cação na forma, não a1t eranoo o
conteudo

Pela aprovação car-ctat

lP07333-2 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
............ PARECER •••••••••

Q objeto da Emenda está contemplado Pela- m-efudtctat t-
cace

1P07334-l AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFl
........... PARECER .

O texto do Projeto ja contempla os objetivos da emenda,
particularmente Quando estabelece competência da União para
teatsta- sobre dlretto processual e do trabalho (Artigo 54,
XXIII,a)

---------lpõi33s:g---------ÃGRfpfN"õ-õE"-õLIVEIRÃ-CIMÃ---------------P"õs---------
$ PARECER ..

A enenoa percute questão que deve ser examinada a luz. do
Subat ttut tvo Pela aprovação

1P07336-7 CUNHA BUENO PDS
.............. PARECER .

Pela supressão dos termos -oe tt-aoatnadcres" dO texto do
ar-t 265, ltem II, at tnea "e", do Projeto de Constituição, a
Emenda pretende incluir todas as categorias de entidades s tn
ctcats , e não somente as de empregados, no rol das imunidades
tributárias

A justlficação da Emenda argumenta que as entidades s f n-
otcats patronais são 19ualmente 6rgãos auxiliares do poder
publico, merecendo o mesmo tratamento Que as de emn-esaccs

Os s tndtcatos patronais têm, como associados e contribu
intes, as empresas do respectivo setor de atividade econômi
ca, organizadas para a obtenção de lucros Por isso. as em
presas Que as constituem dispõem de muito mais recursos que
os empregados que organizam os seus sindicatos aoe-nats , as
contr-tbutcões e anuidades pagas pelas empresas, aos sindica
tos respectivos, ccnst ttuen despesas oecut tvets do lucro bru
to. para efeito de cálculo do imposto de renda, ao passo Que
a maioria dos assalariados do Paj s tem rendimentos que se si
tuam abaixo do t tmt'te de isenção. passando a arcar efetiva
nente com o ônus da contribuição sindical •-------------------------------------------------------------------------------

1P07337-S CUNHA BUENO POS
••••••••• PARECER .

A Emenda, de autoria do ilustre Deputado Cunha Bueno,
dá nova redação á at tnea -e- do item XV do ar-t 190 12, para
prever a arbitragem como meio de dirimir as questões advindas
de lesão de etrettc

A sugestão e valida e a Emenda pode, a nosso ver,
merecer o devido acolhimento. dentro do Substitutivo

Pela aprovação.

It"U/ddtl-d CUNHA BUENO PDS
.......... PARECER .

Face a supressão do parágrafo 100 a emenda está pr-ej udt
cada

TPQ7339-1 CUNHA BUENO PDS
........... PARECER •••••••••

A Emenda objetiva incluir> "as Câmaras auntctpats e o Po
vo'". atr-aves de documento Que reúna meta de trinta mil assi
naturas entre as partes legltimas para propor ação de incons
titucionalidade

A proposta contr-er-ta a cctntãc da maioria dos Constituin
tes Que examinaram a matérta em fases anteriores

Pela rejeição

lP07340-S CUNHA BUENO POS
••••••••• PARECER .

Pelo não acolhimento, pelos mesmos motlvos exneno tcos no pa
recer a Emenda no 1P07388/0

lP07341-3 CUNHA BUENO POS
••••••••• PARECER .

Pretende o autor tornar privativas de br-as t t atr-cs natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, além do rr-eet
dente da aeccet tce

O Projeto incluiu junto com o Chefe da Nação, na al tnea B
do ttem rrr , do ar-t 27, somente os Prestdentes da Câmara Fe
deral e do Senado da gapunt tca, pelo fato de, em caso de im
pedimento do Presidente da Repub l tca. ausêncta do sats ou de
vacância, serem chamados ao exer-c tcto do cargo

Quanto. ao sr-tmetr-c-atntstr-c. o paragrafo untcc do artigo
176 diz Que "serão recuts vtcs car-a ser nomeado Primeiro-Mi
nistro a condição de cr-as t teu-c nato e ter mais de 35 anos de
idade"

Acolhemos a parte Que d1:2: respeito ao Presidente da Repu-

, P07343-0 CUNHA BUENO PDS
• •••••••• PARECER '1' .

Pelo acréscimo de uma ei tnea ao ar-t 265, item rr • do '
Projeto de Constituição, a Emenda pretende tnctutr- entre as
imunidades. os proventos da aposentadoria e pensões cujo va 
101' não exceda a vinte satar-tcs-etnteos

No decorrer dos trabalhos das Subcomissões e das ccats 
sões Temáticas, a tendência de seus membros, no sentido de se
manterem as imunidades tributarias nos 1imites e com a '
abrangência das atualmente vigentes. exceto no que tange á

inclusão das entidades s tnctcats de empregados, veio se acen
tuando gradualmente

Ademais, a ampliação das 1mun1dades acarretaria perda de
r-ecet ta tncompat tvet com o objetivo de se reforçarem as fi
nanças municipais e estaduais, alem de criar uma catescr ta I

cr-tvtteataoa de contribuintes. em confronto com outras
que com rendimentos tnrer-rcr-es. se vejam na contingência de
arcarem com ônus tr-tbutar-to

lP07344-B DIRCE TUTU QUADROS PTB
••••••••• PARECER .

A eroccstcãc em exame. conquanto constttua vat tosc sub
s tuto para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada quando se tratar da legislação complementar

Pela rejeição

1P07345-6 DIRCE TUTU QUADROS PTB
........... PARECER •••••••••

A matéria compete a Legislação Ordinária

1P07346-4 DIRCE TUTU QUA.DROS PTB
........... PARECER •••••••••

Acolhemos a emenda parcialmente Entendemos Que o poder
publico deve assegurar o acesso à educação, á informação e
aos meios e metodos de controle de nata11dade. respeitadas as
convicções ét tcas e religiosas dos pais-------------------------------------------------------------------------------

lP07347-2 CUNHA BUENO PDS
.......... PARECER •••••••••

A crcocstcão não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constttuclonal em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P07348-1 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A ampliação das imunidades tributárias centr-ar-ta tendên
cia crescente dos constituintes. que se manlfestam no decor
rer dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas,
além de concrometer- a meta de se reforçarem as finanças muni
cipais e estaduais

1P07349-9 CUNHA BUENO POS
• •••••••• PARECER •••••••••

A Questão suscitada pela douta Emenda foi dirimida por
esta Comissão, de conformidade com as melhores tradições do
nosso Direito Civl1 Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

I P07350-2 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Embora seja louvável a preocupação do nobre ccnet ttutnte , o
conteudo da presente emenda, em linhas gerais. já se encontra

no texto do Projeto de Constituição

-------------~::~~_:~~~~--~~~:_~~~~-~~~!~~~:~~~~~~~:_~~-~~:~~~----------------
lP07351-1 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER •••••••••

É importante a preocupação com a preservação ambiental.
porém a natêr-ta é tnrr-accnst ttuctonat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P07352-9 CUNHA BUENO POS
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida. no mérito. ressalvando a redação flnal do rela
tor

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
.lP073S3-7 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta que a emenda vem apresentar já está atendida,
pelo menos em parte. em otsccatt tvcs constantes do Projeto de
Constituição-------------------------------------------------------------------------------

1P07354-5 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER ••••• "'....

Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a suges
tão de retirada da expressão "e do subsolo" A proposta r-ena
ctcnat do autor da emenda não foi aceita. por entendermos ser
a redação or1g1na1 mais clara e precisa

Somos pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP07355-3 f:RAlOO TINOCO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A eater-ta de Que trata a proposta é pertinente ao T1tulo
Que dispõe som-e as competências legislativas

Pela cr-ef udtctat toace------------------------------ -------------------------------------------------
lP07356-1 ERALDO TINOCO PFL
........... PARECER •••••••••

Acolhida, no mérito. ressalvando a redação flnal do r-eta
ter-

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P07357-0 ERALDO TINOCO
............ PARECER •••••••••

Os cr-ccosttce da emenda estão garanttdos no conjunto dos
dispositivos do cacttuto

Pela aprovação cer-ctat-------------------------------------------------------------------------------
1P0735B-B JOSÉ MOURA PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda tem total procedência e propriedade Tal como propõe
o t l ustr-e ccnst ttutnte deve ser acolhida, vez que a aprovação
do texto atual acarretaria efeitos tneesef evets no bom func1
onamento dos cc-aãcs publicas estaduais-------------------------------------------------------------------------------

1P07359-6 JOSÉ MOURA PFl
.-•••••••• PARECER •••••••••

Prejudicado, em oecor-r-êncta da supressão total do 20

-------------~~-~~:~~~-~~_:~_:~:~~~~~:!~-~:_:~~::~:~~~~~-----------------------
lP07360-0 CUNHA BUENO POS
......"'••• PARECER .

O fundamento da emenda apresentada pelo nobre ccnst ttutn-
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te, e exatamente o r-esmo que adotamos, Qual seja, o do enun
ciado fundamental e consagrador da igualdade de direitos Op
tamos por redação clara e expli c't t a das determinações que se
que" assegurar

S1mpl ~flcou-se a redação do otsccatt tvo citado, sem or-e
j u i zo de sua mot tvacêo tntctat o que atende plenamente os e
levados orcpos ttos do ilustre autor, nos termos do suost ttu
t tvo

1PQ7361-8 CUt>.HA BUEf>oO PDS
................ PARECER •••••••••

Ccnstder-aecs , com base nas ponderações de i .ustr-es Cons
tituintes não cabe" no texto constitucional a definição do
per lodo de licença remunerada da gestante Acolhemos igual
mente a garantia de emprego e sarar-te na ter-n-a proposta pela
e-entra Julgamos necessar-tc contudo acrescer a especificação
da lei, convenção e acordo cctet tvo como ânbf to de regulamen
~ação posterior da eetér-ta

1PQ7360-0 CUNHA BUENO 'DS O texto do Projeto ja contempla a matéria ao def1ntr a for
ma de intervenção do Estado na Ordem accnõmtca, t tcanoo a E
menda prej uci cada

Pela prejudicial idade

1P07375-B CUNHA BUENO PDS
•••• "'..,. PARE:CER .

A emenda moctt tcat tva ao ar t 243 procura dar uma dimensão
nomer-tca mator- a comissão a ser composta pelo Congresso Na
ctooat para accnoannar- e r tscat tzar- a execução das oentoas
quando em vigor o Estado de Defesa e de Slt10
Entendemos que a redação como se encontra atende a finalidade
a Que se dispõe-------------------------------------------------------------------------------

11'07376-6 LUCIA BRAGA PFL
.................. PARE.CER •••••••••

Entendeu a Comissão de s tst emat f zação que está impl í c t
to e e tr-r-erut avej o dever da União de cumprir a Carta Cons
titucional, e que a Lei ür-çament ár-a a e o lnstrumento vãt toc
para prior-izar os deveres previstos nas ar tnees suprimidas
Pela rejeição

1PQ7362-6 CU!'lHA BUENO PDS
........... PARECER ..

O preceituado no artigo 15 do Projeto resulta de numero
sas eantfes t ações das ent1dades sindicais que vêm accncennan
do, de perto, o grav\ssimo problema de retenção tnjust tr tcaoa
dO saia-te As estat í s t tcas dos Tribunais Regionais oc Traba
lho. são alarmantes quanto ao numero de tettos juutcrats r-e
cra-eece salários Ora, a nossa legislação atual trata de mo
do t tmtdc a questão, cominando simples multas ao empregador
faltoso ASsim, a caracterização da retenção t emccr-ar te ou
oer tm t tva do satár to como crime, deve constituir em seria
obstáculo a essa prática fraudulenta dO mais sagrado direito
~o trabalhador

lP07363-4 CUNHA BUENO POS
."' PARECER ..

A matéria em causa, decidimos por uma abordagem constitucio
nal alternativa, Que na or-esente fase dos trabalhos torna in
vtavet o aproveitamento da referida emenda, sem pr-ej u'izo do
exame cr-tt tcc da solução ccnsubst ancvada no Substitutivo Pe
la cr-efuntctat toace

1P07364-2 CUNHA BUENO PDS
.............. PARECER •••••••••

A Emenda visa a tornar o a l ts tementc e o voto faculta
tivos

Entendemos que o exes-c tcto do voto é um dever ctvtcc A
obrigatoriedade do voto eevee da teoria do eleitorado-função
E, per-tento, uma obrigação jUl"1dica

Não concordamos COI'l os argumentos de que violenta a li
berdade e a consciência do ete í tor- Pelo contrario, o cidadão
vota no candidato de sua preferência, podendo t arebem, votar
eM branco

O voto eecut tat Ivo pode provocar grandes abstenções
ccncrcnetenoo a r-epr-esent at tv tdade cct st tca e popular dos
eleitos, levando ao poder minorias radicais e transformando 
se em fator de corrupção eret to-at

Sendo o VOtO obr-tçetcr-tc e óbvio que o alistamento
t anbém será obr-taator-to

Excetuamos da onr-tçator teoaoe apenas os analfabetos,
os maiores de setenta anos e os def1cientes ets tcos

1P07365-1 CUNHA BUENO PDS
............... PARECER .

A "praxe ter-mtnctcatca" consagrou a expr-essão Distrito
secc-at como o ter-r-t tcr-tc onde se tccat í za a sede do governo
da neeuot tca Federativa. o Que nos leva a considerar como
toatca a utilização da expressão "distrital" para qualificar
tanto o governador Quanto os Deputados eleitos para o Exe

cutivo e o Legislativo da Capital da necuct tca. Esta foi a
opção dos senhores me'ror-os da Comissão de Organização do Es
tado e e tambem nossa, visto oue o DF não é um Estado nem
U'll Munic\pio. mas sim um Distrito

1P07366-9 CUNHA BUENO PDS
..."' PAREC=.R "' ..

Em/:lDra louvaveJ a trotenção do nobre coost ttutnee. a Matéria,
expressa na presente emenda, conr t t ta com <:I. s tatemat tca geral
adotada pelo Projeto de Constituição
Assim pela r-ejetcãc da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P07367-7 CUNHA BUEND PDS
............ " PARECER .

O proposto na Emenda conf t t ta com os pr-tnctptos adotados
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP0736B-5 CUN'·IA BUENO POS
................ PARECER ..

Temos a convtccãc de que a meter-ta em foco recebeu trata
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P07369-3 CUNHA BUENO POS
............... PARECER .

A eMenda inclue t tem ao artigo 252 - Policia ecccvtar-te Fede
cal
Fica a mestra prejudicada pelo aproveitamento de emenda tdên 
t tca porém eats abrangente

1P07377-4 LUCIA BRAGA PFL
.......... PARgCER ...

O ideal ncrr-at tvo da emenda ser-a alcançado através de dispo
sitivo constitucional amplo que disciplina a função social
da propriedade e torna obrigatório os planos cr-oeneocr-es da
cidade. na forma do substitutivo
Pela aprovação parcial

1P07378-2 LUCIA BRAGA PFL
................. PARECER .

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domesticas
todos os direitos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece incompatível com a natureza do trabalho e do vinculo Ju
r-tdtcc da relação eecr-enet tcta O empregador, no concerte
doutrinário, é aquele que assumindo os riscos da atividade
econômica, paga ao trabalhador o saj er-ro. como contrapesta
ção de serviços necessar-tos a consecução dos objetivos do seu
encreeneteentc Ora, no âmbito do lar não há fins econômicos
para o tr-ana tnc realizado Assim, equiparar a atividade em
presarial com a atividade oo-nést tca é contr-asensc tnar-r-endã
ver Da' porque não ser cceatver se assegurar determinadas
garantias ao ocmést tcc so vtabt t taevets dentro de umaestru
;ura administrativa empresarial

lPQ7379-1 LUCIA BRAGA PFL
........... PARECER .

A concessão de incentivos r tscats esoectr tccs não e maté
ria constitucional Contudo, o ar-t 266, item I, do Projeto
de Constituição admite a sua concessão, pela União. para pro
mover o ecut i tbr-tc eoctc-econômtcc entre as diferentes r-e
atões do Pa'ts,

Pela r-ej e f çâo-------------------------------------------------------------------------------
11'07380-4 LUCIA BRAGA PFL
................... PARECER ..

O Relator reserva a prerrogativa da gratuidade ao ensino
de pr-tmetec grau. obrigatório e universal

Pela rejeição

1PQ7381-2 LUCIA BRAGA 0FL
............. PARECER "' .

É tnctscut tvet Que a media de vida do brasileiro aumentou
consideravelmente nas ultimas decadas Provas de tal af tr-rea
cão encontr-amos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e das otf tcutuaoes t tnancetr-as enf r-en
tadas pelo sats , ccnn toer amcs injusttftcavel a diminuição do
tempo de eervtcc requerido para a concessão de aposentadoria

Pela r-ejetcãc

lP073B2-1 LUCIA BRAGA PFL
........... PARE.CER ....... 'l' ....

A emenda. seguindo UMa tradição constitucional, r-essa!
va o não cumprimento da obrigação <:1.1 tmantar- como causa da pr t
são civil

A mater-ta f a foi objeto tratamento adequado pelo Subs
titutivo

Dal sugerirmos a sua aprovação parcial. ecos confronto
com os cena ts que versam o mesmo tema-------------------------------------------------------------------------------

1P07383-9 LUCIA BRAGA PFL
........... PARECER •••••••••

Acolhemos a emenda. no Que respeita a proteção da fam1-
lia Julgamos, porem, tncocr-tuna a reenssãc á lei ordinária
da faculdade de estabelecer os principias relativos a dtssctu
cão da sociedade conjugal

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPQ7384-7 CUNHA BUENO PDS
• PARE.CER ..

A Emenda, de autoria do nobre Deputado Cunha sueno.r-e
duz a idade da responsabilidade penal para tetceeessets Iancs

A meter-ta f a foi amplamente. debatida pela occtr tna.e.
eeccra se reconheça que aumentou o contingente de del tnouen 
tes juvenis. a conclusão mais assente é a de que não se pode
condenar a quem não tem seu completo desenvolvimento nar-mont-'
camente tntegl"ado em seus c tver-scs aspectos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPQ7371-S CUNHA BUENO PDS
................ PARECER ...

Na atual fase dos trabalhos legislativos, as inserções
propostas são tntemcest tvas Pel a prejudicialidade

1P07370-7 CUNHA BUENO PDS
................ PARECER ..

Emenda prejudicada por erro material
A intervenção do Estado na eccnoeua é tratada no ar-t 303
Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP07372-3 CUNHA BUENO PDS
............... PARECER ...

A vedação da dispensa tect tveoa, como forma eficaz da
garantia de permanência no emprego, é medida suficiente para
desestimular ou inibir a rotatividade da mão-de-obra. pare
cendo-nos por isso, desnecessário o acréscimo do inciso pro
~osto

1P07373-1 CUNHA BUENO PDS
............ PARECER ..

A emenda do Const t tutnte dispõe "que por cada hora de
trabalho co-e-toe na prisão, o preso ter-a sutit r-atua uma hora
do tempo de duração da pena"

Na ver-oaoa.cs presos deve ter o direito ao respeito de sua
dignidade e fntegridade flsica e mental, a assistência espi
ritual, educacional, jur-totca. sant rer-ta. à sociabilidade. a
comcntcect t fdade, ao tt-aoattto produtivo e r-emuner-ado, na for
ma da Lei

Reconhecemos que o trabalho deva ser exercido pelos pr-e 
scs em toda a sua magnitude. estimulado e apoiado pelas auto
r-tcaoes judiciárias

Com referência a diminuição da pena por cada hora de
trabalho cuenr-tco na prisão apesar de o preso não ser enaua
nr-aço como trabalhador. julgamos que a proposta deva ser ins
trumento de aperfeiçoamento das Legislações pertinentes

------------------~~~~;~-~~-~~~~~:~.:_~~~~~~~-~~~~-~~~:~~~~--------------------

lP07390-1 CUNHA BUENO PDS
................. PARECER .

A Emenda objetiva incluir oer-açr-arc no artigo 270 do
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. de mo
dO que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos cor 
respondentes a salários não superiores a vinte sa1arios mtnt
mos

Não obstante a importância da Emenda oferecida cetc no-

1PQ738B-Q CUNHA BUENO PD$
............ PARECER ......."' ...........

A forma republicana de governo é intocável, por tradição,
desde a derrubada da mcnar-qu ta , em 1889. e a Constituição de
1891 Não acreditamos tenha-se esvatno do coração dos br-as t
ret-os a r-epulsa á monar-out a Se a proibição existe em todas
as nossas Constituições desde 1891. com exceção da Carta de
1937, que silenciava a respeito, não há just tr tcat tva ptaust
vel para se abrir o precedente Que a Emenda do ilustre autor
ensef a, pois a Monarqu1a s6 nos tt-ar-ta mais cesoer-dtctcs e
danos ao Erário

lP073B9-8 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER ...

Pela r-ef etcãc. na forma do consenso firmado na Comissão
de Sistematização

1PQ7385-5 CUNHA BUENO PDS
............ PARECER •••••••••

A Emenda. não obstante os elevados propósitos do Autor, alte
re substancialmente a proposta acolhida pela maioria dos
Constituintes que examtnar-ae a matéria, nas fases anteriores
da elaboração do Projeto de Constituição
Assil'l, somos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPQ7386-3 CUNHA BUENO PDS
............... PARECER ..

Pela rejeição, na forma do consenso firmado na Comissão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

TP07387-T CUNHA BUENO POS
• PARECER ..

Materia não constitucional
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PDSlP07374-0 CUNHA BUENO
............. PARECER .
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1P07390-1 CUNHA BUENO PDS 1P07405-3 CUNHA BUENO PDS

lP07402-9 CUNHA BUENO PDS
........... PARECER .

A Emenda proposta não aprimora o texto do Projeto e ampl ia
a Intervenção do Estado na economia

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP07396-1 CUNHA BUENO POS
............ PARECER •••••••••

A emenda ao cecut do artigo 254 e seu 10, trata de acecua
cão a inclusão da Pol teta Rodoviária Federal, ao texto do
Projeto E válida e não altera o seu conteuoo. na forma como
se encontra

1P0739S-2 CUNHA BUENO PDS
.......... PARECER •••••••••

As ateaecões contidas na justificação da Emenda são pro
cedentes Realmente a sevoe ocupacional deve ser obejto de
regulamentação escectr tce el!' lei ordinária

pe I a aprovação
-------------------------~-----------------------------------------------------

lP07391-0 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa ellmi nar a forma recucr tcana O anterior projeto
de ccnst ttutcão. em seu art 11a, parágrafo 40 .f etr-a "n" não
permitia o projeto de emenda constitucional tende a abolir
a forma eecuct tcena de governo Assim também o ccns tanava a
constituição de 1946 Trata-se de conquista histórica e de e
volução do nosso sistema de governo que não é objeto de ar te-

------------_:~:~~-~:~~-~~~-~:~~~~~~~~~----------------------------------------
1P07392-B CUNHA BUENO PDS
.......... PARECER ..

Tendo optado por emenda sucr-ess tva do ar-t 60, não te-
mos COMO acatar a r-espe í t ave l emenda modificativa do nobre
Constituinte Cunha Bueno Pela rejeição

lP07406-1 -CUNHA BUENO POS
••••••••• PARECER •••••••••

Ha determinadas categor1as profissionais dentro do serviço
publico que, devido ao exerctctc de et tvtcaoes perigosas, com
ser los riscos oe vida e para a sauee , Merecem ter uma aposen
tadoria especial

Entretanto, não cabe à const ttutcão estabelecer quais as
atividades que devem ser enquadradas nesta espécie. D1ante
disso, ser-e tnser tcc na Nova Carta um dispositivo Que remeta
para a lei complementar a regulamentação a respeito-------------------------------------------------------------------------------

1P07407-0 A.LOYSIO CHAVES PFL
..........* PARECER *

Ac:olhlda no merlto, tendo em vista que os artigos 336 e
487, Que dispunham sobre a meter-ta no Projeto da Com1ssão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a crcpõstto. o teor do parecer dado á emenda numero
iPOO202-B

1P07408-8 JOSÉ MOURA PFL
••• "' PARECER * ••

A emenda tem total procedência e prioridade Tal como propõe
deve ser suprimido O parágrafo 30 do ar t 55 do Projeto de
ele ccnst ttutese. vez Que a matéria é de ccecetêncte tnter-na
dos estados

1P07417-7 DORETO CAMPANARI PMDB
.......... PARECER ••••••*••

ar-etenne O autor a supressão da garant ia ao repouso se
manal remunerado nos feriados re11giosos

Acolhemos as ponderações do autor- Consideramos, contu
do, dever o texto constitucional garantir apenas o repouso
semanal r-emuner-auo, sem »enctcnar os momentos, cr-eter-ênctats
~e sua f i xacãc

1P07419-3 DORETO CAMPANARI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A f cr-naoa de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto de 44 ou 48 horas, como proposto em numer-os í sst-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada à teats tecãc ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve reflet1r uma situa
ção conjuntural que s6 a lei pode atender Quarenta horas
não convtr ta a um determtnado momento da vida econõmtca do
Pais, mas, pelo desenvolvimento tecnoióatco POl" nct tvcs de
inter-esse cunr tcc ou até por comprovadas razões de ordem p51
cosectat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, va
rias categorias, em decorrênc1a de lei esoecte tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou ccnvencões coletivas. f a cum-
prem jornadas r-eouatoas '

Num quadro 1nver-sc , em que a neceestuaoe tnoer-tosa de
se expandir ou incrementar os o-vete de produção, ate como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que connensator tas a ntve i de r-eeuner-acãc Esse, a1 ias,
e o exemplo que nos da o Japão, onde a tntenstr tcecãc do tra
balho. longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Ass1m, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens'\vel às retnvtnctcacões dos trabalhadores e ccnsctente

1P07418-S DORETO CAMPANARI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Cons1deramos, com base nas ponderações do autor e de ou
tros ilustres constituintes, não caber no texto constitucio
nal a oer tntção do per iodo de licença remunerada da gestante
Julgamos necessar-to acrescer no texto contudo, a garantia do
emprego no decorrer da licença e a eecectr tcecêc da tet , con
venção ou acordo coletivo CO'110 âmbitos de regulamentação pos
terior da matêr ta

1P07412-6 FERES NADER POT
••••••••• PARECER •••••••••

Prejudicada em virtude de parecer em outra emenda da mesma
matéria Esta emenda encontra-se Incompleta de vez que não
incorpora as Instalações de energia etét etca , que também de
vem ser obj etc de concessão ou uer-mI ssão

1P074l6-9 DORETO CAMPANARI PMOB
.......... PARECER ..

Objetiva a emenda retirar do 1nclso XVIII do artigo 13,
Que dtsnõe ao direito às ferias, o mandamento da remuneração
em dobro no oeccr-r-er- desse período

eret tvaeente. tal dispositivo constitui materla c-cer-ta
de legislação ordinária, antes que do texto constitucional

Acolhemos, portanto, a emenda em questão, na forma do
Projeto, Que estipula ainda ar-eeuner-ecão integral no cer-to
00

lP07415-1 JOSE FERNANDES PDT
........... PARECER ...... *•••

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição.

lP07411-B FERES NADER POT
.......... PARECER •••••••••

A emenda amplia a forma de ccntr-tbutcões que os partidos
poderão receber e cogita da respectiva er-etecãc de contas,
sob esse ângulo entendemos tratar-se de meter-ta a ser tratada
em lei cr-ctnar-ta , quanto a parte final está atendida em nossa
proposta Favor-ave! em parte

ce

lP07414-2 FRANCISCO DIÓGENES POS
........... PARECER •••••••••

A emenda contribui, efetivamente, para o acr tr-cr amentc
do projeto constitucional ora em exame, no sentido lato a fi
gura do Pres toente do Supremo Tribunal Federal, consubstan
ciará sobremaneira, como o representante tncondtctona t do Po
der .rudtctar-to. no seio do Conselho da Republ1ca

Em assim sendo, somos pelo acolhimento da presente emen-

1P07410-0 FERES NADER POT
.............. PARECER •••••••••

O princIpio geral de Que os recursos natura1s devem ter
sua exploração autorizada pelo Poder Publico não exclui a
participação, a mais ampla ccsstvet , da tmctat tva privada,
desde que obedecidos os interesses maiores da sociedade Entr
et anto, a especificação das normas para essa outorga não de
ve constar do texto constitucional, mas, sim, da legislação
cr-emar-ta

Pela r-ef etcêc

1P07409-6 VINICIUS CANSANCÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pr-efuntceoc. em decorrência da suspensão total do 20
do artigo 55 do anteprojeto de const ttutcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP07413-4 WILSON CAMPOS PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Prejudicado, em decorrência da suspensão total do 20
do artigo 55 do anteprojeto de conet ttutçãc-------------------------------------------------------------------------------

PDS1P07405-3 CUNHA BUENO
••••••••• PARECER •••••••••

Aprovada, nos termos do subet i tut tvc

lP07397-9 CUNHA BUENO PDS
.......... PARECER •••••••••

A emenda propõe alterar o ar-t 256
Entendemos ser a matér-Ia de lei ordinária
Pela rejeição

---------lP0739-B--7--------~-CÜ-N-H-.&.--B-U-{N-Õ-----------------------------POS----------

••••••••• PARECER •••••••••
A proposta em tela deve encontrar guarida no texto cons

titucional e'n parte Existem razões de cor rt tca mlgratoria e
de nacional idade Que trspedem a consideração plena da em~nda,
diante da f nadequaçãc a parâmetros r-aaoave rs de concessao de
franquias aos estrangeiros, como de resto se pode auferir do
orccr-tc direito do estrangeiro comparado

A concessão da natura t tzacãc é uma benece e t tber-a 1idade
do Estado e como ta 1 deve ser preservada

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~::~~~---------------------------------------
1P07399-5 CUNHA BUENO PDS
•••••••". PARECER .

Entendemos que o texto do Projeto de Constituição já
atende basicamente as pretensões contidas na emenda Diante
disso, não vemos necessidade de alterá-lo

---------lpõ74õõ=2---------cüNHÂ-ãüENõ-----------------------------põs---------
••••••••• PARECER .

É objeto do Inciso XX co art1go 13 do Projeto assegurar
ao trabalhador o direito de não ter sua saude atingida no de
correr do oer-tcoo de trabalho A questão abrange não apenas o
direito ao ambiente salubre de trabalho ou a segurança dos e
curcamenrcs manipulados, mas eeeoem entre outros aspectos, o
dt-etrc a ritmo de trabalhe comaet tver com sua potencialidade
r f s tca

A nosso ver o termo saude expressa melhor a aor-encêncta
desejada No entanto, higiene e segurança refletem facetas
tunnament af s da questão, consagradas há mut to , com justiça
na termtnotcata da medtc tna do trabalho

Optamos, por conseguinte por explicitar no texto do
subs t t tut tvc o dtr-e t to à sauoe , higiene e segurança no tr-aoa-
l~ -

------------_!_----------------------------------------------------------------
1P07401-1 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa supr tmtr- o car-aar-arc 10 do ar-t 19o 272 que
permite aos Estados tnst t tutr- adicional de ate 5% do imposto
de renda devido a União por pessoas f~s1cas e jur tdtces

Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto,
que r-eter-car-a a receita dos Estados e alcançara contribuintes
de maiores -endtmentos-------------------------------------------------------------------------------

m-e ccnat t tutnte Cunha Bueno, entendemos que se trata de
mat er ta que, por sua natureza e car-acter-tst tces , deve ser re
gulada a ntver de legislação ordlnarla e não no texto consti
tucional

O problema não e de imunidade mas, sim, de isenção Cabe
a lei, entre mtr-taoee de r-encnrnentos , especificar os que se I

sujeitam a taxação e declarar os que ficam fora da tributa 
cão Somente quando se trata de proteger valores fundamen 
tais e que a Constituição deve interv1r e cr tar- r-estr-tcõee I

ao Leg1slat1vo
No caso em debate, a realidade econômico-social pode se

apresentar cambiante ensejando que pessoas com reduzidos 1

rendimentos de cet er-ntnaoa esnecte percebam, tambem rendi 
mentos excr-ess tvcs noutras esoectes - O que desaconsetha 50 
tucãc un1ca, dg1da, v ta ccnst ttutcãc A le1 ordinária tem
melhores condições para a adequação da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------

lP07393-6 CUNHA BUENO PD$
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe que se r-essa 1ve a ap 1i cação da pena de
morte para os chamados crimes nectcnoca.nc caso de autor reln
ctcente ou em que tiver ocorrido prisão em flagrante

Pecando pela clareza em sua formulação, a anenoa, se
fosse Incorporada ao texto, poderia suscitar dúvidas em
sua interpretação e aplicação, o Que não e de admitir-se
um texto const t tuctona I

-------------------~:~~_:~~~~::~-----------------------------------------------
lP07394-4 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, tendo em v i sta a aprovação de Emenda refe
rente ao assunto Que atende melhor a ctsctpt ína da matéria,
conforme parecer numero lP09406-2-------------------------------------------------------------------------------

lP07403-7 CUNHA BUENO PDS
.......... PARECER ."'•••••••

É diversa a orientação que pretendemos dar ao nosso Pro
jeto Substitutivo, ao Qual o l1ustre const ttutnte ocoer-e ofe
recer emenda no momento oportuno No momento e de ser r-ef er-

------------_:~~~_:~~-~~~~~~:~------------------------------------------------
lP07404-S CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER ••••••• "'. •

Há determinadas categorias pr-cr tas tonats dentro do serviço
cum tcc que, devido ao exer-ctcto de et tvtceoes perigosas, com
sérios riscos de vida e para a sauoe, merecem ter uma aposen
tadoria escectat

Entretanto, não cabe á Constituição estabelecer quais as
atividades que devem ser encuacr-adas nesta esoecte Diante
disso, será inserido na Nova Carta um ctspos tt Ivo que remeta

-------------~~~~-~-~:~_:~~~~:~:~::~-~-~:~~~~~:~:~~~~-~-~::~:~!~---------------
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lPQ7419-3 CORETO CAMPANARI PMOB lP0743B-O L.UCIA BRAGA PFL

das realidades do sats , coce-a. com maior flexibilidade, ats
c1p11nar essa controversa questão, ootaeos por manter apenas,
a limitação era duração CItaria do trabalho em 8 horas, no ma-
~'mo

lP07420-7 DORETO CAMPANARI PMOB
• "'••••••• PARECER •••••• "'••

A competência da unf âo para emitir moeda é exercida pelo Ban
co Central, nos termos do ar-t 283, do projeto Entendemos
que a emenda não esta tecnicamente perfeita quando preconiza
que o Congresso Nacional autcr-t aa à União O Congresso Nacio
nal faz parte da União, é um CIos seus poder-es Ademais, o ar t
• 54, tnctsovr r , ao ceeer-te competência à União para emitir
moeda o faz para cest ingul" essa competência das dos Estados,
que não podem fazer essa em1asâc

lP07421-S CORETO CAMPANARI PMOB
.......... PARECER "' .

O objetivo da emenda prende-se no desejo de se enxugar
a texto do projeto, Darem deixa de fazer nenceõ a nacionali
dade dos proprietários. armadores e comandantes de navios,
expressos no texto or-1g1nal

Pela rejeição

1P07422-3 DORETO CAMPANARI PMDB
............. PARECER .

Reser vou-se ao Congresso Nacional a competência par-a
examinar- Os atos de concessão Pela aprovação parcial

1P07423-1 DORETO CAMPANARI PMOa
••••••••• PARECER .

Toda a matér-ta tributária, critérios de 'munidades.
isenções, cenet tctcs fiscais. etc, está dt sc tp t Inada em ca
ottutc esoectr tcc do Projeto Assim, é tncr-ócr-ta a inclusão
da matér-Ia de que cogita a Emenda. no elenco das otspcstcões
~o artigo 13

1P07424-Q MAURicIO NASSER PMOB
.......... PARECER •••••••••

Tendo já optado por emenda sunr-esstva do ar-t 50 ,não
temos como acatar a emenda aditiva em pauta Pela rejeição.

1P07425-8 MAURicIO NASSER PMDB
........... PARECER •••••••••

Propugna o nobre autor da oroccstcãc pela inclusão
ar-t 21 do projeto de um inciso III e diversas aHneas nos
Quais amplia a gama de posslbf1ldades de aquisição da nacio
nalidade br-astl etr-a Acontece. no entanto, Que o ar-t 19, já
engloba de manetr-a bastante ampla o leque de ccsetbti tcaoee
com vtetas ãoueta t tnat toace Nosso parecer é. assim, contra
"O

lP07426-6 IVO MAINAROI PMDB
............. PARECER .

A Emenda pr-accntza a gratuidade par-a os atos necessar-tcs ao
exeectctc da cidadania, inclusive os de natureza processual e
registro ctvt r para pessoas pobres
Revestindo-se de certa nubtedane a redação do texto, opinamos
neta sua r-ejetcãc

lP07427-4 IVO MAINARDI PMDB
............. PARECER .

A Emenda pr-opõe a supressão da parte r tna t da at tnea gg". do
item 111 do artigo 12
A gratuidade dos atos referentes ao exerctctc da cteaoanta
ficaria ccnm-omet tca se não abrangesse o registro C1Vll.
Opinamos, assim. pela r-ejetcâc da Emenda

---------lPô742ã=2---------iiiõ-MÃiNÃRõi----------------------------PMõã--------
••••••••• PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda. vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer- o principio da ar-a-
tutcece do processo de habilitação para o casamento civil

sceter-tcnrente, a teatstacãc or-dtnár-ta cuidará de d\sc\
.01tnar- a matéria

1P07429-1 IVO MAINARDI PMDB
........... PARECER .

Pela apr-ovação. na forma da orientação adotada na Comissão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P07430-4 JOS~ FERNANDES POT
........... PARECER .

Sessenta dias é pr-azo mais do que suficiente para a elabora
ção do par-ecer, que é a atntese do trabalho do Tribunal dta a
dia, mês a mês, durante o exer-ctctc
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P07431-2 MAURíCIO NASSER PMOB
............... PARECER .

A Emenda propõe a manutenção do sistema atual de tnst ttu
ctcnat taacãc da organização das profissões 1tber-ats por Conse
lhos. Ordens. Institutos. etc

Esta matéria é do ntvet da lei ordinária e não diz rescet;0 á organização stnctcat

lP07432-1 1.UCIA BRAGA PFl
••• "'••••• PARECER ...

A garantia de tratamento e oportunidades 19uais 1n 
dependente de sexo, etnta. cor idade e oettctênctas f\
atces , é oaoa na Constituição para Qualquer atividade huma
na Ass1m sendo, não cabe especificar essa garantia tsc-
tacemente para o desporto pois ela já existe

lP07433-9 LUCIA BRAGA PFL
............. PARECER .

A Proposta r-esume num untco dispositivo o conteúdo dos
incisos lU e VlI, de maneira mais abrangentes.

1P07434-7 LUCIA BRAGA PFL
•••~ PARECER .

O conteúdo da Emenda, em sua essêncva fo\ tnccr-pcr-aco ao
Projeto sob outr-o THul0

lP07435-S LUCIA BRAGA PFL
...... ~••••• PARECER .

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres crcccet tcs do Autor, não se- harmoniza com a
sistemática Que orienta os cr-tnctptcs na parte relativa •
aos Planos e Orçamentos.----------------------.:..-------------------------------------------------------

lP07436-3 LUCIA BRAGA PFL
.............. PARECER .

Pela aprovação da emenda. Decidimos pela eliminação do
ar-t 418 do Projeto de Constituição

Pela aprovação

1P07437-1 LUCIA 8RAGA PFL
............ PARECER .

A emenda propõe supressão do 20 do Art 353
O substitutivo do relator acolheu a proposta
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP07438-0 LUCIA BRAGA PFL
.......... PARECER ...

A emenda ê r-eeuncente a outros creccs tt tvcs presentes no
texto. o que determina a sua desconsider-ação

Pela prejudicialidade

1P07439-B LUCIA BRAGA PFL
............. PARECER .

A meter-ta, objeto da emenda. mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e ecrecntaeos que ao tema fo\ dado o tra
tamento ccndtaenre com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional •
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois. pela aprovação nar-ctat ,-------------:-------------------------------------------------------------------
1P07440-1 CUNHA BUENO PDS
............ PARECER •••••••••

Os ser-viços ortvaoos de saude não podem integrar a mesma
rede reglonal1zada e hlerar-qufzada a que se refere o ar-tigo
em relação aos serviços publ tcos

lP07441-0 CUNHA BUENO PDS
• PARECER .

Acolhida a proposição, embora resguardando-se um v 'in 
cuto. atnca que mais ameno, entre sauoe e meio aeotente , no
art 351. devido as tnter-vetecõee entre ambas

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lPQ7442-B CUNHA BUENO PDS
............... PAReCER •••••••••

A emenda pr-etende suprimir o art. 360 que teoõe limitação a
par-t tctpacêc das ent toaces e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência cceprementer- para seus
ser-vidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais pr-ópr t a de legislação crctnar-ta. Dois o
assunto já e objeto de tratamento escectrtcc em doIs decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zaçâo dos -runocs de penaãc" é competência de uma Secretaria
especifica do atntster to da Previdência e Assistência Social.
ã Qual incumbe o econcannenentc da cosarvãncta das normas le
gais e regulamentares per-tinentes.----------------------. --------------------------------------------------------

lP07443-6 CUNHA BUENO PDS
• PARECER ...

A emenda denota a preocupação do seu i lustre autor ccn o
cerceerento da esfera de atuação das ent Idades de previdência
privada de car-áter- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator. embora adote a perspectiva de
untver-set taacãc da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
seeur-toaoe Social. não impõe Qualquer restrição á existência
de entidades privadas no campo m-evtoenctãr tc, para atendi
mento á demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica da sistema oe tctat ccns toeeaeos , octs , acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida. no mér-ito.
sua finalidade

lP07444-4 CUNHA BUENO POS
........... PARECER •••••••••

Realmente. o Ar-t 348 do Projeto merece repar-os. se bem
que fora da orientação pr-oposta na Emenda

Pela r-fetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP07445-2 CUNHA BUENO POS
............ PARECER .

A emenda pretende sucr-tmtr- o art. 360 Que impõe t tmt tacão á
car-t tctpacão das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de p-evtoêncta complementar para seus
servidor-es Entendemos consistente o argumento de que se tr-a
ta de mater ta mais cr-õcr-ta de legislação cr-ctnar ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento especte tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se. ainda, Que o controle e a fiscal t
zacãc dos -eunccs de oensâo- é competência de uma Secretaria
especfflca do Minfsterio da eeevtoêncta e Assistência Social •
à qual tncumce o accncennenenrc da observância das r-er-mas t e
ga's e r-eautememar-es pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

1P07446-1 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER .

Tendo optado por emenda sucr-esatva do ar-t 50. opina
mos pela rejeição desta

lP07447-9 CUNHA BUENO POS
.*"' •••••• PARECER .

O ncnr-a ccost ttutote Cunha Bueno deseja lntroduz'r pr-ecei
to de que as pessoas jUr'dtcas não sofrerão a toctcêncta do
Imposto de Renda, que seria sempre cobrado sobre os dtvtoen
dos Pretende, peta. uma imunidade do Imposto de Rende sobre
os 1UC-ce das empr-esas

A sistemática do Imposto sobre Renda. nos patses Que o
aplicam, costuma fazer a incidência tanto sobre pessoas r ts t
cas Quanto sobre as empresas. mesmo porque os lucros auferi
dos pelas pessoas .íur-tctces não são necessariamente d1str-tbu'
dos e não coincidem no tempo com os dividendos ctstr-tmnoos

Alem disso, o campo de tnctcêncta e melhor oet tntvet no
Código rt-tbutâr-tc, enquanto Que a lei crdtnér-ta pode conceder
até isenções Não se af1gura prudente assentar exclusão tri
butãr-ta na ccnsr ttutcãc

lP07448-7 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER .

Quer a emenda estabelecer que a pessoa r te tce possa com
pensar nos três ntvets de eoatntstr-acãc os cr-ecttcs que pos
sua

A matéria deve ser objeto de tet crdtnar-te Pela rejeição
--~----------------------------------------------------------------------------

lP07449-5 CUNHA BUEND PC)S
............ PA~ECER .

a consulta pteotsctt ar ta. nos casos pr-evistos no pr-ojeto
de const ttutcão. será regulada em lei complementar

lPD74S0-9 CUNHA BUENO POS
• PARECER .

Visa a presente Emenda a tnciueão. no projeto de imuni 
oeoe tr-tbutar-ta para o imóvel de propriedade or-tvaoa , cuja I

ut tt taacsc sofrer r-estrições a ele eapacf t tcamante ap t tcavaf s
em virtude de seu interesse histórico. ar-t tat tcc ou eco109\ 
co

Observa-se que. de acordo com as diretrizes traçadas oa
r-a a estruturação e o Pr-ojeto, nele foram incorporadas as
imunidades tributárias tradicionais. necessárias ao eQu1l' 
brio e harmonia da Federação Como exceções a essa regra. ad
mitiram-se a inclusão das fundações dos partidos cot tr tcos e
das entidades s tno tca ts de trabalhadores, bem como o trata 
menta tr-tnutar-tc diferenciado para a microempresa. med\ante I

lei complementar
Embora reconheçamos que certas categorias sociais, por

sua natureza e car-acter-tst tcas , e oetermtnacos produtos, mer
ceocr-tas e serviços, sobretudo pela sua essenctat toaoe , devam
ser comtemplados com benef tctc r tscate (isenção, redução da
base de cálculo. ele a l 'quotas etc) entendemos. por outro la
do, que a concessão deles há que se fazer- através da leg1s1a
ção crdtnãr ta , no âmbito da competência de cada entidade po 
t tt tca tributante, como, aliás. fa ocorre em relação a vários
tributos federais, estaduais e municipais

--------------------~------------------~---------------------------------------

1P07451-7 CUNHA 8UENO PDS
•••••• "'•• PARECER .

A ampliação das teuntaeees tributarias contrar-ia tendên
cia crescente que vem se eem eeetuncc, entre os cons t t t utn 
tes desde o tntctc dos tr-abalhos das Subcomissões e das CO 
missões Temáticas, além de comprometer a meta de se r-eforça 
rem as finanças municipais e estacoate
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lP07451-7 CUNHA BUENO pos lP07465-7 DORETO CAMPANARI PAlOB

PMDB

lP07452-5 CUN'"lA BUENO PDS
••••••••• PARECER •••• " .....

Deseja o nobre ccnst ttutnte Cunha Bueno que a Constitui
ção, ao estabelecer os impostos de competência da União, no
ar-t 270 do Projeto, exot tctre , no Imposto sobre a Renda, que
seja ouvido o Congresso Nactonal (item r r r j

Parece haver ecutvccc. pois a deliberação é lmanentemente
do Congresso Nactcnat para tnst t tutr- Qualquer tributo E o
projeto, no art 264, \tem I, exatamente condtctona a ex1gên
c ta ou aunentc de tributo a lei Que o estabeleça

O receio e a objeção da emenda a Que o zxecut tvc decrete
aumentos de u-ccstoe procede, mas deveria se material 'Izar em
emenda sucr-eas tva ao 1 do mesmo ar-t 270

-------------------------~-----------------------------------------------------

lP07453-3 CUNHA BUENO PDS
............. PARECER •••••••••

O eminente Constituinte Cunha Bueno pretende Que sejam
svcr tmtocs os preventos como objeto de tr-teutacãc pela União,
restr1ng'lndo o 'Imposto sobre r-enca de qualquer natureza. no
art 270, item UI, oo Projeto

Entende que a tnctoêncta sobre proventos seja caso t totco
de abuso do Estado, contra o trabalhador Que sobrevive a du
ras penas

Cumpre ter em mente Que a Constituição Federal apenas
prevê nosstvets tnocstcs que a União, os Estados e os Mun1c\
ptos podertam -tnst t tutr- No caso do Imposto sobre Renda e Pro
ventos de Qualquer Natureza. at e ttnnco à União. na verdade se
quer pr-ec t sar- f am estar exct tcitados os proventos, sendo atnca
cesmsctenca a referência a qualquer natureza, pois onde a
lei não limita, at f nç tr-f a Qualquer rendimento Que retrate ca
pacidade contributiva

Salvo melhor juizo, a tese da emenda cons1sttrla em atri
buir isenção a rendimentos até oeter-mtnecc valor, limttados
ou não a proventos da lnativtdade, o que melhor seria equect
cnaoc em lei cremar-ta federal Mesmo porque, além dos tr-ana
1naocres , t ambern eecr-esar-tos e prof tsatcnats 11berais recebem

-------------~~~~:~:~~:._:_~~~:::_~:::~-~~~-~~~-~-~:~~~-~:_-~~~~:~~~~~:~:_------
lP07454-1 CUNHA BUENO PDS
••••••••• PARECER .... " ......

Busca a emenda alterar a redação do inciso 111 do artigo
272, para mctuu- a energta elétrica na tr-tburecãc do ICMS

A 1l'lunidade de energia etetr-tca deve permanecer face_____________~:~~::_~~:_:w~~:!~!~:: _
lP07455-0 CUNHA BUENO POS
.........." PARECER .

A pretensão do autor da presente emenda foi atendida com
a redação original do projeto de forma mais objetiva e utr-ete
na medida em que restringe às empresas nacionais o aproveita
mento dos cctenctats de energia ntcr-éut tca e a lavra de jazi
das mtner-a ts

------------------~::~-~~:!~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
lP07456-B LUCIA BRAGA PFL
.......... PARECER ...

O conteuuc da Emenda, em sua essêncta. já está contempla-

-------------~~-~~-~~~!::~-----------------------------------------------------
lP07457-6 LUCIA BRAGA PFL
.......... PARECER ...

------------------~:~~-~~~~~:~~~-~:~:~:~:._~~~_!:~~:_~~_:~~::~:~:~~~-----------
lP07458-4 SÓLON BORGES DOS REIS PTB
............ PARECER .

No entendimento do actatcr-. a meter-ta tratada no otsccst-

~~~~n~~ia:re~;e~~~d~ ~~~~~=~~ ~~g~~~~~~1~i~~â~ ~~ i~i~~laç~~ •
sarar-tos para tnc toênc ta de contribuições sociais destinadas
a seaue tceoe possui trot tcecões bastante atcntr tcat tvas no
t tnenctanentc de programas e entidades já, ccnsct tceccs no
campo soc-a!

Somente mediante tratamento via legislação tnfraconstitu
ctcnat poderiam ser fixadas as cecvtsões tndtsnensavets ao
desdobramento da rrater1a, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e ccns toer-anrro-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supresstva, r-emetendo a matérta
a ulterior cons toer-ecão. ao ensejo do processo ieats tat tvc
ordinário-------------------------------------------------------------------------------

lP07459-2 JOSE TINOCO PfL
............ PARECER ..

Prejudicado, em cecorr-encta da suspensão total do 20

-------------~~~~:~~~-~:_~~_:~::~~~~::~-~:_:~~::~!~~::~-----------------------
lP07460-6 ZIZA VALADARES PMDB
••••••••• PARECER " •

No entendimento do ectaeee, a meter-ta tratada no disposi
tivo que se pretende sucr tmt- figuraria melhor em teatsrecãc
or-dtnar-ta. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-tos para tnctoêncta de contribuições scctats destinadas
à Seguridade possui implicações bastante slgn1flcativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo soctat

Somente mediante tratamento via teatstacão tnfr-aconst t tu
ctcnat poder 120m ser fixadas as provisões tndtsnensavets ao
desdobramento da meter-ta. de modo a Que ocesen ser atendldos
os diversos aspectos envolvidos

EI'l vista da relevância do assunto, e cons toer-aouo-se o
numero de emendas apresentadas no r-esmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suor-esstva, remetendo a meter-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-ctnar tc

lP07461-4 BENEDITA DA SILVA PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação da emenda Oec1dtmos pela eliminação do

-------------~~!~~~-~~~-~~-~~~~::~-~:_:~~::~:~~~~~-----------------------------
tPD7462-2 BENEDITA. DA SILVA PT
.......... PARECER •••••••••

ccnatoer-anos , com base nas ponderações de ilustres Cons
tituintes, não caber no texto constitucional a definição do
per-toco de licença remunerada da gestante Acolhemos igual
mente a aarant ta de emnreao e sarar-te na forma proposta pela
enence Julgamos necessàr-tc contudo, acrescer a escectr tcacãc
da lel, convenção e acordo coletivo coma âmbito de regulamen,:,
;ação posterlor da metér1a •

1P07463-1 BENEDITA DA SILVA PT
••••••••• PARECER •••••••••

O Relator optou pela expressão ·contro1e da natal tdade·
Desta forma ftca prejudtcada a análise da Emenda

-----------------~:~:_~~:~~~~:~~~~~~~:_-- -------------------------------------
lP07464-9 DORETO CAMPANARI PMDB
........... PARECER •

-----------------~_:~:~~~_:~~:~~~~~-~~~~~~~~~_:~~::~~-~::~-~~~~::~------------
lP07465-7 DORETO CAMPANARI PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda objetlva elevar- o percentual da receita tributária
da União a ser lJart l1hado com as unidades federadas e a par 
cela a ser aplicada nas Regiões Norte e Norteste, previsto no
Artigo 277, I, do Projeto de Const1tu1cão da Comissão de Sis
tematização, a fim de aumentar a partictpacão dos Muntcip10s

Os cer-centuata previstos no artigo 277, I, do Projeto de
Constituição da Comissão de statemat taacão foram fixados a
vista de estudos, que levaram em conta o acréscimo de despesa
das unidades r eoat-adas em decorrência dos encargos a lhe se 
rem repassados pela União, bem como as necess teaoes da Admi
nistração Fecer-a t
A sua alteração tmcr rca em romptmento do equf I \bdo e confl '\
ta com a ontn tão expressa pela maioria dos ccnst trutnte que
examtnaram a eat er-ta nas fases anteriores de elaboração do
Projeto em Questão
Assim, não obstante a relevância dos proposltos Que Inspira 
ram a Emenda somos pela sua -ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP07466-5 DORETO CAMPANARI PMDB
.......... PARECf:R .

Pela rejeição Existiu um consenso na comfssêo da questão
urbana e transporte, na comissão da ordem econômica e na co
mtssão de eteeeeat taecãc, no sentido de se eliminar a ex tçen
cta desta conctcão tbr-ast tetr-o nato) o que foi, tnctus te a
ceito pelas crccr-tas representações do setor

Pe I a aprovação

lP07467-3 DORETO CAMPANARI PMDB
........... PARECf:R ...... 010.".

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida A
forma com que o projeto aborda a matéria parece mais abran
gente

lP07468-1 DORETO CAMPANARI PMDB
.......... PARECE.R .

Pela rejeição visto j a exf sr tr- o Fundo de Marinha Mercante
com finalidades similares que poderia atender aos objetivos
propostos na emenda mediante adequação de sua regulamentação

---..---------------------------------------------------------------------------
lP07469-0 MAURícIO NASSER PMDB
••••••••• PARECf:R •••••••••

O Projeto da Comissão de Sf atemat t aaçãc inova de maneira
coatt tva ao tratar numa seção específica o cteettc à assis
tência scctat . e pela prtmetra vez da aos delineamentos pro
gramat1cos tuncanentats nesse campo o "atatus" de norma cons
titucional • Cabe ressaltar entretanto que o texto do proje
to não poder-á acolher os desdobramentos necessários a etet t
vtcace da cct rt tce social no campo da ass ts t êncta publica, o
que deverá ser r-eat t aadc via legislação oro tnar ta Entende
mos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus méritos e relevância especifica poder-a ser me
lhor acr-ectaca em outra cccr-tunteaoe, ao ensejo das futuras
formulações na âr-ea do desenvolvimento social

lP07470-3 MAURíCIO NASSER
••••••••• PARECf:R ..... " ••••

O estabelecimento de r-etacões das entidades s tndtca ts
nac tcna ts com suas congêneres estrangeiras decorrera simples
mente da ausência de cr-ctbtcac ou de conotctonanres na Cons-
tituição -

Portanto não há necessidade de qualquer d1sposit1vo
respeito, uma vez aar-ant toa a plena 1tber-oace sindical

Pela r-ejetcão

lP07471-1 MAURICIO NASSER PMDB
• ••• " •••• PARECER ...... " .......

A eater-ta constante da presente Emenda é t tptca da le
gislação tntraccnst ttuctcnat , da' nosso parecer contrário---a---------------------- _

lPQ7472-0 FRANCISCO BEIlJAMIM PFL
•••••••••• f ARECf:R .

A emenda pretende suprtmtr o ar-t 360 que tncõe limitação 2-
~ car-t tctcecãe das entidades e empresas estatais na manutenção

-r tnancatr-a de planos de cr-evtcêncte complementar para seus
servidores Entendemos conststente o argumento de que se tra
ta de mater-ta mais cr-ccr-ta de legtslação ordinária, pois o
assunto ja é objeto de tratamento especHtco em octs decretos
executivos o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão. Ressalte-se, ainda, que o controle e a etscat t
eacãc dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
escectr tca do Ministério da Prevldêncta e Asststência Social
à Qual tncumoe o acompanhamento da observância das normas le
gais e resctamemar-es pertinentes

lP07473-8 FRANCISCO BENJAMIM PFL
••••••••• PARECE.R " .

A emenda denota a preocupação do seu t tustr-e autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent idades de previdência
privada de car-at er- COMplementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o sunst t tut tvo do Relator, embora adote a perspectiva de
untve-sar tzaçãc da cobertura dos riscos bas tcos no âmbito da
Seguridade scctat , não tmoõe qualquer restrição a extstênc1a
de entidades privadas no campo ceevtcenctãr-tc, para atendt
mente a demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema cetctat Consideramos, cota acolhida
parcialmente d presente emenda, porque atendida, no mérito,
sua t tnat tceoe

ip07474-6 BENEDITA DA SlLVA PT
••" PARECER .

Acolhemos a emenda, no que respeita ao casamento ctvt t e
reltg1oso Julgamos inoportuna, porem, a não limitação, pela

-------------~~~:_~~-~~~:~~-~:_~~:~~~~~~::_~:_:~:~:~:~:_~~!~~:~---------------
lP07475-4 BENEDITA DA SILVA PT
........... PARECER .

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores ccnest tcos
todos os d1r-eHos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece tncceoat tvet com a natureza do trabalho e do vtncutc Ju
r'id1co da relação emcr-eaattcta O empregador, no conceito
ccutr-tnar-tc, é aquele Que assumindo os riscos da at tvtoaoe
econômica, Paga ao trabalhador o sarér-tc, como ccntr-aceete
cão de serviços necessários ã consecução dos objetivos do seu
empreendlmento Ora no âmbito do lar não hà fins eccnôntcos
para o trabalho real t aaoc Assim, equiparar a at tv tcaoe em
presarial COm a at tv tuaue doméstica e contrasenso tnar-r-enoà
ver Dal cor-que não ser coss tve t se assegurar oetermtneces
garantias ao domestico s6 vtabt t tzavets dentro de u-aes t r-u
;ura aomtntstr-at tva emar-esar-tat

1P07476-2 BENEDITA DA SILVA PT
••• " ••••• PARECER ....." .....

A cret ensêo ser-a atendida no Substitutlvo
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP07477-1 MELLO REIS PDS
.......... PARECER .

A PE 00005-9 consta de três artigos relacionados ao cap\
tulo da educação, a teor dos quais preconiza

10) a livre opção do educando pela escola publ1Ga ou
particular,

20 ) a .canal1zação dos recursos publ1cos de forma a con
cretizam essa livre opção

30 a gratuidade do ensino fundamental em Que qualquer
escola, custeado com recursos publ1cos

Em relação ao prtmelro artigo, veriftca-se que o princI
pio ja ficou assente no texto do Projeto de Const itu'lção,
como como deccrrência da regra·cont1da no art 374

Logo pela PREJUDICIALIDADE
Quanto ao segundo artigo, embora dentro de um tratamento

proprio, a mesma provtdência esta abr1gada no art 381 do
Projeto

Isto pn-sto, peTa PREJUDICIALIDADE
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11'07477-1 MELLO REIS pos 1P07495-9 ODACIR SOARl:S PFL

Pela Rejeição
----------------------------------------------------------------------~--------

11'07505-0 MYRIAN PORTELLA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O dtsoos tt tvc altera substancialmente a estrutura do Projeto
Pela Rejeição (-------------------------------------------------------------------------------

1P0749B-3 ODACIR SOARES pFL
••••••••• PARECER •••••••••

As razões expendidas na .rust tt tcecãc da Emenda são mut to
oportunas. motivo por que acolhemos sua postulação
Pé1a aprovação

lP07507-6 MYRIAN PORTELLA POS
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda oferece dispositivo pertinente a legislação or-:
dInária

Pela aefetcãb-------------------------------------------------------------------------------

PCT11'07503-3 FERES NADER
••••••••• PARECER •••••••••

1P07499-1 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER .

Com o ccrer tvc de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Suns t í tut tvc da nova Carta Magna. julgamos oportuno
eliminar do sr-cj etc de Constituição as normas Que mais ace
quadamente devem ser ccns toer-auas no âmbito da leglslação or
dinária rnctur-se nessa categoria o dispositivo a Que se re
fere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P07500-9 ODACIR SOARES pFL
.......... PARECER •••••••••

O artigo 427 e seus paragrafos foram transformados em u
ntcc dtsccs tt Ivo. o Qual segue orientação ctversa da seguida
no cacut da proposição ol"'igtnal A norma proposta no Subst 1
tut tvo conserva. entretanto a orientação do parágrafo 10 e
do parâgrafo 20

A nosso ver o ccnteuoc do par-ear-aec 30 é t tptca mat er-ta
de legislação ordinária

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP075a6-B MYRIAN pORTEL.LA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

As relações entre função social da cr-cor-teceoe e cr t t é

r-tos de desapropriação serão estabelecidas de ecrma-emota. á
luz de planos ur-narnst tccs tccai s e de normas ae-ats de di
reito urbano a serem baixados pela União, na forma do suaat t
tut tvo

A Emenda oar-t tcutar tza a questão e enr tf ece os concet-

lP075Q4-1 .MYRIAN PORTELLA PDS
.......... PARECER .

Pela rejeição
As desapropriações serão reguladas per dispositivos am

plos, vinculados á função soctal da crccr-teoaoe e aos planos
locais de ordenação do espaço urbano, nos termos do substitu
tivo

11'07501-7 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Contém o Subst t tut tvouma norma que inclui entre os bens
da União as terras ocupadas pelos tndtca , além de outra que
determina ser competência da União a proteção dos tnctcs e
dos seus bens Dessa forma. não nos parece ctaus tvet ccrrter-u
aos tncrcs o poder de c tecer- das terras destinadas á sua pos
se. a ponto de a exploração de mtnér1os_e o aproveitamento_de
recursos eoer-aet tcos existentes em suas terras dependerem, u
nilateralmente, de sua aprovação

Assim, somos pela rejeição

1p0750B-4 MYRIAN PORTELLA POS
.......... PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do t ex-

-------------:~-~~~::~~~~~~~~~_:~_:~:~~~~~~~--~:~:_~:!::~~~--------------------
lp07509-2 MYRIAN PORTELLA POS
.......... PARECER •••••••••

O ideal normativo da Emenda será alcançado ao ntvet do
Projeto constitucional, através de dispositivo genér1co Que
atribui à união a tncumbêncta de legtslar sobre as normas ge
rais de direito urbano. nos termos do substitutivo

Pela aprovação ParC1aJ

11'07502-5 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Com o objetivo de não tornar uernast adamerrta extenso o
texto do Subst t tut tvc da futura Carta Magna, julgamos oportu
no suprimir do sr-cj etc de const ttutcão as normas Que mats
adequadamente devem ser tratadas no âmbito da legislação or
dinária Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o Qual
a Emenda oferece nova -ececêc, razão por Que deixamos de aco
lhê-la

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------

A emenda propõe acrescentar Hem ao art. 252 e 253
Não temos objeção a proposta de tnctusãc no capitulo IV 

Da Segurança suot tca - da ser teta acocvtar-ta Federal
Quanto ao Hem V - do art 253- cons1deramos matér ta a ser

regulamentada em lei cr-ctnár-ta.
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

11'07511-4 MYRIAN PORTELLA POS
••••••••• PARECER ....

O ideal normativo da Emenda será alcançado através de
dispositivo constitucional amplo Que obriga a elaboração de
Planos ut-eaeusr tccs locais. elaborados a luz de normas gerais
do direito ur-bano or tunnos da união e dos Estados, nos termos
do substitutivo, alem do cumprimento ético dos or-tnctptcs su
geridos na Emenda. que deverá naturalmente nortear a elabora
ção desses planos

Pela Aprovação Parctat
------------------------------------~------------------------------------------

'1'07496-7 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Os principias que tratam da exploração dos etnér tcs em
terras 1nd\genas foram transformados em um unico dispositivo
Que contempla a ccr-tsatcr-teoaoe -ca oasr tnacãc ele percentual
sobre os resultados da lavra em nenet tctc das comunidades
1ndlgenas • Entendemos ser uma forma de proteção as terras
e de preservação das populações tnd'igenas

----------------_:~~:-~:~~-~:~:~~~~-----_<!._-----------------------------------
11'07497-5 ODACIR SOARES PFL
• •••••••• DARECER •••••••••

O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em
otacos tt tvc untco que, com redação dtver-ea. confere a eater-te
cr-tent acão idêntica á seguida pela Emenda

Pela aprovação carctar-------------------------------------------------------------------------------

11'07510-6 MYRIAN PORTELLA POS
••••••••• PARECER •••••••••

É cr-ectsc conferir mater- eficiência operacional e orga
nizacional ao transporte de passageiros. de ror-ma a reduzir
os custos e dar atendtmento sat tseatór tc ás necessidades da
população. através da rectcnet taacâo das linhas e garantia de
cont taott tceoe, segurança. conforto e rapidez adequados. pa

ra ccr-r-esponner- as expectativas dos usuãr-tos
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

Com referência ao terceiro artigo. também o Projeto con
templa a eectoa alvitrada. ao estabelecer a ccr teator tecace e
graguidade do ensino publico fundamental (art 373, 1ncl
so 1), combinado com o disposto no 10 do mesl'lO preceito,
ao estatuir que o acesso ao ensino obrigatório e graguito e
direito publico subjetivo actonávet contra o Estado meotant e
mandado de tnjuncãc , portanto, ou o Estado presta diretamente
ou ter-a que custear a prestação desse ensino fundamental gra
tuito a quantos r-eouetrem

Pela PREJUDICIALIDADE

1P074B6-0 COSTA FERREIRA PFL.
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição face orientação dada ao Projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P07485-1 LEOPOLDO PERES PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda. contém aspectos que se harmonizam
com o entendimento geral da coertseãc de Sistematização

Assfl'l. somos pela sua aprovação cer-ctat
--------------------------------~----------------------------------------------

lP07488-6 RUY NEDEL PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, a contrapartida eJo;ig1da pelo l:stado é muito al-
ta Não e justo vtnccter o patrimônio as incertezas e difi-
culdades das verbas publicas

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1p074B4-3 ELIEL RODRIGUES pMDS
••••••••• PAR.ECER .

seautnoc a tradição do Direito nacional, a Emenda acut
- examinada trata de mater ta infraconstitucional. cabendo.

pots , ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

Pela rejeição

11'07489-4 RUY NEDEL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Emenda acolhida tntesr-atmente-------------------------------------------------------------------------------

11'07483-5 JOSÉ JORGE PFL
............. PARECER .

A emenda tem total procedência Tal como propõe o ilustre
Constituinte devem ser sucr-tmtccs os ear-ãar-eros 20 e 30 do
ar-t 55 do Projeto de const ttutcão. vez que a matéria não é
de natureza const t tuctonat e deve compet 1r aos Estados esta
belecer normas reguladoras das atribuições de cargos publicas
estaduais

lP074B7-8 COSTA FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A redação do Projeto foi alvo de Consenso entre os const t
rutntes na Comissão e at tsur-e-se-nos mais adequada aos fatos
Pelo não acolhimento

1PQ7490-8 RUY NEDEL PMDB
.......... PARECER •••••••••

Os objettvos perseguidos pela Emenda conflitam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'07479-7 RUY NEDEL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O 20 Projeto do Relator já exclui os cnscoatt tvcs-------------------------------------------------------------------------------
11'07480-1 ELIEL RODRIGUES f:iMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda disciplina corretamente o problema da subvenção
ãs instituições privadas de enstno

Pela aprovação.-------------------------------------------------------------------------------

lP07493-2 COSTA FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

A.Emenda ora oferecida visa á supressão do art. 429 do
projeto, o qual autoriza sejam os atos praticados pelo coman
do dos governos autoritários desde 1964 suscet tvets de apre
ciação pelo Poder uudtctar to

Essa sempre foi uma das grandes aspirações daqueles que
se viram injustiçados pelos atos em questão não podendo a
nova Constituição deixar de atender os ansatcs em Questão. es
pecj al ment e mesma fase de transição para a consolidação do
regime oemccr-at tcc

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP07482-7 ELIEL RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As sugestões. contidas na proposta de Emenda. trazem alguns
desdobramentos que. na tradição jur-tctca brasileira, melhor
se adaptam ao corpo da legislação ordmár ta e complementar------------------------------------------------------------------------------

1P07481-9 ELIEL RODRIGUES PMDB
........... PARECER •••••••••

accrntoa no mérito. tendo em vtsta que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
Sistematização. foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver a propósito. o teor do parecer dado á emenda numero
11'00202-8

lP07491-6 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

A emenda propõe transferir para o ntvet estadual a compe
tência para criação, incorporação. fusão e desmembramento de
Munic\pios, o que está coerente com o pr-tnctpto da autonomia
estadual

----------------~~~:_~:~~_:~~~~:~~~-~~-~~~~:~---------------------------------
11'07492-4 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

O pr-azo de 45 dias antes do tármtnc do mandato do Governa
dor e Prefeito, foi aceito pelos Sr-s , Constitutntes da Comis
são como mais atrequaco. prazo catre tnter-rer tr ta nos traba
lhos de final de gestão do Governo em exer-ctctc Pelo não a
colhtmento

11'07478-9 ALUiZIO CAMPOS pMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda não contem mater ta de rnvet constitucional NO mer-t
to. no entanto, cooeeos facilmente verificar que ccnt euoc da
declaração untver-se dos dtrettos do homem esta inscrito no
capitulo dos direitos e t tcer-ceoes fundamentais e outras dis
posições contidas no projeto de ccnst ttutcêc-------------------------------------------------------------------------------

11'07494-1 ELIEL RODRIGUES PMDB
••••••••• pARl:CER .

A Emenda estabelece como ressalvas para a pena de morte a
apl 'cação da legislação exceccrcoat do tempo de guerra ex
terna, e a prisão ner-oétua para crimes de assalto e roubo se
guido de morte, estupro, sequestro. produção e tráfico de
drogas
A matéria repugna a s tstemat tca jur tdtce cr-as ttetr-a. e, com
esse esmr-t to ccuee foi tratada no Substitutivo

-----------~~~:_~~:~~~~-------------------------------------------------
lP07495-9 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A modificação proposta atenoe , emsua essência. os objet tvos
propostos pelo legislador na oer tntcãc de empresa nacional,
resguardando-a de ouatscuer- distorções pr-ejudtctats ao seu
controle por agentes econômicos não br-ast tetrcs

Petas-r-azões expostas, justifica-se a presente Emenda,
que ccncer-ne a inclusão do termo brasileiros, no texto

Pela aprovação parcial nos termos do sucst ttut tvo
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terras tnctaenas foral"l transformados em um un1co dispositivo
Que contempla a obrigatoriedade "oa destinação de percentual
sobre os resultados da lavra em oener tcto das comunidades
ind'genas "Entendemos ser uma forma de proteção ás terras
e de preservação das populações indlgenas

Somos peta rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP07527-l DENISAR ARNEIRO PMDB
............ PARECEIl ..

De fato. o \tem VIII do ar-t 52 relaciona muito clara
mente os bens da União e já inclui tanto os recursos etner-ats
do subsolo quanto os potenciais de energia hidraul tca Por
essa razão, concordo em que seja convenlente retirar a ex
pressão ~e pertencem a untão"

lP0752B-9 DENISAR ARNEIRO PMDB
• PARECER .

O controle oectsór-tc e de capital por parte de m-ast tet
r-os constitue, sem dúvida, condição fundamental para uma de
finição correta de empresa nac1onal.

Cremos que a emenda traz contribuição importante ao Pro
jeto de const ttutcãc

Pe1a aprovação par-ct a 1

lP07512-2 AfONSO ARINOS PfL
................................ PARECER ..

As r tnat tceoes da Emenda, estão em parte, contempladas no
suost ttut tvc

ASSlm, pela sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP07513-1 MYRIAN PORTELLA PDS
......................... PARECER •••••••••

Há necessidade de serem preservadas áreas ccet tces , em razão
dos interesses e da segurança tia pr-ópr-f a cctet tvtcace. visan
do à instalação de futuros equipamentos comunitários, urcte
tacãc de programas habitacionais e de expansão urbane-, De
vem, portanto, essas áreas ser manttdas ao amparo da possa
individual ou de grupos tsotaocs
Pela aprovação parcial, nos termos do suosr ttut tvc

lP07514-9 MYRIAN PORTELLA PDS
........... PARECER .

A emenda apresenta cvsccs tt tvc inovadores e aperfeiçoa
der-es do proj eto

O ideal normativo da Emenda será alcançado através de
Norma Constitucional abrangente, estabelecendo a obrigatorie
dade do cuecr-tmento da função soctal da m-onr-tecaoe urbana,
estabelecida em planos urbamst tcce locais

Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP07526-2 DENISAR ARNEIRO PMOB

lP07515-7 MYRIAN PORTELLA PDS
............. PARECER .

Um dos maiores objetivos da pot j t t ca nacional de tr-ens-
é o de cr-tent ar- o desenvolvimento de um sistema Que atenda
plenamente às necesstdades de transportes do PaIs, pelo mais
baixo custo global para a economia

A existência de um fundo ccacat tntt tzar-ta o oesecuti tnr-tc
crônico entre a cacectcece de pagamento dos usuários e o alto
custo de produção dos ser-vtçcs de transportes.

PeI a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP075l6-5 MYRIAN PORTELLA PDS
............. PARECER ...

A Emenda acresce ctscos tt tvc tncveoor- e acer-retccaccr do
Projeto

A cer-t tctpecãc da comunidade devera ficar garantida na
base de 5% do eleitorado muntctpat , podendo ter ate a inicia
tiva de Projetos de Lei

Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP07517-3 MYRIAN PORTELLA PDS
.......... PARECER ...

A Emenda apresenta conteudo inovador do Projeto
Com alterações de redação e de particularidades, somos

pela aprovação nos termos do suost t tut tvc
Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP0751B-l ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.............. PARECER .

E objeto do inciso XX do ar-t tao 13 do Projeto assegurar
ao trabalhador o direito de não ter sua saune atingida no de
correr do per lodo de trabalho A questão abrange não apenas o
dtr-e ttc ao ambiente salubre de trabalho ou a segurança dos e
qutpementos manipulados, mas tambem. entre outros aspectos, o
dtrettc a ritmo de trabalho conoat tvet com sua potencialidade
t ts tce

A nosso ver o terno seuce expressa melhor a abrangência
desejada No entanto. h1giene e segurança refletem facetas
fundamentais da questão, consagradas há multo, com justiça
na terminologia da neotctna do trabalho

Optamos. por conseguinte. por expl tctt ar- no texto do
substitutivo o direito a saude, higiene e segurança no traba
lho

lP07519-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.......... PARECER .

A autonomia é um atr-Ibuto histórico das universidades,
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas

Pela rejeição

lP07520-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............ PARECER .

A Emenda objetiva vedar a União instituir isenção e incen
tivo fiscal relativamente a tributos estadua1s e ecntctcats
Nesse ponto, seria mera r-enet tcâo do Que jà se contem no Pro
jeto (artigo 266, III)

Entretanto, abre ela uma exceção, permitindo as tsencões e
tncent tvce f1sca1s no caso em que a União fizesse compensação
aos Estados e Munlc1p1os, cobrindo as perdas ocorridas

Entendemos Que deve ser preservada a autonomia estadual e
ncntctoar evitando-se Que a União possa anular a s tstemet tca
de discriminação de rendas que o projeto estruturou Se in
troduzido o lnstituto da compensação, perde-se noção dos per
cent uavs de transferências onerando-se ainda, tona a Nação
em banet tcto do Estados mais ricos Realmente. a receita ar-r-e
ceoaoe no Pa1s inteiro inclusive nos Estados mais pobres, se
ria canalizada em parte para os Estados que tiveram mater per
da em razão da renda tributária perdtda com as tsencões e in
cent tvcs decretados pela União - perda que é maior nos Esta
dos mais r-tece

lP0752l-l ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
........... PARECER ..

Seguindo a tradição do Direito nectcnat , a Emenda aqui
examinada trata de matéria tnrr-a-ccnst ttuctcnat , cabendo,
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo teatsiat tvc

lP07522-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............ PARECER ..

O ccnt euoc da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas at tnentes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres crcccsttcs do Autor. não se harmoniza COm a siste
mática que orienta os cr-tnctptos na parte relativa aos Planos
e Orçamentos-------------------------------------------------------------------------------

1P07523-B ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............ PARECER ..

Pela rejeição A fixação de percentuais na transferência
de recursos a Estados e Munlcip10s faz parte de um contexto
de discriminação de renda, objeto de consenso entre os cons 
t ttutntes A alteração 'solada, como pretendida pela emenda,
tr-a r-ecer-cur-t tr na s tstemãt tca de distribuição de recursos pu
bt tcos , constante do Projeto, razão por Que consideramos ino
portuna a emenda

lP07524-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............ PARECER .

O conteudo da Emenda e tratado de forma mais abrangente
pela redação oferecida ao dtsccstt tvc no Projeto de Cons-
tituição

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------
lP07525-4 DENISAR ARNEIRO PMDB
........... PARECER .

Com o coret tvc de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Substitutivo da nova Carta Magna. julgamos oportuno
e t tmtnar do Projeto de Constituição as normas que eats ece
cuecamente devem ser consideradas no âmbito da legislação or
dinária Inclui-se nessa categoria o dispositivo a Que se re
fere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la

Pela r-efetcãc

lP07526-2 DENISAR ARNEIRO PMDB
.............. PARECER .

Os cr-tncrctce que tratam da exploração dos mtner tos em

lP07529-7 DENISAR ARf'.lEIRO PMOB
.............. PARECEI~ ..

A reformulação implementada no artigo 427 e seus parágrafos
permitiu ordenar a mater ta em proposição untca, a qual disci
plina, de forma esoectr tca. a exotcr-ecãc de minérios em ter
ras tnctcenas A nosso ver, tal orientação enrcce a questão
de maneira mais eoeaueca.ocrcuantc a terra representa elemen
to cr-ucta t para a preservação da etnia indigena, motivo por
que, no caso, a uater-ta deve receber tratamento esoectat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP07530-1 OENISAR ARNEIRO PMDB
.............. PARECEI~ .

O ar-t 493 não possu1 conteudo constitucional Reje1ção-------------------------------------------------------------------------------
1P0753l-9 OENISAR ARNEIRO PMDB
........... PARECER .

A emenda f01 rejeitada por entendermos ser essencial a
manutanção de cr-tnctptc constitucional Que dispõe sobre a
posse das terras pelos tnctos , condição da sobrevivência f\
s tca e cultural das populações indigenas

Somos pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------
lP07532-7 UBIRATAN SPINELLI POS
............... PARECER ..

A emenda propõe a tncf usão de item no ar-r 252 e 253,
pect i vamente

Entendemos ravoravet ao ar-t 252 e contrário ao 253, por
ser mater1a de let cr-dtnãr ta

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP07533-5 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
........... PARECER ....

O Relator optou pela manutenção do texto original por
entender ser desnecessário o acr-esctno suser-toc

lP07534-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.......... PARECER .

Tendo em vtete Que o ensino obrigatório ocssut ainda desem
oennc deficiente, somos de parecer que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação pr-e-eeccter-, sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

1P07535-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
........... PARECER ..

O comprom1sso do Estado ctnatr-ese-é ao sistema públ tcc
A concessção de bolsas devera sofrer severa regulamenta

ção
Pela aprovação parcial

1P07536-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
• PARECER .

A emenda vem acompanhada de justificação condizente e
convincente Pela aprovação

lP07537-B NILSON GIBSON PMDB
........... PARECER .

Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação
do ilustre Autor em dtsctpt tnar- minunclosamente os efeitos
práticos e legais da entet ta, não nos parece de boa tecntca
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto const t
tuctcnat

A r-eoacãa do ar-t 475 do projeto, de resto aproveitado
com m'inimas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forma completar a concessão de cenet tctc, deixando para
a leg1slação tnrr-aconst t tuc tonat a regência dos aspectos espe
cH1cos da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos suger1dos
acham-se no Substitutivo. pelo qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda

1P0753B-6 HUMBERTO LUCENA PMOB
• PARECER .

Optou-se pela supressão do dispositivo. Pela cr-ef ucncta
dane

lP07539-4 CUNHÃ BUENO PDS
.............. PARECER .

Pelo seu evtcente ecerto, opinamos pela aprovação da emenda

lP07540-B CUNHA BUENO PDS
.......... PARECER ..

No entendimento do Relator, a meter-ta tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir f1guraria melhor em legislação
cr-dtnér-ta. ete que a proposta de exctus tvtdaoe da folha de
satàr tcs para incidência de contribuições sociais dest1nadas
à Seguridade possui tmct tcecões bastante signtficat1vas no
financiamento de programas e entidades ja consolidados no
campo socte t

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tndtecensavets ao
desdobramento da uater-ta , de modo a Que possam ser atendidos
os dtver-sos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva , remetendo a matéria
a uj ter-tor consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP07541-6 CRISTINA TAVARES PMDB
............ PARECER .

Concordamos com a supressão, plenamente justificada
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP07542-4 CRISTINA TAVARES PMOB
.......... PARECER .

Tendo sido eevcr-avets a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autor-ta do nobre Consti
tuinte rr-anctsco Rollemberg, somos, coerentemente, pela re
jeição desta--------------_.._--------------------------------------------------------------

lP07543-2 CRISTINA TAVARES PM08
........... PARECER .

Optamos pela supressão de todo o artigo 50 Fela
aprovação
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1P07550-S Cf?ISTINA TAVARES PMDB
••••••••• PARECER .

A sugestão fol acolhida car-ctaraente no mér-t t o , nos ter
mos do Substitutivo do Relator.

1P07556-4 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER .

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
ternos do Substitutivo do Relator

11'07545-9 CRISTINA TAVAR~:S PMDB
.......... PAR::CER .

uutaaeos procedente a presente emenda que suprime o ar-t 84,
razão pela qual a acolhemos

:~~::~:~:~~~-~~-~~:~:~~-_:_-~~~~~:~-~~~~:_~:_~~:~~~:_~~~:~:~:~~~:-------------

------------------~::~-~~~~~~:~~:.-~~:_~:~~:_~~-~~:~~:~:~~:~~-~:_:~:~~:_-------
11'07564-5 CRISTINA TAVARES PrJlDB
••••••••• PARECER .

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do sr-estoen
de da aecunt tca , prev1sto no art 45B do Projeto

A medida proposta não merece acolhida tendo em vista que
o dispositivo supracitado já reduziu em 1 ano o mandato estab
erectoc na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, Que a cer-eanêncta do atual Pre
sidente até 1990 just tt tca-ee tendo em vista a necessidade de

se proceder és alterações orgânicas e estruturais do sats ,
cet eeennadas pelo texto constitucional Que ora elaboramos

----------------_:~~:~-~:::~.:_~:::_~:~:~:~~-~:-:~:~~~------------------------
1P07565-3 CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda aborda assunto ainda discutido a rüvet de Pro 
jeto, devendo o Substitutivo firmar POSição oet tntt tva sobre

-------------~_::~-~:~~-~~:~~~~:~~!~~~:_----------------------------------~---
11'07566-1 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER ..

Pela r-ejetcãc A notação pelo Congresso Nacional de tet
Agr\cola Que estabeleça cr tncrotcs e normas Que regulem a a
tividade açrccecuar-ta e fundamental para o desenvolvimento
do Setor, razão pela qual a supressão pura e simples do ar-t t-

-------------~~-~~~_:_~::~~~~~~~----------------------------------------------
1PQ7567-0 ISMAEL WANDERLEY PMOB
••••••••• PARECER .

A alteração proposta não traz uma mudança s tcntr tcat t

-------------~~-~-~~~:~-~:_~~~~~:~~-~~-~~~:!:~~~~.:_--------------------------
1P07568-B ISMAEL WANDERLEY PMDB
........... PARECER .

As finalidades da emenda ccnt r tt aa com os cr tter-tos acc-

------------_:~~~:-~:~~-~~~~::~------------------------------------------------
11'07569-6 ISMAEL WANDERLEY PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O titular do cargo de Procurador-Geral da senuot tca deve go
zar da confiança do Chefe do Governo Ass1m,a nosso ver, ape
nas a nomeação,dessa autoridade oooe ser objeto da audiência
da Câmara Federal Todavia, por se tr-atar- de assuntos octênt
cos , preferimos supr1m1r a r-eter-toa at 'inea

-----------------~:~!~~~:~~~---------------------------------------------------
11'07570-0 ISMAEL WANDERLEY PNDB
• PARECER .

As final tcaces da emenda ccntr-er-tam a orientação dada ao

-------------~~~~::~----------------------------~------------------------------
1P07571-8 ISMAEL WANDERLEY PMOB
••••••••• PARECER .

Pelo não acolh1mento A matéria relativa a organização juot
c tar-ta , em ouatcuer caso, deve ter orIgem no Poder Judiciá
rio Ou se dá a iniciativa da lei ao Poder Juatctar tc, ou se
utiliza a tramitação, como ocorre atualmente, via Presidente
da aeoum tca Conferir-se a iniciativa da lei ao Congresso
Nacional e Inconveniente por afetar o dtsnostt tvc do ar-t 30

-------------~~-~~~~::~-~:-~~~::!:~!:~~----------------------------------------
1P07572-6 ISMAEL WANDERLEY PMDB
• PARECER ..

A emenda aprimora r-ecactonateente o texto, conquanto haja d1
ver-sênctes quanto ao ner ttc. com a não tncrusãc da cor teta
r-ocovter ta federal na at tnea o , que se Quer acrescentar

-------------~:~~-~~~~~:~~-~~~:!~~---------------------------------------------
lP07573-4 ISMAEL WANDERLEY PMDB
• PARECER .

A emenda tem total procedência e prioridade Tal como propõe
o ilustre Constituinte deve ser acolhida vez Que a r-eor-esen
racõa jUdicial e a consultoria jur-tc tce são assuntos de com-

-------------~::~~:~:_~~:_::~~~~:_---------------------------------------------
11'07574-2 ISMAEL WANDERLEY PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Nosso parecer e pela manutenção da expressão escotntce
pela Comissão de Organização do Estado, visto Que o DF não é
um Municip10 para ter Prefeito A expressão Prefeito Distri
tal poderia, inclusive, dtmtnuf r- o status Que deve ser conce
dido ao administrador da Capital da neoübt tca Que, com a a
provação de nosso Projeto de const ttutcãc. passara a ser e1e1
to pelo voto direto e secreto Alél'1 disso, as dimensões e
cer-eceer-Isr tces peculiares do Df o aproximam muito mais de um
Estado do Que de um auntcrctc Nada mais justo, pots, do que
denominar o ocupante do Executivo de Bras'il1a de Governador
ntatr-t tat

O Projeto do Relator acolheu as aspirações populares Os
habitantes de sr-as t t ta e cemats nuctecs habitacionais do DF ,
por seus representantes no Congresso e por suas entidades de
classe manifestaram vtvamente o desejo de emancipação do Dis
trito Federal e sua equf par-açâc aos Estados Dadas as suas pe
cut tar-toaoes ,c Projeto do Redator engendrou ua-reet tum genus·
para o DF, tnter-medtár-to entre Estado e Munidpto_________________~:2.~_~:~:~~~~ : _

lP07575-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda tem total procedência Tal como propõe o t lustre
Constituinte a mater ta deve ser ctsctct tneoa no âmbito das

------------_:~~::~:~::~:_:::~~~~::-------------------------------------------
1P07676-9 ISMAEL WANDERLEY PMDB
.......... PARECER .

Não procedem, a nosso ver, as preocupações do t tust r-e autor
Assunto relevante e urgente, no caso especial tss tno do pará
grafo la do ar-t 122, há de ser plenamente justificado pelo
Presidente da aecuni tca ao batxar- ato contrariando a regra
geral do caout do referido artigo Por se tratar de assunto
polêmica, preferimos aunr-f mf r- o artigo

-------------~~:~~~~:~~~-------------------------------------------------------
11'07571-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Prejud1cada a prospost a, por ter etee sucr-tntoo o ctsccs t
ti vo emendado

-----------------~:~~-~~:!~~:::~~~~~~:_----------------------------------------
11'07578-5 SANTINHO FURTADO PMDB
.......... PARECER .

constoer-encs Que a emenda do ilustre- Constituinte oer tne
a expressão -quat tt tcacões", de maneira técntca
No caso à dtscr-tertnacêo no exer-ctcto da profissão não existe,
pois no mer-rto do Substitutivo tem um sentido preciso e
abrangente ao que propõe Na verdade, a expressão Qualifica
ções crcr tss tcnats , eececte tca de forma m-ectsa, bem como
tcent t r tca as profissões de maneira substanciosa

Diante do exposto, é teenscensavet a ut t t í aaçãc da ex-
pressão Qualificações or-or tas tona ta no texto

-----------------_:~~:_~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------
1P07579-3 SANTINHO FURTADO PMOB
••••••••• PARECER ....." .....

Acolhida a supressão proposta A saude ocupacional é
referida no ar-t 351, devendo ser ctsctnt tnacc oportunamente

------------------~:~~-~~~~~~~~~-----------------------------------------------
1P075BO-7 SANTINHO FURTADO PMDB
••••••••• PARECER ....." ••••

Entendemos que o texto atende plenamente o objetivo
para o qual foi redigido, de maneira que não vemos necesatoa-

PMDBlP07563-7 CRISTINA TAVARES
.......... PARECER •••••••••

11'07561-1 CRISTINA TAVARES PMOB
.......... PARECER ..

Apoi::llroCls a argumentação proposta na emenda em exame e su
primimos do Projeto de Constituição, na parte das Disposições
rr-ast tór-tas , o dispositivo que fixava atribuições espectt tcas
para a Caixa Econômica Federal________________~:2.~_~~~~~~~~~ _

11'07562-9 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER .

O dtsccst tovc é totalmente inócuo Não há necessidade de
le para garantir as regulamentações das profissões já eetaoe
tectoas por legislação cr-dtnar ta, Por outro lado, não há no
Projeto Qualquer ameaça de perda desse direito ja aocutr toc

Enfim, não nos esqueçamos Que a 1e1 não ecoe-a prejudicar
o ato- jur-tctcc perfeito

-----------------~:~~-~~~~~~:~~------------------------------------------------

11'07560-2 CRISTINA TAVARES PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda não pode ser acolhida, pelas ecvtes ctt tcutoeees
em sua act tcecãc

Uma empresa que ut t t taasse um pequeno Item de tecnolog1a
estrangeira não poderia ser ctass tr tcaua COflX) nacional. E
multo dlncl1 definir, de modo objetivo, setores onde a tec
ncrcata seja fator determinante de produção

Pela rejeição

lP07559-9 CRISTINA TAVARES PMDS
........... PARECER •••••••••

O dispositivo a que se refere a êmenna foi amplamente
dlscut1do nas fases anteriores, representando a vontade da
maioria

Pela r-ef etcãc da Emenda------------------------------------------------------------------------------

1P07557-2 CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARECER •••••••"'.

O percentual estabe1ec1do na emenda para 1imitar a parti
cipação dos órgãos estatais nos sistemas de pr-evtuêncta com
plementar e ateatór-to. e sua aprovação poderia tnvtantt tzar
os programas existentes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'07544-1 CRISTINA TAVARES PMDB
.."' "' PARECER "' .

A aater ta, objeto da emenda, mereceu dos const t tutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muHo especial, e acreditamos Que ao te-na foi dado o tra
tamento ccndt aente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte (la emenda deve ser acolhida pelo Subst t tut tvc

üctnenos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

11'07558-1 CR!STINA TAVARES PMDB
............ PARECER .

O ccnt eudc do Inciso V, do Art 372, parte final, contem
cesocnraoamente que melhor se situam no âmbito da leglslaç.lio
cr-ntnar-ta e complementar O Relator concorda com a proposta
da Nobre Constituinte

11'07555-6 CRISTINA TAVARES PMDB
••••*•••• PARECER .

A proposta está de acordo com o objetivo de s tect tr tcer- o
texto ccnst t tuctcnar , seja pela supressão de expressões or-es
ctnutvets , seja pela supressão de meter-ta pertinente a legis
lação cr-dtnar-ta. merecendo, portanto, o acolJ:l1mento do Re
lator

lP07546-7 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER .

O artigo 81 não consutis t ancta mat er-ta ccnat ttuctcnat e a
disposição portar-a ser tratada no âmbito da tectstacão or-dtna
"a

1P0754B-3 CRISTINA TAVARES PrfDB
........... PARECER .

A Emenda propõe a supressão da at tnea ~d~ do item XV
do artigo 12, que reza

UArt 12
XV - A SEGURANÇA JURíDICA

d) Não haverá or-tsãc civil ~
A natér-ra mereceu o devido tratamento no Subst t tut t-

Pela r-ef etcão

11'07547-5 CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARECER .

Pelo não accuumentc. dada a cr teneecãc acotata no subst t
tut tvc

Pela reje1ção.-------------------------------------------------------------------------------

11'07552-1 CRISTINA TAVARES PMDB
••••••••• PARECER ", .

O ctsccstt tvc que o ttustre autor pretende emendar já é
consagrado como mecanismo de proteção do sistema pr-es toenctã
rio contra iniciativas teatatat tves ou administrativas caren
tes de amparo na realidade eccnômtcc-f tnancef r-a do sistema-------------------------------------------------------------------------------

11'07549-1 CRISTINA TAVARES PMDB
............ PARECER ..

A emenda diz-se adt t tva , e de fato o e, mas conrttta
com a ctsnos tcêc r-adtcat de emendas supress1vas Que acatamos,
do ar-t 50 Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'07553-0 CRISTINA TAVARES PMDB
.......... PARECER .

Malgrado seu incontestável mer-tro. a sugestão contida na
emenda r tca prejudicada el'1 face da opção do Relator por su-
nr-f mí r , no suost ttut tvc. o dispositivo que o l1ustre autor

-------------~~~~~~~~-~~::~~~--------------------------------------------------
lP07554-8 CRISTINA TAVARES PMDB
............ PARECER .

O sistema de calculo dos beneficios e complexo e variado,
exigindo pois tratamento pormenorizado em te t or-ctnár ta A
emenda cutoa. apenas, de aposentadoria, Quando, em verdade, o
s1stema de seguro social mantem inúmeros outros t roos de be
neficios de prestação continuada

1P07551-3 CRISTINA TAVARES PMD8
.......... PARECER ..

Além do previsto no artigo 440, Que permtt tr-é um estudo a
profundado da meter-ta, não a ccns toer-amcs const t tuctonat-------------------------------------------------------------------------------
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lP07580-7 SANTINHO FURTADO PMDB 1P07595-5 CARLOS COTTA PMDB

de de alteração
--~----------------------------------------------------------------------------

lP07581-5 SANTINHO FURTADO PMDB
.......... ?"'RECER. •••••••••

O texto do Projeto j a contempla os objetivos da emenda,
per-t icularmente Quando estabelece competência da União para
leg1s1ar sobre df r-etto processual e do trabalho (Artigo 54,
XXIII.a) Entendemos prejudicada a emenda

1P07582-3 SANTINHO FURTADO PMDB
............... PARECER ..

A Emenda visa permt t tr- a r-ecr-esent acão da Procuradoria-
Geral da União nos órgãos encarregados da fiscal tzacãc e
ect tcacãc de multas acmtnt.st r at tvas

Não obstante os elevados crcccsttcs do Eminente Consti
tuinte, a mat ár-ta consunst anctaoa na presente Emenda confllta
com a s tst enar rca geral adotada pelo Projeto. motivo cer-que
somos pela sua rejeição

lP07SBJ-l CARLOS COTTA PMDB
............. PARECER ..

o Projeto de eonst ttutcãc assegura a autonomia dos Esta
dos, por conseguinte, a criação, fusão, 1ncorporação e des
membramento de eumtctctcs devera ser ele sua competência esta
belecida na Constituição Estadual

O parecer pela aprovação emtt toc na emenda 1p06341-8 já a
tende, no mer trc. a presente proposição-------------------------------------------------------------------------------

1P075B4-0 CARLOS COTTA PMOB
............ PARECER .

Pela rejeição. considerando que o novo suns t tt ut tvc dO
relator deu outra redação ao dispositivo

1P07585-B VIRGíLIO TÁVORA POS
................. PARECER ..

1\5 alegações contidas na just1f1cação da Emenda são pro
cedentes Realmente. a saúde ocupacional deve ser ccej tc de
regulamentação espec1fica em lei ordinária

oe I a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP07SB6-6 VIRGíLIO TAVORA PDS
.............. PARECER .

Acolhida a supressão proposta, resguardando-se, entre
tanto, um vinculo, embora mais ameno, entre saude e mefo I

ambiente, cevtcc às intercorrências entre ambos Pela
aprovação

--------------------------------------------------------~----------------------

1P07587-4 CARLOS COTTA PMOB
••••••••• PARECER ...

Pelo não acolhimento. nos termos do sunst ttut tvc

-----------------~::~-~:!:~~~~----------------------------------------------
1P07588-2 CARLOS COlTA PMDB
••••••••• PARECER ..

Jugamos procedente a presente emenda Que suprime os termos R

cuareuer- reatee- e -sencr-e'' do ar-t 86, razão pela Qual a a
colhemos

lP075B9-l CARLOS COTTA PMDB
............... PARECER .

A emenda em apreço é incompleta, porquanto não e só o Execu
t Ivo que executa o orçamento
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPQ7590-4 CARLOS COTTA PMOB
............ PARECER .

A Emenda trata de meter-ta que r-eectvenos suprimir , em r-a
aãc de sua compleX\datle e dos aspectos técnicos a ela tner-en
tes

Por essa razão, entendemos Que deve ser tratada a mver
de norma lnfraconstltuc1onal

Em face do exposto. somos pela r-ef etcão da Emenda

lP07591-2 CARLOS COlTA PMOB
............ PARECER .

Objetiva a Emenda em exame dar nova redação ao item III

.oc a~~o ~~~t~~t:r~jj~~t1f1caçãoapresentada. não nos pare
ce que a redação proposta dê mais clareza ao otecce tt tvc su 
practtado

Verifica-se Que o elemento primordial da contribuição de
melhoria e a vator-teacãc decorrente de obra publica Tanto '
que, não OCOrrendo valorização, não há que se falar em con 
tr1buição de meltmr1a

Portanto. o termo -cenet tctc- torna-se ctscensavet ,
porquanto a valorização é que representa o oener tctc propor -
ctcnacc ao imóvel pela r-eat teacãc da obra publica Assim, a
r-eoacãc proposta pela Emenda não expressa ccjet tvamente o
vercecetrc sentido e fundamento do tributo

---------lPÕ7592=1---------EÃRLõs-EõffÃ----------------------------PMõã--------
.............. PARECER .

Propõe-se. através da presente Emenda, que as contribui
ções previstas na ccnst ttutcec integrem o ar-t 257 juntamen 
te com as demãls espécies tributárias Impostos. taxas e con
tribuição de melhoria

Não obstante o seu caráter tr-tbutér tc. entendemos devam
as contribuições ser mantidas paralelamente as dema1s f1guras
tributárias. 'mas -suj et tas aos pr-tnctptos e garantias indica 
dos no ar-t 2.64. 'tens 1 e IIl. at tnaas baR e RC

R

Tais ccnrr-tbutcões apresentam car-ecter tst tces escecta 
1tss tmas , destinando-se a necessidades as mais diversifica 
das. o que, a-nosso ver. justifica o tratamento próprio, Que
lhes tem sido dado em nossas ccnst ttutcões , acentuando o seu
aspecto parafiscal
Em face do exposto, e não obstante as .r-aeões invocadas pelo
ilustre Autor da Emenda, consideramos mais cond1zente com o
nosso s tatema tr-tburér-tc a forma com que as contribuições es
tão tratadas no projeto de Constituição

1P07S93-9 CARLOS COTTA PMDB
........... PARE.CER •••••••••

Objetiva a Emenda em exame dar redação mais sucinta
item III do ar-t 259 do Projeto de ccnst trutcêc

Consideramos adequada e correta a atual redação do men 
ctcnaoc dtsnoatt tvo, porquanto, referindo-se às normas gerais
sobre legislação e administração tributárias, abrange, por
conseouêncta. as normas gerais de direito tr1butário

Assim. entendemos Que a Emenda não aperfeiçoa a redação
do cnsccs tt tvc supracitado. apesar dos argumentos apresenta 
dos na sua justificação-------------------------------------------------------------------------------

lP07594-7 CARLOS COTTA PMDB
............. PARECER •• "'••••••

A Emenda visa exctutr- a expressão R e dos servtccs-ccns-
tante do 60 do ar-t 272, do Projeto

Examinando esse dispositivo, verifica-se que a exctu
são pretendida não procede, porquanto o r-equtsttc da essen 
cial1dade é perfeitamente aplicável também aos tipos de ser 
vtccs , podendo uns ser essenciais e outros não essenctats , em
razão de sua natureza e de outros aspectos atstutt tvcs

1P0759S-S CARLOS COTTA PMOB
............ PARECER ..

A Emenda objetiva elevar o percentual da r-ace tta tributaria
da União a ser partilhado com as unidades federadas e a par 
cete a ser aplicada nas Regiões Norte e NQrteste, previsto no
Artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de S1s
temat1zação. a fim de aumentar a participação dos Munic'pios
Os percentuais previstos no artigo 277, 1. do Projeto de

Constituição da Comissão de Sistematização foram fixados a
vtete de esturres, que levaram em conta o ecr-ésctec de despesa
das unidades federadas em decorrência dos encargos a lhe se 
rem -ecassacos pela União, 'clem COl'lO as necess tuaces da Mm\
n1stração Federal
A sua alteração teor tce em rompimento do ecutt tbr tc e ccnrt t
ta com a opinião expressa pela matcr-ta dos Constituinte Que
examinaram a reter-ta nas fases anteriores de elaboração do
Projeto em questão
Assim, não ccsreate a relevância dos propósitos Que inspira -

-------------~:~-:_:~:~~:.:_~~~~-~::~-~~:_~:!:~~~~-----------------------------
1P07596-3 CARLOS COTTA PMOB
.......... PARECER ..

Objet tva a emenela elevar para 401. o percentual de trans
ferência do ICM para os euntctptcs

zcr-edt t arcs que os 25% de transferência prev1stos aten
derão aos munlc'ipios, face a r-enar-t tcêc de receitas fixadas 1

no projeto.

1P07597-1 CARLOS COTTA PMDB
.. PARECER ..

A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tr-tbut ár-ta
da União a ser partl1hado com as unidades federadas e a par 
cela a ser aplicada nas Regiões Norte e Norteste, prev1sto no
Artigo 277. r , do Projeto de Constituição da Com1ssão de Sis
teear tzecãc, a fim de aumentar a car-t tctoacãc dos Municipfos
Os percentuais previstos no artigo 277, 1, do Projeto de
ccnst t tutçãc da Comissão de staremat taacãc foram f1xados a
vista de estudos, Que levaram em conta o acréscimo de despesa
das unidades federadas em decorrência dos encargos a lhe se 
rem repassados pela Un1ão, bem como as necess tueces da Admi
nistração Federal
A sua alteração implica em romplmento do ecuti tcr-tc e ccnrt t
ta com a opinião expressa pela matcr-te CIos Constituinte que
examtnar am a matéria nas fases anteriores de elaboração do
Projeto em questão
Ass1m, não obstante a relevância dos ercccsttos que tnsctr-a 
r-am a Emenda, somos pela sua r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P0759B-O CARLOS COTTA PMOB
........... " PAR!::CER •••••••••

nefet tva a Emenda seja estendida aos Munic1pios a compe
tência para InstituIr outros Impostos alem dos que lhes são
nominalmente atribu1dos A juet tt tcat tva e a de que os aunt
curtos devem otsoor- de recursos para amat tacêc de suas atr-t
cutcões locais

Ora, o Projeto ja atribui 3 Impostos aos Munic1pios e a
lém disso ainda os autoriza a cobrar taxas e contribuições de
melhoria Com os primeiros atendem necess1dades gerais da po
pulação e com as ult1mas se Indenizam de serviços eecectr tcos
ou obras feitas no interesse dos Uun1c'ip1os

Tendo em vista que a maior tarefa aos Munic1pios é a de
prestação de serviços e a real taecãc de obras para a popula
ção. as taxas e as contribuições de melhoria só por s t já
bastariam para provê-los de recursos, pois que não ha limita
ção no numero de taxas e de ccntr-tbutcões , Para as tarefas
d1fusas, custeadas por impostos, mais próprios dos Estados e
da União. são suficientes os impostos discriminados no Proje
to

lP07599-8 CARLOS COTTA PMOB
............. PARECER ...... " .......

A Emenda da outra redação ao artigo 269 do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, alterando a sis 
temet tca de a ....ar tecãc dos incentivos fiscais

Pelo Projeto, as tsenções e os benet tctcs fisca1s serão
aval teces conforme vier a ser- indicado em lei complementar ,
não havendo qualquer norma traçada a ntvet constituc1onal
Tudo dependerá do Que fixar a lei complementar.

Ja a Emenda propõe uma s ts'teeat tca diferente todos os
incentivos seriam ccncentoos para durar dentro do próprio e
xer-ctctc financeiro. mas ao final deste poderiam ser renova 
dos, após avaliação de seus efeitos pelo Poder Legislativo
Nada dependeria de 1e1 complementar e todos os tncent tvos as
tar-ten sujeitos a mesma rotina, com prazo cur-t tss tec pr-or-r-c-
gavel. -

Não resta nuvtda que o sistema de Projeto é mais f1ex~ 
velo evitando situações esdruxulas que o sistema da Emen 
da ensef ar te (como por exemplo. fazer uma let com prazo de 1
ano para conceder isenção e outros oener tctcs fiscais por

-------------~~::~-~~~~-~~~~~_:_~~~-~~~~~~~~~----------------------------------
lP07600-S CARLOS COTTA PMDB
......... " PARECER ..

Busca a emenda manter o ISS na cceoetêncta municipal
O projeto agiu de forma acertada ao junta-lo ao ICM no

-------------~~~~:~-~~_:~!~~~:_~-~~:_~~~:~~~~_:~~_:~~~~~~~---------------------
lP07601-3 CARLOS COTTA PMOB
............ PARECER .

A distribuição da metade do produto da er-r-ececãc do im
posto residual cr1ado pela União ao Estado ou ao Distrito Fe
deral. que tiverem o seu próprio imposto excrutcc por força
dessa criação, prevista no art 278 do Projeto de ccnst ttut
cão, tem caráter indenizatório, ou compensatório. não caben
do. por tssc, o seu repasse aos Municip10s

------------------~:~:_~~!~~~~~------------------------------------------
lP07602-1 CARLOS COlTA PMDB
.............. PARECER ..

A_exigênC1a de prév1a apr-ovação legislativa para a interven
çao estatal no domin10 econômico e sua succrctnecãc aos tmne
r-at tvcs da segurança nacional ou a relevante 1nteresse cole
t1vo demarcam um conjunto de requisitos reguladores desse
processo de 1ntervenção que, acreditamos. necessariamente in
corpora dentre outros, o da compatibilização deste processo
pelos vários rüvets de governo.
Pela rejeição

lP07603-0 CARLOS COTTA PMOB
" PARECE.R ..

As empresas publicas e as sociedades de economia mts ea.
como entidades da aomtntstr-ecãc tndu-eta, sujeitam-se não
apenas ao direito próprio da iniciativa privada. mas também
estão subordinadas aos mesmos ccnatctonementcs e restrições
ditadas pelo mercado em que atuam.

Nesse contexto. instituir o concurso publico como mecanismo
untcc de admissão de empregados representa impor-lhes restri
ções não ccmpat Ivet s com a noção de r tex ttit t tcace necessár-ta
ao cumprimento de suas atividades

Não somos contrário a adoção deste instituto em empresas
pÚbl tcas, mas sim acreditamos que deva corresponder precetto
'próprio das normas aomtntat r-at tvas de Cada empresa, definida
e implementada em função de suas escectr tctcades

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P07604-8 CARLOS COTTA PMOB
............ PARECER ..

A matêr-ta já se acha contemplada r-c contexto do Projeto
no que tange aos recursos mtnerats a saber' no parágrafo 20'
do art 306, q'Jaooo cria "um Fundo de Exaustão para apolo ao
desenvolvimento sôcto-econôatcc oc muntctpto'' (recursos mtne
r-ats) ,

Em parágrafo do ar-t 308, no que SE! refere ao aprovei-
tamento de recursos enner-ats e ntcr-tcos (area de proteção).
além de admitir, em lugar aprop"1ado a part1cipação dos Es
tados e Mun1clpios nos impostos i'1cidentes sobre as at 1vida
des correl acionadas

Pela prejudicialidade
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lPQ7615-3 CHAGAS RODRIGUES PMDB
.......... PARECER "'••••••••

A emenda proposta não encontra guarida, na necesstoaoe
ror-nat de se estaeatecer-em normas rígidas em relação â mate
ria tratada

Pela rejeição

1P07616-1 CHAGAS ROORIGUES PMDB
........... PARECER .

A emenda, visando prevenir o banimento, não seria comna
t tvat co"! o tr-ate-nento que se da à nacionalidade, restr1ngin-

-------------~~-~_:~:~!~:~:-~~_::!:~~------------------------------------------
lP07617-0 DIONíSIO DAL-PRA PFL
••••••••• PARECER .

Acolhida parc1almente, no mar-t to , nos termos do Subst 1tu
t tvc do Relator

lP0761B-B DIDNISIQ DAL-PRÁ PFL
••• ~••••• PARECER •••••• "'...

A natér ta de QUE! trata a emenda devera ser ntsacs ta
Titulo dedicado á organização do Estado

------------------~:~:_~~:~~~~:~:~~~:~:.:_--------------------------------------
1PQ7619-6 DIONíSIO DAL-PRA PFL
.......... PARECER .

A sugestão foi acolhida ca-ctatmente no merito, nos ter
mos do subst ttut tvc do Relator-------------------------------------------------------------------------------

1P07624-2 EUNICE MICHILES PFL
...... ~••• PARECER .

A Zona Franca de Manaus tem-se revelado, desde a sua
lmplantação, pelo Decreto-Lel n 288, de 28 de fevereiro de
1967, uma experlência vitoriosa, dados os seus resultados
efetiva'llente positivos, para a região e para o Propr10 Pais
AsslM, e de acolher-se em sua essêncla a emenda da ilus 
tre Constituinte, Que determlna a manutenção da Zona Fran
ca de Manaus, aconselhando a prudência, tOdavia, não se fi
xem prazos A Zona Franca deve permanecer enquanto mos
trar-se útil para o desenvolvimento regional e nacional

-------------~:~:__:~~~~:~~~-~:::!.:~-------------------------------------------

1PQ7634-0 CHICO HUMBERTO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no dispOSi
tivo Que se pretende Suprimir figurar-la melhor em legislação
ordlnária, els Que a proposta de exclusividade Cla folha de
salários para incidêncla de contriOulções sociais destinadas
a Seguridade possui imp11cações bastante slgniflcativas no
financiamento de programas e eM idades ja consol1dados no
campo social.

Somente mediante tratamento via legislação lnfraconstitu
cional poderiam ser fixadas as provisões 1ndlspensaveis ao
desdoOramento da matéria, de modo a Clue possam ser atendldos
os diversos aspectos envolvldos

Em v1sta da relevâncla do assunto, e considerando-se o
número de emendas aoresentadas no mesmo senttdo, julgamos re
comendavel acolher a emenda supressiva, remetendo a matérla
a ulteriol" consideração, ao ensejo CIO processo leglslatlvo
ordlnário

lP07635-8 DÁLTON CANABRAVA PMDB
....."''''.... PARECER •••••••••

No entend1mento do Relator, a matéria tratada no dlsposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em leg1s1ação
ordinária, eis Que a proposta de exclusividade da folha de

1P07626-9 EUNICE MICHIlES PFL
............. PARECER ..

A ntstr tcutcãc das competênclas e das receitas tributá
rias estacetectoa no Projeto de const ttutcâo. compôs Ul"l sis
tema trlbutarl0 capaz de prover as três esferas de poder pc
t tt tco dos r-ecur-sos oecesser tcs ao atendimento de suas atri
buições eecectr tcas A alteração proposta scce-a deseQul
t tbr-ar- o atatena suaer tcc. com comprometimento do alcance dos
objetivos vtseoos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07633-1 CHICO HUMBERTO POT
.......... PARECER ..

No entendimento do Relator, a mater-ta tratada no ctsccst
t tvo Que se pretende supr-tmtr- flgural"ia melhor em iectstacãc
ordinária, eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tnctcêncta ele contribuições sociais destinadas
à Segurfdade ccssc t Implicações bastante s tco tr tcartves no
financiamento de programas e ent rceces já consolidados no
campo socta'l ,

Somente mentante tr-atamento vta legls1ação tntr-accnst ttu
clonal poderiam ser t txaoes as provlsões tnctscensévete ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atenoidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevâncla do assunto, e cons1derando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentldo, julgamos re
comendável acolher a emenda supressiva, remetendo a matéria
a ulterlor consideração, ao ensejo do processo legislatiVo
ordinárl0-------------------------------------------------------------------------------

lP07627-7 JOSE LOURENÇO PFL
••••••••• PARECER .

A emenda pretende sucr-tetr- o art 360 Que tmoõe t tmt eecãc a
participação das ent tcaoes e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servtocres Entendemos cons t s tente o argumento de Que se tra
ta de mat er ta mais própria de legislação ordinária, pois o
assunto ja e objeto de tratamento eeoectr tcc em ects decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda que o controle e a r rscet t
zação dos "fundes de censãc- e competência de uma secr-etar-ta
esoectt tca do Min1steri0 da. pr-evtcêncta e Assistência Social,
a qual lncumbe o acompanhamento da cceervêncta das normas te-

-------------~~~~_:_~:~~~~~:~~~~::_~:~:~~:~~::_--------------------------------
lP0762B-5 CHAGAS RODRIGUES PMDB
.......... PARECER .

A E"!enda visa a et tetnar as reetr-tcões tmccetas aos mt
l t tar-es Que pretendem se candidatar a cargos eletivos

Ta1s restrições, consubs r anct aoas na ar tnea f do item 11
do art 27, têm por oof et tvc pr-eser-var- os cuar-tets da poliza
cão e evitar os inconvenientes da ctsseetnacêo de paixões pc
t j t tcas nas fileiras militares

COMO se trata de motivo relevante, somos cont ear tc a

-------------~~:::~:~~-~~-~~:~~------------------------------------------------
lP07629-3 CHAGAS RODRIGUES PMOB
.......... PARECER .

Pretende o autor tor-nar privativas de br-as t t etr-os natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, alem do Presi
dente da neouertca

O Projeto tnctutu junto COI'! o Chefe da Nação, na at mea B
do item 111, do art 27 Somente os Presidentes ela Câmara Fe
deral e do Senado da necutntca. pelo fato de, em caso de tm
oeoieentc do Pras tõente da necunt tca. ausêncta do Pa'is ou de
vecêncta. serem chamados ao exer-ci cio do cargo

Quanto ao Prfmetro-Mlnfstro, o ceeaa-arc untco do ar-t tac
176 diz Que "ser-ão requisitos para ser nomeado Prlmeiro-Ml
ntstr-c a condição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de
toaoe''

Acolhel'lOS a parte que diz respeito ao Presidente da Repu-

-------------~~~:~.:_~~-~~~~~-~:~:~~~_:_~~_::~~~~-~~-~:~~~~~:~-----------------
lP0763Q-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB
........... PARECER .

A emenda visa a alteração do caput do ar-t 29
Os par-t tucs cor tt tccs, segundo s tetrc v í r-qa, -são asse

ct acões de pessoas com uma toeotcata ou interesses comuns,
Que, medtante uma organização estavel, miram exercer influên
cia na determinação da cr-tentacãc cot rt tce do cats •

O Projeto mantém a r tvr-e cr tacãc de partidos poj rt tcoa ,
urna das maiores concutstae da r-eoenocr-at taecãc do sats , e
seus princ'ipios fundamentais

As modificações propostas são nats de redação e não al
teram sua essência

Em Que pesem os argumentos expenntoos no sentido de con
tribuir para o aperfeiçoamento da redação através de algumas

------------_:~:.:~~~~::.:_~~::~:_~~~-~:~::~-~_::~:~~~~~-~~_:~~~:_--------------
lP07631-5 CHAGAS RODRIGUES PMDB
• PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros cr-tncrctcs ou pela sua impertinência com o tena , a

-------------~~~~~~:~-~~~-~~::~:~-~~~~~~~~---~::~-~:~:~::~~.:_-------------------
1P07632-3 CHICO HUMBE~TO PDT
• ••• "' PARECER .

NO entendimento do Relator, a aatér ta tratada no ctspos t
t tvo Que se pr-etende suor-tmtr figuraria melhor em legislação
cr-ctnar-ta, ets Que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
sarar-tos para incidência de ccetr toutcões sociais destinadas
á Seguridade oossut implicações bastante significativas no
r tnancramento ele orosr-anas e ent tdaues ja consolidados no
campo social.

Somente mediante tratamento vta tectstecâc tnrr-accnst t tu
ctcnat pcder-tan ser fixadas as provisões tndtscensevets ao
desdobramento da meter-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os utver-scs asnectos envolvidos

Em vista da r-etevãncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent toc. julgaf'lOs re
comendável acolher a emenea supr-ess tva. remetendo a matéria
a ut ter tor constuer-acâc. ao ensejo do processo leg1slativo
ordinário--------------------------------------------------------------------------

Pela r-efetcão A sugestão contida na emenda parece-nos
conventente, mas para flgurar em lei cr-ctnãr-ta , não sendo ne
cessar-to eleva-la à categoria de norma constitucional-------------------------------------------------------------------------------

PFL

PMDBCARLOS CQTTA

1P07625-1 EUNICE MICHILES
."'••••••• PARECER .

lP07604-B

1P07620-0 DIONtS!O DAL-PRA PFL
.......... PARECER "' ...

O cont eucc da emenda apresentada r-eter-e-se a matéria que
figuraria melhor em legislação complementar Merecera, eots ,
adequada consideração, na ocas tão pr6prla

Com relação ao texto const ttuctonat , consideramos a pro
posta rejeitada

---------~~~762~:ã---------õlâ~1siâ-~AL:~~A------------------------~;~---------

.......... PARECER .
A Emenda altera o ar-t 325, Que estacetece ctsncs tcões

espectt tcas de teststacâc cr-dtnâr-ta A pot tt tca agr\cola se
rá contemplada no Plano uactonat de Desenvolvimento Agrárlo,
nos termos do subst ttut tvc

Somos pela rejeição da emenda e supressão do ar-t 325 do

-------------~~~!::~------------------------------------~----------------------
lP07622-6 EUNICE MICHILES PFL
.......... PARECER .

O sistema tributário proposto no Projeto de Const ttuição
estabelece um perfil de d1strlbuição de competênclas e de
transferênc1as de receita trlbutaria capaz de atender as ne
cess1dades de cada esfera de poder pol Hico A alteração pro
posta na Emenda afetaria o eQuiliOrfo do referido sistema

-----------------~~::_~:~:~:::~-------------------------------------------------
lP07623-4 EUNICE MICHILES PFL
........... PARECER ~

Pela rejelção A sugestão contida na emenda~ parece-nos
conven'ente, mas para figurar em lei ordlnaria. nao sendo ne
cessárl0 eleva-la á categoria de norma constitucional

----------~------------_.::_------------------~----------------------------------

lP07605-6 CARLOS COTTA PMDB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A p r-oposí çâo em exame abrange o pr-f nc t pto da vinculação de
recursos para o enatno. tendo atoo aprovada na forma do Subs
titutivo
pela aprovação parcial

---------~PÕ76~6:;---------CARLÕS-êõT;:A----------------------------p~~~--------

.......... PARECER •••••••••

------------------~-~~::~~-~~~_:~~~~~:~~--~:~~-~:~:~:~~------------------------
1P07607-2 CARLOS COTTA PMDB
••••••••• PARECER .

A elevação gradat1va da oar-t tctcacãc dos Estados, Distrito
Federal e MunIcípios na arrecadação tr-tcuter-ta. como prevista
no item 11 do 10 do artigo 461, fol a formula encontrada,
desde a Subcomissão dos Tributos, para cossttn r ttar as acomo
dações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela r-ej et 
ção

---------~PÕ76Õ;:~---------CARLÕS-CÕ;:;:A----------------------------PMÕ~--------

.f<•••••"~. PARECER •••• ~ •• "••
A emenda transfere para o ntve t estadual a competência pa

ra cr-tecãc, incorporação, fusão e desmembramento de Munlcl
cacs , o que está coerente com o prlnc~pio da autonomia esta
dual.

---------------_:~~:_~:~~-~~~~~::~~-~~-~:~~:~.:_-------------------------------
1P07609-9 CARLOS COTTA PMOB
••••••••• PARECER .

Pela r-ejetcãc. cons teer-enoc a solução adotada pelo no-

-------------~~_:~~::~:~:~~~-~~-~:~::~~----------------------------------------
1P07610-2 CARLOS CQTTA PMDB
•••••••• ~ PARECER .

Trata-se de matéria cuja c tscrcr tna deve ser tnser tda na lei
orgânica do munf c tp f c

---------~~~7~~~:~---------CA~LÕS-CÕ~;:A----------------------------PMÕ~--------

.......... PARECER •••••••••
Trata-se de mater ta cuja otscrct tna deveria ser objeto ea te
g1slação cr-ctnér-ta, não senoc necessar tc eleva-la á categorla
de norma ccnst t tuc tona I

---------~PÕ76;;:9---------êARLÕS-CÕ~;:A----------------------------P;Õ6--------

.......... PARECER ..
Trata-se de matéria cuja disciplina deveria ser objeto da l e-

------------~~:~~~~~-~~~~~~~~~------------------------------------------------
11'07613-7 CARLOS COTTA PMDB
••••••••• PARECER .~ .

A emenda tem total cr-oceoêncta e pr-rcr-tdeoe Tal como propõe
o ilustre Constituinte deve ser suprlmido o ar t 68, seus tn
ctsos e parágrafos, vez Que a criação de Conselhos ele üuvtoo
r-es na forma proposta no Projeto de ccnst ttutcãc resultara em
tnqueat tonáve l ár-ea de at r ttos entre as Câmaras de Vereadores

--------------_:~~~~~~:_:_~:_~~~~~~~:_:~~:::~~:_~:_~~~~~~~::_------------------
lPQ7614-5 COSTA FERREIRA PFL
•••• ~ PARECER .

O ccnt euco da Emenda esta em parte aproveitado no sues
t ttut tvo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
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1P07636-6 SANTINHO FURTADO PMDB
.......... PARECER ..

O propósito da Emenda atr-j ta com o esctr-tto do Projeto e
do subst t t ut tvc Pela rejeição

1P0763B-2 JORGE VIANNA PMDB
............ PARECER .

Q Art 34B do Projeto realmente merece reparos, mas a
proposta contida na Emenda não lhe supre a oer tctêncta

Pela rejeição

1P07639-1 JORGE VIANNA PMDB
.......... PARECER •••••••••

O dispositivo emendado fol sccr-tmtoc, sendo a tcéta
central tnccr-ccr-aca a dtspos tt tvc outro como garantia de
livre iniciativa privada, não cabe a revisão proposta

Pela or-efudtctat tcaoe

lP07637-4 JORGE VIANNA PMOB
............ PARECER ..

O dispositivo emendado fol suprimido, sendo o tema '
central tncor-ccr-ecc ao dispositivo anterior Não cace a re
visão proposta

Pela prejudicialidade

lP07650-l PAULO DELGADO PT
................. PARECER .

A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos mi
litares que pretendem se candidatar a cargos eletivos

Tais restrições, consuost anctaoas na at tnea ç do item II
do ar-t 27, têm por objetivo preservar os quartéis da oot tae
cão e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões no
t st tcas nas fileiras militares

COlT'O se trata de motivo relevante, somos cem-a-re a
pretensão do autor-

lP07652-B PAULO DELGADO PT
.... "'............ PARECER ........ "'.......

Pretende o autor ampliar ao mextmo o alistamento eleitoral
Entendemos Que deve ser mantida a redação da ar tnaa MC" do
item I Que exclui do alistamento os Que não satban exprimir
se na 1tnaua oficial e os Que estejam privados temporaria
mente ou certnt t tvamente , dos seus direitos ccr í t tccs

1P076S1-D PAULO DELGADO PT
............. PARECER .... "'''' ..'''...

Cuida a Emenda de estender, tamnem aos conscritos, o alista
mento eleitoral.
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com
exceção dos Que estão no serviço inicial
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato oe que os mesmos,
durante o oer tccc eleitoral, Quando as Forças arnacas são
requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da or
dem, são mobilizados para cumprir essa missão
Esses ett tt ar-es não devem, portanto, participar do pleito

lP07653-6 CAIO POMPEU PMDB
.............. PARECER .

Pretende o Autor- da Emenda seja usado o verbo "lançar" •
em lugar de -tnet ttutr-e , no enunciado do artigo 262, sob o
fundamento de Que a Constituição e Que tnst ttut , competindo'
a União e aos Estados tão somente lançar, não se fust tr tcan 
do, assim, os creceoe-rtes da Constituição de 1967 e da Emen 
da 1/69

A Constituição não institui impostos mas, sim, fixa a
competência para cria-los Assim, na área do imposto de ren
da e proventos de qualquer natureza, por exemplo, a Constl 
tutcãc atr-tcut ã União o poder de tnst t tutr- o gravame e esta,
então, mediante cria o Imposto de Renda de Pessoas Jur1dicas,
o Imposto de Renda de Pessoas F\sicas, o Imposto Suplementar
de Renda, o Imposto de Renda Retido na Fonte e quantos outros
impostos lhe ocorrerem, desde que sua incidência esteja con 
ctctcneca ;fi percepção de Renda ou proventos de Qualquer- natu
reza

Esta correto, a nosso ver, o dispositivo do Projetor

PMOBDALTON CANABRAVAlP07635-B

satar-tos para incidência de contr tbutcões sociais destinadas
a Seguridade possui impl tcacões bastante sig'lHicativas no
financiamento de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnfr-aconst t tu
ctona t poderiam ser fixadas as provisões tnotaoensavets ao
desdobramento da meter-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
'numero de emendas apresentadas no mesno sentido, julgamos r-e
comendavel acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a mater ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

1P07640-4 JORGE VIANNA PMOB
....... "'."' ... PARECER "'.>10 ... "''''....

Há determinadas categorias profissionais dentro do serviço
publ tcc que, devido ao exeectcrc de atividades oer tacsas , com
ser-tos riscos de vida e para a sauoe , merecem ter uma aposen
tadoria especial

Entretanto não cabe a Constituição estabelecer quais as
atividades que devem ser enquadradas nesta espécie Diante
disso, será tnser-tcc na Nova Carta um dispositivo que remeta
para a tet complementar a regulamentação a respeito

PMOB

1P07641-2 CAIO POMPEU PMDB
"' "' "'''' PARECER .

O autor tem razão A mater ta da formação de comtssão ou
associações de trabalhadores no seio das empresas, e delicada
e deve resultar de neacctacões coletivas das partes envolvi
das nas r-e1ações de t r-aba1no

O imperativo constitucional introduzido ex abrupto ge-
raria um impacto altamente conflitante

Pe1a aprovação

lP07642-1 CAIO POMPEU PMOB
......"'.... PARECER .... "'.......

A emenda visa a garantir, sendo livre o uso do direito de
greve, a manutenção das atividades essenctats â comuntoace , o
que reputamos correto como unico resguardo que a Consti
tuição deve or-ever . na materia
• SO'llOS peJa aprovação

---------,põ7643=g---------cÃlõ-põMPEü-----------------------------PMDã--------
........ "' PARECER "'''' ..

É procedente a supressão do dispositivo, uma vez que se
trata de mater-ta de legislação ordinária, especialmente os
seus parágrafos Procuramos, no entanto, incorporar a respon
sabilidade subsidiaria do emoreaaecr no tnctsc xxx do Proje
to

1P07644-7 CAIO POMPEU PMDB
... "'...... "'.... PARECER ....... "'......

A garantia do seguro contra acidentes do trabalho deve
ser assegurada entre os demais dtret tcs constitucionais do
trabalhador, seguindo, alias a tradição A tet ordinária ca
~era sem duvida, rn sctcr tnaeentc da meter-te

lP0764S-S CAIO POMPEU PMOB
............ PARECER ..

Por não consunt anctar- matar-ta constitucional, somos pelo
acolhimento da emenda

Pe1a aprovação

1P07646-3 CAIO POMPEU PMDB
...."'......... '" PARECER ........ "'.....

Concordamos, em parte, com a -fust tt tcacãc'' da Emenda
De fato, a rigidez. do disposto no inciso XXI do artigo 13 po
deria levar a situações de Impasse quanto àquelas atividades
em que a moderna tecnologia ainda não atingiu o grau sufici
ente de eliminação dos riscos de Insalubridade e de periculo
sidade A eliminação, porem, do of spos tt tvo em nada ccntr-t
nutr-a de positivo para esse grave problema Da'i porque cr-ere
rlmos a formula em que se obriga as medidas tendentes à eli
minação dos referidos riscos por meio de normas de medicina,
~igiene e segurança do trabalho

1P07647-1 CAIO POMPEU PMDB
"' "' PARECER '"

O imperativo de que sejam reduzidos Q!f riscos a saude e
segurança do trabalhador, parece-nos um dos pontos fundamen
tais dos direitos que lhe devem ser asseguradas pela Consti
tuição Não basta a determinação do pagamento dos adicionais
de insalubridade e de per-iculosidade, pois,o objetivo maior é
a preservação da integridade ostccsscnet tca do trabalhador
Por isso, não podemos concordar que a matéria figure apenas
na lei ordinária

lP0764B-O CAIO POMPEU PMDB
.............. PARECER ..... "'...."'...

A EMenda apenas acrescenta a r-eter-êncta a base territo
rial, sobre o dispositivo da aj tnee "a", do item IV, do ar-t
17, co Projeto Mas a base territorial é algo que so a lei
ordinarla corcete definir, como matéria var-tavet de acordo
com a conj untura

Pela rejeição

1P07654-4 CAIO POMPEU PMDB
................... PARECER .

A enenoa e redundante a outr-os dispositivos presentes no
texto, o que determina a sua desconsideração

Pela prejudicialidade

1P07655-2 CAIO POMPEU PMOB
."' PARECER .

A Emenda prevê a supressão da at tnea ~j~ do t tem 11
do artigo 12

Se adotada, o Estado perderia o direito de tutelar en
t teaoes et tentr-õctces Que mantém ou subvenciona

Os dinheiros publicas não devem ser repassados sem a
necessária cautela a entidades fora do controle do Estado

A Emenda, assim, deve ser rejeitada-------------------------------------------------------------------------------
1P07656"1 CAIO POMPEU PMOB
.."'or "' PARECER ..

O ccnteuoc da Emenda e tratado de forma mais abrangente
pela r-edação oferecida ao dispositivo no Projeto de Cons-
tituição

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------
lP07657-9 CAIO POMPEU
........."'''' ''' PARECER ..

A Emenda propõe a supressão das palavras "satvo auto
rização juctctar ", constante da at tnea "c" do item VII do ar
tigo 12

Se adotada, a Emenda fecharia as portas a Just iça em
casos em que necessar-tc se torna a quebra da garant ia do sigl
10 de cor-r-espondêncf a e das comunicações o que pode redundar
na má aplicação da lei, por falta de elementos de prova

Pela r-efeicãc. portanto-------------------------------------------------------------------------------
lP0765B-7 CAIO POMPEU PMOB
...... "'''' ''' PARECER .

A matéria em analise devera ser tratada, com eecectat t
oaoe , nas posturas crccr-tas da legislação cr-dtnar ta •

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP07659-5 CAIO POMPEU PMOB
............ PARECER .

A mera alteração r-eoectcnat não modifica o ccnt euuo
da norma ill'pugnada

Ademais, a supressão proposta deixaria o cacut
sentido

---------------------~::~-~:~~~~~~---------------------------------------------
lP07660-9 CAIO POMPEU PMOB
............... PARECER .

A emenda é pertinente e vem acompanhada de justifica
tiva que arrazoa, com propriedade e bol'1 humor, sobre a conve
niência de suprimir-se o inciso IX do art. 10 Pela aorovacãc

lP07661-7 CAIO POMPEU PMDB
•• "'•••••• PARECER ..

A justificativa anuz razões respeitáveis, e por isso
somos pela .aor-cvecãc da emenda------------------------------------------------------------------------------

lP07662-S CAIO POMPEU PMDB
"' PARECER ..

A emenda tee total procedência e prioridade Tal como propõe
o ilustre Constituinte deve ser sunr tmtoa do parágrafo 20. do
art 59 do e-cf etc de Constituição a expressão Ma Qualquer
t ttuto". vez que não nos parece conveniente acrescentar aos
subs tdtos dos deputados estaduais etçuna prerrogativas dos
deputados federais, tais como franquia telefônica, postal e

-------------~~::~~:~.:._~~~:_~:_:~~~:~~::_~:_:~~~~~~~_:~~-~~::.~~:.~:_------------
lP07663-3 CAIO POMPEU PMDB
• PARECER .

Numa verdadeira democracia par-t tctaat tve somente são
tneteçtvets os tnat tatavets

Contudo, ainda não atingimos tão elevado grau de matur-t
oaoe po11tica razão por que somos centr-ar-tos a pretensão do
autor

1PQ7649-B PAULO DELGADO PT
.............. PARECER .

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nucleos, rr-ut tr í car-an os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto cosstvet
procura resccnoer- afirmativamente, em parte e em essêncta, as
finalidades pretendidas na prcccstcão sob exame Pela aprova
ção parcial._-----------------------------------------------------------------------------

1PÚ7664-1 CAIO POMPEU PMOB
........... "'''' .. PARECêR "'•• "'.......

Pretende o autor excluir da redação da at tnea "a" do item II
do artigo 27 a palavra "nectcnar tcaoe''
Não concordamos com o argumento de Que a cidadania subsume a
nacionalidade.
Defendemos a inclusão da nacional idade entre as condições de
elegibilidade
A at tnea "b" do item lU do artigo 27 diz que são privativas
de brasileiros natos as candtcatur-as para os caraos de er-est
g~~~~ da aencmtca. da Câmara Federal e do Senado da Repu-
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lP076Bl-1 CAIO POMPEU PMDB
.......... PARECER ••••"'••••

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lP07680-3 CAIO POMPEU PMOB
.......... PARECER ....."'.....

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lP07684-6 CAIO POMPEU PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

~~~i~u~~~~t~r;)S~ê~~~aio~~aP~~~~n~~r~~~~n~;~~~~~~~ãod6on-
tida no dispositivo que ora se intenta emendar,
Nosso parecer, assim, é pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP07682-0 CAIO POMPEU PMOB
••••••••• PARECER •••• "'.... ...

cata aprovação O processo r.ão pode tomar a cursa normal

-------------~~~-~~:_~~~:~~~~_:~::~~!._:~~~~~:~~:--------------------~----------
1P076B3-8 CAIO POMPEU PMOB
••••••••• PARECER .

A êmenoa deve ser aprovada, conforme entendimento predomi
nante na ccmtssão de Sf steaat taacâc-------------------------------------------------------------------------------

PMOB

PMDB

CAIO POMPEUlP07677-3

lP07689-7 CAIO POMPEU
••••••••• PARECER •••••••••

lP076B5-4 CAIO POMPEU PAloa
••••••••• PARECER •••••••••

Pejo não aco tn tcerrrc Julgamos de inegável 1mportânc1a o oe
dldo de reconsideração Inserto no ar-t 129 CO!110 medida de

-------------~~:~!::~~~~~~:~-~~~~~::::~_!.:~~:!.~:~~~---------------------------
lP07686-2 CAIO POMPEU PMDB
.......... PARECER .

Pelo não accuümentc julgamos de inegável importância O pe
dido de t-eccns ttíer-ação inserto no ar t 129. corno medida de

-------------~~:~!:~=~:~:~:~-~~-~~~::::~_!.:~~:!.~:~~~---------------------------
lP07687-1 CAIO POMPEU PMDB
.. PARECER •••••••••

Pr-efuotcaca. em virtude da sorucãc adotada. pelo projeto
de const trutcãc Conforme parecer de numero lP171BO 6

lP0767B-1 CAIO POMPEU PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A estaet t Idade, entend1da como a aar-ant la de permanência
na emprego e, cer-ta-no. como ccntr-aocs tcãc ao livre ar-mt r-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tr tctc
sanente , uma momentosa e controversa questão, porquanto. seg
mentos expressivos das cateacr tas envo tv tuas têm se manifes
tado, r e t t er-auament e , por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade o que quer o emar-eçaõo é ver limitada aquele
ar-m tr-to e, não, cama se cecceta encanacamente. ter a sar-en
t ta tr-r-eatr-t ta de permanecer na emprego contra a vontade do
empregador. Consciente de Que e parte Vital e Inalienável da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratada
como uma simples peça, um Instrumento ou máquina que, aocs
usada. e jogada fora como tnse-vtve t

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou 'nsegurança ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados da batxa cr-ccut tvtcaoe A prática. a experi
ência, o conhecimento t ecntco. a identificação do empregada
com as cnret tvoe maiores da empresa, significam para ela um
pat r-f mônto tnsucst ttutvet Investe o emcr-esar-tc em recursos
humanas. buscando nact t t tar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso é elementar Que
seja virtualmente contrario ê eotat tvtdaoe da sua mão-de
-obra, fatal' absolutamente neaat tvc para as resultadas do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação empregatícia, fundada na bl lateral Idade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tmccs tt tve ,

que. ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas fuctctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos ofer-ecendo fórmula concl I latór1a que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dfutur-nament e , vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida tmot tvada ou sem justa causa. em termos a
;erem oet tntccs pela teatsiacãc cr-dtoar ta

lP07679-0 CAIO POMPEU PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

No entencteentc da Relator, a mater t a tratada no disposi
tivo que se ur-etence suprimir figuraria melhor em legislação
cr-dtnar ta, eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tnctcêncta de contribuições sociais oeet tnadas
ã Seguridade possui implicações bastante significativas no

f1nanctamento de programas li! entidades j a ccnsot tcaccs no
campo soe 1a1

Somente medi ante tratamento via legislação tnrr-accnst t ru
ctona t ncoer tam ser fixadas as provisões tncrscensavets ao
desdobramento da mater-ta, de modo a Que possam ser atendidas
os diversos aspectos envolvidas

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numera de emendas apresentadas no mesma sentido. julgamos r-e
conenoàve t acolher a emenda eucr-ess tva remetendo a mater t a
a ur ter tcr consideração. ao ensejo do processo legislativo
ordinário -

com as objetivos maiores da empresa sign1f1cam para ela um
patrimônio tnsucst tt.utvet Investe o ercr-eser-to em recursos
humanos, buscando habilitar e aor-teor-er- a QUalificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja virtualmente contrario à rcter tvtoece da sua mão-de
-Obra, fator abso t utamente neqat tvo para os resultadas do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não ha cer-que se trazer
para a relação ercreeat tcta, fundada na nt lateral toeoe do
contrato. uma condição untcesscat , paternalista e tmcoe f t tva ,
que, ao longo do tempo. sempre foi causa ele tormentosas de

mandas judiciais
Assim pelo cotejo de centenas de Emendas Que. em todas

as fases da elaboração deste Projeta foram apresentadas es
tamos oferecendo formula ccnct t t atór-ta que reflete a tenoãn
cta majcr-ttar-ta dessas propostas, acetta par lideranças de
cateacr-tas eccnôntcas e profissionais Que, dtuturnaeente, vêm

se manteeetanoo par todos os ae tos de comunicação e a veda
ção da despedida urct tvaoa ou sem justa causa, em termos a
~erem oet tntoos pela legislação cr-omar-ta

lP076BB-9 CAIO POMPEU PMOB
••••••••• PARECER ..

A "pr-axe terminológica" consagrou a expressão ütstr t tc
Federal coma o ter-r t tor to onde se localiza a sede do Governo
da República seder-at tva, o Que nas leva a considerar como
logica a ut1l teacãe da êxc-essãc "distrital ~ para Qual t r tcar
tanta o governador quanto as Deputadas erettos para O Exe

cutivo e a Legislativo da -Capital da neoum tca Esta foi a
opção dos senhores membros da Comissão de Organização do Es
tada e é tambem a nossa, vista que o DF não e um Estado nem

------------~~-~~~::~~~~:_~::_~~~-~~-~~::~::~---------------------------------

lP07674-9 CAIO POMPEU PMOB
.......... PARECER .

É nosso entendimento que o salário de trabalho noturno
superior ao diurna e direito do trabalhador que deve constar
da texto ccnet ttuctcnat A acatar-se as razões que recomendam

sua regulamentação exclusiva na teçts tacãc or-rnnar-t a boa
parte do elenco de ateettos dos trabalhadores tnscr tto no
Projeto deveria ser tambem expurgado

Nosso parecer, portanto, e contrãr10 à supressão propos
la pela enenca

lP07671-4 CAIO POMPEU PM06
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07675-7 CAIO POMPEU PMOB
........... PARECER .

ccns toer-aeos que, cofet tvanente, não deve o texto ecos
t ttuctcoe t assegurar ao trabalhador dtr-ettc a Piso salarial
crcocrctcnat a extensão e a complexidade de trabalho realiza-
do E necessàr-tc assegurar o piso salarial de todo traba-
lhador o salário mlnimo capaz de satisfazer suas necess tua
ces céatcae e as de sua tamt lia

O estabelecimento de pisos satar tats dtrer-enctaoce é
processo Que obedecerá à evolução do mercado de trabalho e ao
andamento da negociação cctet tve das dtver-sas categorias. po
dendo cristal rzar-vse eventualmente em lei

1P07676-5 CAIO POMPEU PMOB
........... PARECER .

A unt rtcacãc do satér-to-mtnurc representa uma conquista
dos trabalhadores, e para a ordem social, um importante fator
de desest tmctc do seu êxodo para as grandes eettocctes

Consideramos. por isso, um retrocesso a regionalização do
satár-tc-mtntec

lP07Ei73-1 CAIO POMPEU PMD8
........... PARECER ..

A jornada de trabalha de 40 horas semanais, como consta
da Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em numer-cs tss t-
mas Emendas, teve. de certo modo. um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões 'reaãt t
caso seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos. sempre demonstrou ser a matéria mats
aoecuede a legislação cr-dtnãr-ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma s ttue
cão conjuntural Que sõ a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida econôatca do
Pais, mas, pelo desenvolvimento tecnológico. por motivos de
interesse publica Ou ate por ccnoroveoas razões de ordem cst
cosoctat , podem vtr- a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, Que mesmo no regime ...tual de 48 horas semanais, vá
rias categorias, em deccrr-êncte de lei especifica ou por for
ça de conquistas em acor-ocs ou convenções coletivas. ja cum
prem jornadas r-eouetcas

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os ntvets de produção, até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que conpensatcr-tas a ntvet de remuneração Esse, alias,
é a exemplo que nos dâ O Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador. é o meio ertcaa de
lhe propiciar melhor padrão de vida

ASSim, considerando cue o Congresso Nacional. sempre
sens rve t as -ernvtnotcecões das trabalhadores e consciente
das reat tdedes do Para, cccera. com mater- flexibilidade, uts
ctpt tnar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a j tmt t açân da duração dtar-ta do trabalho em B horas, na má
"mo

lP07667-6 CAIO POMPEU PMDB
............. PARECER ..

Pela rejeição. tendo em vista que o novo suos t t tut tvo
do Relator optou pela. manut enção do otsccet t tvc Com redação
Original-------------------------------------------------------------------------------

lP07670-6 CAIO POMPEU PMOB
••••••••• PARECER .

O dispositivo do projeto de const ttutcãc atende melhor ã 01s
Clpl tna da eatér-ta Vivemos um ner-tccc de n-ens tcãc oemccra
t tca Nada mais oportuno do que se dar aos ecntctotos brasi
leiros coemetêncta para editarem suas próprias leis orgânicas
Observados os critérios aener-tcos fixados na Constituição Fe
deral e na ccnst ttutcãc de cada Estado-------------------------------------------------------------------------------

lP07666-B CAIO POMPEU PMOB
••••••••• PARECER ..

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
emprestando-lhe mais coerência-------------------------------------------------------------------------------

lP07677-3 CAIO POMPEU PMOB
.-•••••••• PARECER •••••• ,.••

A estect t toaoe, entendida como a aaearrt ta de permanência
na emprego e, portanto. como contraposição ao livre ar-m tr-tc

do empregador de oespedtr o empregado, tornou-se, ar-t tt tctc
saeente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos excr-ess tvcs das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer a empregado é ver limitada aauete
ar-m t r tc e, não, como se crcoata enganadamente, ter a garan
tia tr-restr-t ta de permanecer na emprega contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e tnar tenávet da
propria atividade empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uea simples oeca, um instrumento ou máqu tna que, após
usada, e jogada fora coma tnser-vtvet

De sua parte não interessa ao empregador tnsntr-ar- desas
sossega ou tnsequr-ança ao seu emnr-eeauo , paIs esses são fato
res coml'l'ovados da baba prOdutividade A pratica, a experi
ência, o conhecimento técntco, a ident1ficação do empregado

lP07665-0 CAIO POMPEU PMDB
••••• "'••• PARECER .

A proposta do ccnst t tutnta CAIO POMPEU DE TOLEDO ja está
contemplada na emenda no 5748-5. motivo pelo qual considera
mo-la prejudicada
__Parecer contrario

-----~-------------------------------------------------------------------------

lP0766B-4 CAIO POMPEU PMDB
........... PARECER •••••••••

A questão suscitada pela douta Emenda foi dirimida. por
esta Comissão. de conformidade com as melhores tradições do

-------------~~::~-~:~:~:~_::~~~--~:~:-~~:!~~~:::~~~:~=-----------------------
lP07669-2 CAIO POMPEU PMDB
.......... PARECER •••••• ",••

A emenda ao Preâmbulo, que recomendamos à aprovação, e
das mais simples, e reza ~A assencteta Nacional const tt utn 
te, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte ccnar t rutcãc "

Pela r-ej e-tção , portanto, desta------------------------------------------------------------------------------

lP07672-2 CAIO POMPEU PMD6
.......... PARECER •••••••••

A emenda transfere para o ntvet estadual a ccecetêncta pa
r-a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Mun1cí
pios, o que esta coerente com o pr-tnctctc da autonomia esta
dual

Somas pela aprovação no mérito-------------------------------------------------------------------------------
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SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

1PQ7693-5 CAIO POMPEU PMOB
••••••• ",. PARECER .

Face a supressão do dispositivo, pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP0769.:\-3 CAIO POMPEU PMOB
.......... PARECE~ •••••••••

Embora louvando o profundo stcnte tceoc moral da norma
proposta, entendemos Que ela não é de natureza constitucional

lP07702-B AFONSO ARINOS PMOB
.........**•• PARECER .

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
empr-estando-lhe mais coerência

1PQ7703-6 AFONSO ARI NOS PMOB
."' PARECER .* "'..

O cr-tctpto. em sua essêncta, foi incorporado na forma do
Substitutivo

Pela aprovação parcial

lPQ771Q-9 SANTINHO FURTADO PMOB
....... *....* PARECER * ...."'...."'....

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com idêntico
cr-ccoat to.e irrelevante para os objetivos a que se propõe o
controle externo a realização de auditoria eer-anente contáot 1
Ademais, ja se encontra implicitamente contempleda no dispo
sitivo que se intenta emendar a auditoria ccnt átrt t , pois é
principalmente atr-avés dela que se realiza a etscet taecêc fi
nanceira or-çaraent ár-t a , operacional e cerr-teontat
Pela prejudicialidade

lP07711-7 SANTINHO FURTADO PMDB
............... PARECER *..."'........

A alteração do dispositivo contido no inciso r r • do
ar-t 86 ora sob análise, deve ser tratado no âmbito da legis
tacãc ordinaria

lP0770B-7 SANTINHO FURTADO PMDB
.",,,, PARECER .

Na presente fase, as emendas devem cingir-se as mater1as
constantes do Projeto Pela prejudicialidade

lP077Q6-1 LuCIA VÃNIA PMDB
••• "' PARECER .

A EMenda prevê acresci mo ao item XV, letra d, do er-t t
go 12, para ressalvar a prisão civil no caso de oecosf tar-tc
infiel e de inadimplemento de obrigação alimentar

A mater-ta este devidamente tratada no Substitutivo

---------------------~:::_:~~~~:~~~-~:~~~~:------------------------------------
1PQ77Q7-9 LuCIA VÃNIA PMDB
............* PARECER "'••

Pela rejeição da Emenda per- se tratar de mater ta
infraconst t tuctcnat

Esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07717-6 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordtnér ta, eis que a proposta de exclusividade ua, torna de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
á secur-toaoe possui implicações bastante s\gnif1cativas no
financiamento de programas e entidades ja ccnsct toaoos no
campo scct a 1

Somente mediante t.rataner.to via legislação infraconstttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da meter-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, .julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a mater-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do pr-ocesse legislativo
ordinário

lP07713-3 SANTINHO FURTADO PMOB
............ PARECER .

Pela rejeição A abrangência pretendida e prejudicada
pela eretmrnacãc do Tr1bunal de Contas da União e dos Pr-est-

-------------~:~::~-~~~-~~~~~~~~:_:~~~::~~:_-----------------------------------
lPQ7714-l SANTINHO FURTADO PMDB
.............* PARECER ."' .

O ilustre autor pretende nova redação ao ar-t 141 do Projeto,
para inserir em seu texto a palavra "Contábeis",

Sobre o assunto nunca e demais relembrar Que, historicamente,
o t.eatsiat tvo tem entendido ser meramente exemplificativa a
enumeração do ccrmec tmentc exigido para o cargo de Ministro
do Tr\bunal de Contas, a exemplo de encennevr-cs , Generais e
Contadores, que ja foram nomeados
Portanto, preferimos manter a tradição, no oar-t tcutar-, razão
pela qual nosso parecer e pela prejudicialidade de emenda,

-------------~:~-~~:_~~~:_:~_:::~~:~:::_~::_::_:~~!:~-~~-~~~!::~-----------------

lP07712-5 SANTINHO FURTADO PMOB
* '" PARECi:R * .

Já se encontra parcialmente atendida a amar-da
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07705-2 LuCIA VÃNIA PMOB
......... "'. PARECER .

Em parte a proposta encontra atberuue nas disposições
focal tzaoas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP077Q9-S SANTINHO FURTADO PMDB
.......... PARECER ...... ",.......

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contr-aposição ao livre ar-nf t r-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiter-adamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade o Que Quer o empregado é ver limitado aquele
arbitrio e, não, como se pr-ecata enpenadament e , ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que e parte vital e inal tenévet da
cr-ócr-ta at tvtcace empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maquina Que, apcs
usada, e jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a exper-i
ência, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
oarr tmõnto tnsunsr ttutvet Investe o enor-eser-tc em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimor-ar a Qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vtr-tuatnente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação eacr-eaat tcta. fUndada na bt tater-a t tdade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tncos tt tve ,

que, ao lanço do teenc. sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conc t t tator-ta Que reflete a tendên
cia nef cr-t tar ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, df ut.ur-namente , vêm

se manifestando por- todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida 1mot tvada ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação cr-dtnar ta

lP07715-0 SANTINHO FURTADO ProIDB
*** •••••• PARECER .....*.* ••

Entendemos Que a Constituição não deva estabelecer ida
de para acosentacor-ta no serviço publico, com exceção, e cla
ro, para a compulsória N\nguém ignora que a média de vida

-------------~~_!~~~~~~~~~~-~:~~~~:~::_!::_~~!~::~:::::-~:_~~_:~~~-~:_~~~::_-------
1P07716-a SANTINHO FURTADO PMDB
••• "'...... PARECER ••••• "'•••

Sendo o Estado base da federação a subdivisão, desmembramento
ou incorporação dessas unidades jur'dicas devem estar regidos
por principias constitucionais e não ficarem apenas sujeitos

------------_:_~~-~:~_:~~~::~:~!:~--~:::_~:~:~:~~-----------------------------

PPLlP077Q4-4 PAULO PIMENTEL
."'••••••• PARECER ....... ",•• ",

1P07700-1 CAIO POMPEU PMOB
............. PARECE~ .

O nobre tonst ttutnte Caio Pompeu de Toledo quer Que seja
sunst t tutuo o verbo tnst ttutr- pelo lançar ao ser fixada a
competência da União no Que ccncer-ne aos impostos, no caovt
do ar-t 270

Data venta, o entendimento predominante dos t r tbut ar tsras
é no sentido de Que a Constituição apenas prevê os impostos
Que a União, os Estados e os auntcrctos podem criar, fazendo
a distribuição entre as três pessoas tr-ibutantes A criação
do tributo no mundo fur-tdtco dependerá de lei que o faça Nes
se sentido, adequado e o verbo K1nstitu1r" s1gnificando c-eei
samente criar Antes de lançar, arrecadar, fiscalizar ou co
brar o imposto, é necessário que o Poder Legislativo crie a
obrigação t r-tbut ár ta sem a que a Constituição não será apli
cada

A "praxe ter-atnctoatca" consagrou a expressão Distrito
Federal como o t et-r t tor to onde se local tza a sede do governo
da aecucr tce Federativa, o que nos leva a considerar como
rcctce a utilização da expressão "distrital" para qualificar
tanto o governador quanto os Deputados eleitos para o Exe

cutivo e o Legislativo da Capital da necoor tca Esta foi a
opção dos senhores membros da Comissão de Organização do Es
tado e e também nossa, visto que o DF não e um Estado, nem
um N'unlclpio mas sim um Distrito

lP07696-0 CAIO POMPEU PMOB
....................... PARECER ..

A "praxe terminológica" consagrou a expressão Distrito
Federal como o território onde se local taa a sede' do Governo
da aecunt tca federativa, o Que nos leva a considerar como
lógica a utilização da expressão "distrital" para qualificar
tanto o governador Quanto os Deputados eleitos para o Exe

cutivo e o Legislativo da Capital da Republica Esta foi a
opção dos senhores me'sbros da Comissão de Organização do Es
tado e é tambem a nossa visto Que o DF não e um Estado, nem
um Muntcip10, mas sim um Distrito

lP07695- 1 CAIO POMPEU PMDB
*"'* PARECE~ "' .

O par-aqr-afo 20 do ar-t 417 do Projeto de Constituição, da
Comissão de S1stematização em sua tntea-a. oeve ser remeti
do a legislação ordinária Por esse motivo, julgamos a pre
sente emenda prejudicada

Pela prejudicialidade

lP07701-0 CAIO POMPEU PMDB
........... PARECER ..... "'......

Propõe a Emenda substituir no ar-t 273 o verbo "tnst t 
tutr-" por "lançar"

Entendemos Que a expressão instituir e mats adequada pa
ra a oer tntcsc contida no art1go 273 do projeto

A competência é realmente para tnstttutr- tributos e não
apenas para lança-los

Pela rejeição

lP07692-7 CAIO POMPEU PMDB
"'* PARECER ."' "'''' ...

O projeto adota opção eajor-t tar-ta na comissão temat tca.
segundo a Qual o legislativo é uma das funções do poder, nos
ter-nos da mesma proposição, as competências do congresso Na
cional foram sign\ficat1vamente aumentadas

lP07691-9 CAIO POMPEU PMDB
•• "''''•• ''''''. PARECER "'''''''''''''''''''''''''

A supressão do inciso I, do art 77, do Projeto de Constitui
ção em exame e suficientemente justificada pelo autor da e
emenda, razão pela Qual somos pela sua aprovação De fato
"motivação suficiente" é conceito subjetivo sujeito a inter
pretação variadas

lP0769B-6 CAIO POMPEU PMDB
..* PARECER "' ..

Propõe a Emenda substituir no ar-t 273 o verbo "insti 
tu tr-" por "l ançar-"

Entendemos Que a expressão instituir é mais adequada pa
ra a definição contida no artigo 273 do projeto

A ccenetêncta é realmente para instituir tributos e não
apenas para lança-los

Pela rejeição

1P07697-B CAIO POMPEU P~OB

*"'*."'.**'" PARECER .
A mater-ta tem uma car-acter ts t tca tecntca cenotavet em

função do tempo e do ntve t tecnotcçtcc de aproveitamento do
recurso h'idrlco, devendo, portanto continuar afeta a legisla
ção ordinária, como vem acontecendo desde 1934 O importante
e Que o leg1slador ordinário ou o orgão -eauteocr- deixe sem
pre bem claro o entendimento Que se pretende dar a nor-ma
cons t t t uctona t

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1PQ7690-1 CAIO POMPEU PMDB
"'''''''.'''''' •• ''' PARECER "'•••• "'''''''.

A expressão "salvo motivo de força maior" deve ser entendida
como de natureza pol t t tca e s1gn\fica acontecimentos fora do
normal Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07699-4 CAI:) POMPEU PMOB
....**......... PARECER ••*...... '"

Pretende-se, com a anenca em apreço, seja dada nova r-ena
cão ao ar-t 257 do Projeto, substituindo-se o vocábulo tnst t
t.utr- pelo vocábulo lançar, uma vez Que "à União, aos Estados
~o~~s r.'un\clpios não compete criar impostos e sim arrecada-

Consideramos correta e adequada a redação do ar-t 257,
pois, atr-eves dele, o Projeto de Constituição tal como o faz
o texto constitucional vigente, autoriza a União, os Estados
e os Municipios a instituir, isto e, a criar, estabelecer os
tributos que indica naquele dispositivo e em outros do Proje
to (ar-ts 258,270,272 e 273)

Portanto, cada esfera de Govêrno e Que efetivamente tnst t
tut , cria os tributos autorizados pela ccnt ttutcãc, legislan
do amplamente sobre eles" respeitados, cnvtemente, as r-eatr t
cões impostas pelo texto constitucional

Observa-se, assim, que o sentido do ar-t 257 e autoriza
t tvo , ou seja, concede os três ntvete de Governo a faculdade
de criar os tributos Que são distr1bu1dos entre a União, Esta
dos e Municlpios-------------------------------------------------------------------------------
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1P07735-4 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER ..

Pela anr-cvacâc , em parte. nos t er-ecs do sunst t tut tvc

lP07730-3 PAULO PIMENTEL PFL
.*.*...... PARECER •••••*•••

A cr-cccs tcãc não concorre para o acereetcoamentc do tex
to const ttuctonat em elaboração Pela rejetçãc

lP07739-7 PAULO PIMENTEL PFL'
••••••••• PARECER •••••••••

Não vemos necessidade de se incluir a ressalva que de

-------------~:~:_:~::~~~-~-~~:~~~~:~~~-~~!~~~-~:_~::~~-~~:_~~-~~:_-~~--------

1P07733-B PAULO PIMENTEL PFL
"'.""•••• '" PARECER *•••••"'".

A supressão do art. 420 aperfeiçoa o texto do projeto
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

PFLlP07740-1 PAULO PIMENTEL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ej e tcêc

lP07750-B PAULO PIMENTEL PFL
•••••*••• PARECER .

O 20 do art 265 do Projeto de Constituição a t fol
tnctutoa justamente para cõr- termo a expressivo numero de de
mandas judtctats que se origfnaram do texto da imunidade r-e 
ctpr-oce

lP07747-8 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento. em que pese aos elevados ercccs r
tos da Emenda. uma vez que a aposentadorta aos trinta anos de
servtcc constitui um privt1égi0 Que se Quer evitar

Rejeitada

lP07741-9 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo en vista que a -eoecãc do
Projeto ten o mesmo alcance desejado pelo ilustre autor da
Emenda

1P07745-l PAULO PIMENTEL PFL
"'•••••••• PARECER ••••• *•••

Pela rejeição A emenda está parc1almente atendida

lP0774S-5 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. A emenda está parcialmente atenutca, A
forma com que o projeto aborda a eater-ta parece mais abran
gente

lP0715B-3 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo sido favoráveis a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao art1go em pauta, de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg. somos. coerentemente, pela r-e-

------------_!:~::~-~::!~------------------------------------------------------
1P07759-1 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

erejuutcaoa em virtude ce parecer eevcr-avet em outra emenda
que v1sa restabelecer a faixa de fronteira de cento e ctn-

-------------~~:~:~-~~:~~~:~~~-~:_:~~~~~~-------------------------------------
lP07760-S PAULO PIMENTEL PFL
• •••••••• PARECER "'••••••••

O autor não justifica a emenda Em toro caso, não há porque
suprimir no ar-t 54. a comoetêncta da Untão para decretar o
estado de defesa, de vez Que se encontra estabelecido .,0 art
236 paragrafos 10 ao 10 A decretação do estado de defesa
não é um ato apenas do Pres1dente da aecunt tca, mas da União.
porque na efetivação oeeence de ser ouvido o Conselho da ae-

-------------~~~~~~:_~_:~~~~~=:~-~~-~~~~~:::~-~::~~~:~-------------------------
lP07761-3 PAULO P1MENTEl PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda proposta está em descompasso com a melhor cr-át tca de
política migratória e de nactcnat tdade, diante da inadequação
a parâmetros raeoávets de concessão de franquias aos estran
geiros. como de resto se pode inferir do pr-ópr-Io direito
estrangeiro comparado

-------------~~~:_~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP07762-l PAULO PIMENTEL FoFL
• ••• "'•••• PARECER •••••••••

O d f spos t t tvc cont1do no item lI, do ar-t B6 apenas garante
ao servidor pÚbl tco a ascensão runctcnat sem querer regula-

lPD7746-0 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER •••••••••

a autor pretende incluir nos casos de tneteatbti toaoe o
disposto na a t tnea B do f tem III do artigo 27

A mater-ta não se enquadra nos pr-tectptos Que regem as
inelegibilidades. razão porque somos ccntr-ár-tcs a proposta

lP07744-S PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação da emenda Não se justifica a exclusão do
Distrito Federal do dtr-etro de sentar- um Tribunal Regional
Federal

lP07742-7 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo aco t ntmento A redução de tempo de eret tvc
exerc tcto na judicatura. para fins de eocsentaocr ta
formulada na Emenda, não cria cr-rvt tectc

Pel a aprovação

lP07751-6 PAULO PIMENTEL PFL
•••* ...... PARECER •••••••••

Pela rejeição. ccns tcer-anoc Que o dispositivo proposto
pela Emenda r-estr-tnae-se à intervenção federal O Dispositivo
do Relator englobas também a hipótese da intervenção esta-

-------------~~~~--------------------------------------------------------------
lPQ7752-oll PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Em linhas gerais. o enunciado na presente emenda encon
tra-se inserido no suost t t ut tvc

------------------~:::~:_~:~:_~~~-~~~~~::~~------------------------------------
lP0775S-2 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros pr-tnctntos ou pela sua impertinência com o tema, a

-------------~~~~~~:~-~:~-~~~~~:~-~~~~~~~:_--~::~-~~~:~=:~:_-------------------
1P07754-l PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço peJa Intenção Por não afeiçoar-se
a outros cr-tncrctos ou pela-sua tnoer-t tnêncta com o tema. a

-------------~~~~~:!:_~~~_:~~:~=:-:~~~~~~~---~:::_~:!:~=~~---------------------
1P0775S-9 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Em parte a proposta encontra arbeecue nas dtspos tcões

------------_:~~~~~~~~~:_-~:~:_:~~~~::~~-~~~~~::.:_-----------------------------
lP07756-7 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Em parte a proposta encontra alberque nas ctsocs tções

------------_:~~:~~~:~~:_-~~~~_:~~~~~~~~-~~~:~:~.:------------------------------
lP07757-5 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Preferiu-se nova redação em virtude de mais aclarado entendi
mento sobre a matéria Pela r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lP07749-4 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER •••••••••

Ja se encontra parctalmente atendida a emenda
Pela rejeição

---------~---------------------------------------------------------------------
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lP07748-6 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta. que está de acordo com O objetivo de simpli
ficar o texto const ttuctcnat , seja pela supressão de expres
sões cr-esctndtvets , seja pela supressão de mater1a pertinente
a legislação cr-ctnar-ta. merece acol ntda parcial.-------------------------------------------------------------------------------

PFLlP07729-0 PAULO PIMENTEL"'.*."'•••• PARECER "' ..
Estamos de acordo côm a proposta
Aprovada

~~~~~:~~::~~-~~-~::~:~~-_:_-~~~:~:~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~:::~:~~~:--------------
lP07718-4 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER .

Alguns aspectos da emenda Ja figuram no texto do sr-oje
to de const ttutcãc Outros poderiam também ser acr-esc tücs ao
texto sucr-ecttacc

Em Qualquer caso eles não devem t taur-er- no ar-t 300, que
trata apenas de cr tecrctos gera1s que devem fundamentar a

Ordem Econôm1 ca

------------------~:~:-~:!:~::~------------------------------------------------
1P07719-2 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER .

-----------------~:::~~:_~:~:~:~~:~::_~~-~:~~:~--------------------------------
lP07120-6 RICARDO IZAR PFL
•• ******* PARECER ••**** ... *

Realmente o dispositivo é desnecessário uma vez que as
par-tes empregadores e empregados, podem, mediante acordo co
letivo estabelecer as bases dos reajustes salariais ou, cuan
~o este não ocorrer, submeter a questão ao Judic1ái10

lP07725-7 PAULO PIMENTEL PFL
•••••* ••• PARECER .

Não cabe razão ao const ttutnte A cceoetêncta para formu-
lar oci tt tcas e elaborar planos de sauce, atnoa que através

-------------~:_~:~.:_~~~_:~~~~:_~-~:~:~-~~-~::~~~=:~-~:~::~~-~_::~~:_----------
lP07726-5 PAULO PIM::NTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta esta de acordo com o cefet tvc de s1mplHical" o
texto conat tt uctcnar • seja pela supressão de expressões ar-es
c tndtvets • seja pela supressão de eater ta pertinente à legis
lação ordinária. merecendo portanto. o acolhimento do Re
lator

lP07727-S PAULO PIMENTEL PFL
"'•••••••• PARECER •••••••••

A crcoosra esta de acordo com o objetivo de s tect te tcer- o
texto const t tuctonat , seja pela supressão de expressões or-es

"ctr-ctvets , seja pela supressão de mater ta cer-t tnente à legis
lação o-ctner-ta, merecendo. por-t antc. o acolhtmento do Re-
lator _

---------;pÕ:;:;28:1---------PAÜLõ-piM~NTEL--------------------------PFL---------

••• "'••••• PAR:'CER ."' •••••••
A proposta cont1da na emenda r tca prejudicada, tendo

em vtsta que o Relator optou pela supressão dOS ar-es 339 e
486 do Projeto da Comissão de Sf ate-nattzaçãc , por se tr-a 
t ar- de matéria mais cr-cer ta de legislação cr-emar-te-------------------------------------------------------------------------------

lP07721-4 PAULO PIMENTEL PFL
* *•••• PARECER .** .

Pelo não acolhimento, tendo em vtata que a redação cc
Projeto tem o mesmo alcance desejado pelo ilustre autor da

------------_:~:~~~------------------------------------------------------------
lP07722-2 PAULO PIMENTEL PFL
•• * PARECER •••••••••

A emenda não obstante os elevados propósitos do t lustre
Autor, cont l t t a com o enteno tmento da maioria dos Constituin
tes que examtnar-aa a eat er-ta na fase de etaccr-acãc do Projeto

de Constituição

------------------~::~~.:_:~~:_~:~~-~:~:~=~~-----------------------------------
lP07723-1 PAULO PrMENTEL PFL
•••••• * •• PARECER •••••••••

O exame da Emenda e r-esoect tva justificação apr-esen 
tacas pelo nobre const ttutnt e. nos levou a concluir Que a
alteração proposta ccntr tbut para o aperfeiçoamento do Pro-

-------------~::~.:__:~~~~~~~:~-~~~:_~~~~~::~.:_~~::~:~-_:_:~~:~:::~::_----------
lP07724-9 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acctntmentc O disposto no parágrafo ae do art. lS1
ccnst ttut um avanço e aceeretcoamentc do processo reats tat t
vo-------------------------------------------------------------------------------

lP07732-0 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER ••••••••• -- ~

A proposta. que está de acordo com o objetivo de simpl f
ficar o texto ccnst ttuctcnar , seja pela supressão de expres
sões cr-esc tnctveta, seja pela supressão de matéria pert1nente
a leg1s1ação ordinária. merece acolhida par-c ta l-------------------------------------------------------------------------------

1P07734-6 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta, Que esta de acordo com o objetivo de simpli
ficar o texto const ttuctcnat , seja pela supressão de expres
sões cr-esctndtvets , seja pela supressão de matér1a pertinente
a legislação or-dtnar ta. merece acolhida oarctat

lP07736-2 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O cr-trer-tc adotado oeto Projeto não poss tnt t f ta o eco
tnteentc da emenda

Pela rejeição

lP07738-9 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .*••• *•••

ronoer-avets as razões manifestadas pelo ttutre autor da Emen
da Somos pelo acolh1mento
Pela aprovação

lP07731-l PAULO P!M;NTEL PFL
.......... PARECER •••••••••

Apesar de a meter-ta já estar contemplada em otacos tt tvc
anterior. é necessária sua manutenção e sucsequente escecrr t
cação neste cacttutc

Não é cosstvet acatar a eaenqa, pois traria preju\zos a
eset tvacãc do dtr-e ttc do idoso

lP07737-l PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER ••••* ••••

O projeto adota opção mefcr-r tãr-ta na comissão temática.
segundo a qual o legislat1vo é uma das funções do poder. nos
termos da mesma proposição, as ccnoeteoctas do congresso Na
cional foram significat1vamente aumentadas.-------------------------------------------------------------------------------
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1P07762-1 PAULO PIMENTEL PFL lP07781-8 PAULO PIMENTEL PFL

menta-ta. O que é papel da tet ord1nárla E lmportante pois,
que permaneça no texto cons t t t uctcna t o pr-j nc i p to da ascensão
funcional

lP07763-0 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Ponderáveis as razões manifestadas pelo nutre autor da Emen
da Somos pelo acolhimento
Pe1a aprovação

lP07764-B PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

sonoer-avef s as razões manifestadas pelo nutre autor da Emen
da Somos pelo acolhimento
Pela aprovação -

lP07765-6 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. considerando Que o novo subst t tut tvc do
relator deu outra redação ao dispositivo

1P07766-4 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando que o novo suest t tut tvo do
Relator deu nova redação a mater1a

lP07767-2 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial, nos termas do sucst t tut tvo

lP07768-1 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante o tnctsc XXI do art igo 158. a cceoetêncta do
decreto é do Presidente da secum tca. por sot tcí tacãc do Prl
melro-Ministro e ouvido o Conselho da aecucrtca

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP07769-9 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolh1mento Concordamos que a matéria da allnea
referida na Emenda é de natureza infraconst t tuc tonat

lP07770-2 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
emprestando-lhe mais coerêncta

1P07771-1 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria constante da presente Emenda confl1ta com
sistemática geral adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

lPQ7772-9 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda altera a redação das a t tneas -n- e "P do
t tea XV, dando-lhes redação untca

A 1déla de sintetizar dois cnscos tt tvos em um untcc é
válida

Só Que, no caso presente. nem tudo o que vem contido
nos octs otscos tt tvos vem contemplado no untcc em que os
transformaram, se aprovada a Emenda

Pela rejeição

lP07773-7 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Quanto à participação dos trabalhadores nos processos
oectsór-tos relativos ao reaproveitamento da mão-de-obra e aos
programas de r-ectctasem. e mater1a da tet o-dtnar-ta, realmen
te

Somos ce 1a aprovação da Emenda.

lP07774-5 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O poder normativo da justiça do trabalho está previsto
em outro t ttutc
~ Somos pe 1a aprovação da Emenda

1P07775-3 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER •••••••••

E procedente a sugestão cont ida na presente emenda no
sentido de suprimir as at tneas que enumera Entretanto. res
salva deve ser feita á ar tnea "P, por entendermos que a re
presentação de um mesmo segmento categorlal ou a mesma comu
nldade de 'Interesses or-ce tsatcnats s6 poderá ser feita por
um sindicato De outra maneira, tnvtact t tzar remos o processo
de representação -

Pe1a aprovação par-c 1a 1

lP07776-1 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão da a11nea "1" do 1tem 11
do art1go 17, que trata da rt.anut enção de cemtt ér-tcs por asso
ciações religiosas e f t tant r-óp f ccs

A matéria faz parte da t r-adtcão constitucional er-a 
at te tr-a

Dal opinarmos pela sua r-ef etcãc e tnctusãc do permis
sivo no texto const ttuctcnat

Pela rejeição

1P07777-0 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão da a1 tnea RnR do item XV
do artigo 12, que reza Rn) nenhuma declaração obtida sob coa
cão terá valor probatório, exceto contra o coator"

A matéria parece mats afeta ao direito ctvt t e ao d1
reito processual

Assim. cremos que não deve ser tratada no texto
constitucional

Pela rejeição

1P07778-B PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor suprimir o item 111 e at tnea A do arti
go 27, por entender tratar-se de matéria a ser disciplinada
no Codigo Eleitoral

Discordamos dos argumentos expendtoce na justificação por
acharmos que, pela tmoor-tâncta da candtdatur-a no processo
eleitoral, esta deve ser matéria constitucional ~

lP07779-6 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
emprestando-lhe mais coerência

lP077BO-O PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretendemos, em nosso substitutivo, suprimir as al \neas
referidas, por conterem prerrogat1vas excesstvas das associa
ções e dos sindicatos

Somos pe 1a acrovacãc

lP07781-8 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo significado
contido na objeção Que encerra

Pela aprovação

lP07782-6 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta é tnexeoutvet e não pode ser articulada cons-
titucionalmente Pela sua rejeição

1P07783-4 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O ilustre Autor da emenda propõe a supressão de todos os
paragrafos do .ar-t 29, a pretexto de Que a eatér-ta por eles
dtsctct tneoa deveria ser objeto de lei ordinária Temos rei
terado que dada a relevante atuação dos Partidos Pol t t tcos na
consecução dos cof et tvos cerccr-ét tcos merecem os mesmos tra
tamento constitucional oteer-enctacc. Os car-aar-aros em tela
cogitam de assuntos de matar s1gnittcação para a vida dessas
agremiações pol f ttcas , parecer ccntãr-tc

lP0778oll-2 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe o autor nova redação para os itens I a V do art
29, a fim de que os citados orsoos tt tvos f1quem dentro dos
padrões da metncr técnica legislativa •

A tecntca legls1at tva empregada em .sua redação não merece
reparos

lP077BS-1 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa à alteração do cecut do art 29
Os partidos pol rt tcos, segundo s tetrc V1rga. "são asso

ctacões de pessoas com uma tcectoata ou interesses comuns,
que, mediante uma organização estável, miram exercer tnt tuên
cte na determinação da orientação cet tt tca do pats ~

O Projeto mantém a livre criação de partidos cor tt tcos ,
uma das maiores concutstas da redemocratlzação do pa'ís , e
seus nr tnctotcs funoamantaf s

As modiflcações propostas são ma1s de redação e não al
teram sua essê-tcta

Em que pesem os argumentos expend1dos no sentido de con
tr-rbutr para o aoer-tetccementc da redação, através de algumas
alterações. optamos por manter o estatutoc no cacut-------------------------------------------------------------------------------

lP07786-9 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor suprimir o item IV e suas at tnees , do a
rt 27

O mandato. por ser o elemento básico da cenccr-acta r-e
or-esentat tva não pode deixar de ser ctsctcr tnecc na ccnst t
tutcãc

lP07787-7 i?AULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda eroouane a supressão do Art. 30 do Projeto, sob
a alegação de que a mater-ta a t í tratada faz parte do caput
do Art 29 co-rccr-uamos com a proposta homem louvável

lP077B8-5 - ?AULO PIMENTEL PFL.
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu
tratamento acequacc no Projeto Pela m-ejudtctat toace

lP077B9-3 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER •••••••••

Temos a convtccão de que a meter-ta em foco recebeu
tratamento aceuceoc no Projeto Pela crejudtctat tcace.

lP07790-7 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela 'Intenção, por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctptcs ou pela sua tnoer-t tnêncta com o tema, a

-------------~~~~~:~~-~~~-~~:~~:~-~~~~~~~---~:~~-~:~:~:~~---------------------
lP07791-5 PAUL.O PIMENTEL PFL
.......... PARECER ••••••••••

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida A
forma com Que o projeto aborda a matéria parece mais abr-an-

-------------~:~::-------------------------------------------------------------
1P07792-3 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER ,•••••••••

A emenda propõe seja suprim1do o art 236
Entendemos que o anteprojeto deva manter esse artigo, vis

to Que ele é o meio mais eficaz de se debelar as anarquias
que se fazem contra o Estado em nome da üenocr-ãcta

-----------------~:~:_~:~::~~~-------------------------------------------------
lP07793-1 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER .~••••••••

Pela r-ejetcão. por não se ajustar ao consenso da ccmts -

------------_:~~-~:_~~:::~~:::~:=~~---------------------------------------------
lP07794-0 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .

Visa a Emenda a supressão do parágrafo 10 do art 272, pe
lo qual se estabelece que os Estados e o utstr-ttc Federal po
derão tnst t'tutr- um aetctcnat ao 1mposto de renda.

Na distribuição das competências tributárias, buscou-se
o rcr-tatec tme-tto financeiro dos Estados e Munic'plos e a redu
cão de excessiva centralização de tributos na ccecetêncta de
um dos três mvets de Governo

Assim, a inclusão do r-eeer-tcc dispositivo no Projeto aten
deu a esses objetivos r-ecormectcamente aceitos por todos Que
se preocupam em estabelecer uma federação equt t tbr-eca e harmo
ntca, na Qual os Estados e auntctptcs tambem efetiva autono
mia f tnancetr-a para bem eestncunotr-rse de todos os encargos
de sua área de complência.

Aoena ts , cabe lembrar que se trata de um autctcnar llmita
do a 5% do valor do imposto devido à União. podendo os Esta
dos Que vter-em a tnst ttut-f c optar por percentual menor. bem
como estabelecer normas Que restrinjam sua exigência em fun
ção de determinados cr-f ter tcs e parâmetros

Em fase do exposto, e não obstante as razões da just1ção
da Emenda, man1festarem-nos contrariamente à supressão do men
ctcnaco dteocatt tvc

Pela r-ef etcêo

lP07795-8 PAUL.O PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .,••••••••

A emenda. por seu elevado sentido social, constitui im
portante contribulção ao Projeto de ccnst ttutcâo. Merece ser
incorporada ao texto ccnst ttuctonat , com as eventuais modifi
cações de forma que se flzerem necessár-tas

------------..-----~::~-~~~~~~~~~-~~~~!~:_--------------------------------------
1P07796-6 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER .,••••••••

A sugestão e oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substf tut tvo do Relator.

lP07797-4 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .~••••••••

A proposta está de acordo com O objeth::- de s'mplif1car o
texto const ttuctcnat , seja pela supressão de expr-essões pres
ctnrnvets , seja pela supressão de matéria pertinente à legis
lação cr-ctnar-ta, merecendo, portanto, O acolhimento do Re
lator

lP0779B-2 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

O inciso I do art.328 estabelece Que a lei do S F N dH,-
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1P0779B-2 PAULO PIMENTEL PFL 1P07817-2 RICARDO IZAR PFL

nor-a sobre a autorização para funcionamento das tnst ttutções
Todavia, segundo o entendimento dos nobres Constituintes

da Comissão de Tributos, ür-canentca e Finanças, a Carta Magna
deve estabelecer que a "Carta-Patente" ser-a necoctave r e in
tr-ensrer tvet , e concedida sem ônus,

A oosso ver, o artigo 329 deve ser coeeae tbt t taecc
o inciso I do artigo 328

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP07799-l PAULO PIMENTEL PFL
.................. PARECER ..

Pela Aprovação
Pelo caráter de transitoriedade de estacetecteenro de

uma pol tt tce habitacional especificamente para o trabalhador
rural, concordamos COIfIa proposta do autor da Emenda no sen
tido da supressão do artigo 326 do Projeto Constitucional ,uma

-------------~~~-~~~_:_~::~:::_~~~~_:::_~~~~:~-~:-~:~::~::~~-~~~~~:_-----------
lP07800-8 PAULO PIMENTEL PFL
............... PARECER ..

O art 325 realmente contem eater-ta espectrtca de te t
ot-d tnár t a , que deve constar de diretrizes de oot t t tca ear-tcc
la, conforme texto do substitutivo

Somos, pois, pela aprovação da emenda-------------------------------------------------------------------------------

do seguro, a partir de oete-etnaoc instante somos de car-ecer
tavor-avet a manutenção do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço no texto const ttuctcne 1

lP07818-1 RICARDO IZAR Pi"L
.............. PARECER ..

A emenda tr-anaf er-e para o mvat estadual a competência pa
ra criação, incorporação, fusão e desmembramento de auntct
pios o Que esta coerente com O or-tnctotc da autonoena esta
dual

Somos pela aprovação no mer t to •
------~------------------------------------------------------------------------

1PD78l9-9 RONA.LDO CARVALHO PMDB
.............. PARECER ..... "'.......

O ilustre autor pretende nova redação ao ar-t 145 do Projeto
para tnser tr- em seu texto a palavra -cont aeets-
Sobre o assunto nunca e oemats relembrar Que, historicamente,
o Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa a
enumeração dos conhecimentos extntoos para o cargo de Minis
tro do Tr\bunal de Contas, a exemplo de EngenheiroS, Generais

e Contadores, Que já foram nomeados
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão
pela Qual nosso parecer e pela crejuotctar tcace de emenda,
uma vez Que ela, 81'1 essência, jâ se contém no Projeto

1P07801-6 PAULO PIMENTEL PFL
............... PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos do subst t tut tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P07802-4 PAULO PH'ENTEl PFl
.................. PARECER .

aeet tvenente, trata-se de matéria tipicamente inerente à
teatstacãc cr-dtner-ta, razão pela qual acolhemos plenamente a
presente emenda

lPQ7803-2 PAULO PIMENTEL PFL
............... PARECER ..

Pela aprovação O 2 do art 316 t redundante em rela-
ção ao ar-t 315 do mesmo projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P07804-1 PAULO PIMENTEL PFL
............. PARECER ........ "'......

Pela rejeição Já esta previsto no Projeto organismo es
cectr tco para tr-atar- da matéria

1PD7820-2 RONAL.DO CARVALHo PIllDB
............ PARE.CER ..

A nosso ver, o inciso VI co ar-t 86 dispõe clara e
exaustivamente sobre a matar-ta sem deixar qualquer dúvida so
bre a isonomia sa tar tat dos ser-v toor-es pum tccs

1P07821-1 RONALDO CARVALHO PM06
............... PARECER ..

O preceito tnscutptoo no ar t 137 do Projeto faz enumeração
apenas exemplificativa, enunciando tão so os aspectos reputa
dos de maior relevância para o controle, o que não impede o
exame dos atos de gestão sob os dtver-sos prismas enfatizados
pelo ilustre Autor
Implicitamente atendidos, assim, os obf et tvcs da Emenda
tela. nosso parecer e pela sua cr-efuc tctat tcace

1P07822-9 RONALDO CAPVALHO PMDB
................ PARECER ..

A emenda foi prejudicada pela supressão total do artigo

Foi r-ant too o 1
Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------._-----------

lP07810-5 PAULO PIMENTEL PFL
................. PARECER ..

A Emenda f 01 acatada quanto ã supressão do 2. do ar-t
353

1P07807-5 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER _

Pela aprovação da emenda Decidimos pela eliminação do
artigo 418, do seof etc da Constituição-------------------------------------------------------------------------------

1P07814-B PAULO PIMENTEL PFL
................ PARECER .

Pela rejeição, na forma do consenso firmado na Comissão
de ststeeat i:::ação-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P07832-6 GERSON CAMATA
.... <1' PARECER .

lPQ7831-B GERSON CAMATA PMDB
............. PARECER ..

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pe
lo significadO contido nas objeções Que encer-r-e-n

Pela apr-ovação parcial------------------------------------------------------------------------------

lP07830-0 GERSON CAMATA. PMDB
................ PARECER ..

A emenda e redundante a outros dispositivos presentes no
texto, o Que determina a sua desconsideração

Pela prejudicial idade

1P07826-l GERSON CAMATA PMoa
................ PARECER .

A proteção ao consumidor encontra certamente abrigo na
Lei Maior As especificações da mater t a virão das mãos do le
gislador cr-dtear tc

lP07B29-6 GERSON CAMATA PMOB
............... PARECER ..

Pretende o autor tornar cr-tvat tves de brasileiros natos
as canc tcatur-aa para diversos cargos eletivos, além do Presi
dente da necubt tca

O Projeto incluiu junto com o Chefe da Nação na ar 'inea B
do item 11I, do ar-t 27, somente os Presidentes da Câmara fe
deral e do Senado da Republ1ca, pelo fato de, em caso de im
pedimento do Presidente da aecutn tca. ausência do sats ou de
vacância, ser-em chamados ao exer-ctctc do cargo

Quanto ao Primeiro-Ministro, o car-asr-aec untcc do artigo
176 Qi::: que -ser-ãc requisitos para ser nomeado Prime\ro-Mi
rrtstr-o a condição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de
idade·

Acolhemos a parte que diz respeito ao Presidente da aecõ
b r 1ca. da Câmara Federa' e do Senado da Repub 11ca

lP07825-3 RENATO VIANNA PIIOB
............. PARECER ..

Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso
parecer é pela sua aprovação. teto e, suor-essãc de todos os
artigos referentes a cr-tacão esoectr tca e direta de novos es
tados, pois se trata de matéria tntr-aconst í tuctonat

Pe1a aprovação

lPQ7827-0 GERSON CAMATA PMD8
.............. PARECER ..

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos Que a idade para o at ts t aeento deve corres
ponder aquela da responsabilidade ctv t t e penal

Aos dezesseis anos de toace. o jovem ainda não aocutr-tu
a maturidade necessar-ta para o exer-ctcto do voto, apesar da
modernização dos netos de comuncação e dos recursos da infol"
mação escr a a

lP07828-a GERSON CAMATA PMOB
............. PARECER .

Pelo não acolhimento, confor-me orientação adotada 1'10_
sunst t tut tvc

1P07823-7 ALYSSON PAULINELLI PFL
• PARECER ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de meter-ta mais cronr-ta de leg'slação ordtnar-ta. P01S o
assunto ja é objeto de tratamento especifico em dois decr-etos
executivos o Que oe-ncnstr-a a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se. atnea, Que o ccnrr-ote e a fiscal i
zação dos "fundos de pensão" é competência de uma secr-eter-ta
especifica do atntater to da Previdência e Assistência Social,
á qual incumbe o acompanhamento da observância das normas l e-

-------------~~~:_:_:~~~~~~:~::~::-~:::~~:~:~:_--------------------------------
lP07824-5 RENATO VIANNA PMDB
.............. PARECER ..

No entendimento do Relator, a meter-ta tratada no dispOSi
t tvc que se o-etenoe suprimir fIguraria melhor em legislação
cr-dtnar-ta. ete Que a proposta de exclusividade da folha de
seter-tos para trtctcêocte de ccntr-toctcões socte ts cesr toacas
a seaurtoaoe possui implicações bastante signlficativas no
etnenctaaentc de pr-oçr-amas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tr-atamento via legislação tnrr-accnst ttu
ctona l poderiam S8r t txadas as provisões tnctspensavets ao
desdobramento da mater-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envcrvtcos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent too, julgamos re
ccmennavet acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a meter-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnar-to

PFLlP07B05-9 PAULO PIMENTEL
................. PARECER .

Aprovada, nos termos do Substitutivo

lP07808-3 PAULO PIfo'ENTEL PFL
............. PARECER "' ..

Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso
oa-ecer e pela sua aprovação, isto e Supressão de tocos os
artigos referentes a criação especifica e direta de novos es
tados. pois se trata de marer ta tnt r-aconst t tucfonat

Pe1a acrovecãc
----------lPO,-BOO:.-l---------PÀÜ"i.Õ-PIf,rEt·iTEL.--------------------------PFL--------

................. PARECER .
A supressão proposta pelo ilustre autor descaracteriza-

ria, em termos programatlcos, o segmento cr-evtcenc tat da Se
guridade Social, ets que os dispositivos que se pretende e
eenoar constituem as linhas mestras da coner tur-e cr-evtoencta
r ta , cujo detalhamento ficará a cargo da legislação ordt
nar ta

1P078l1-3 PAULO PWENTEL PFL
.............. PARECER .

A presente emenda busca a supressão ao ar-r 362
A pretensão do ilustre autor acha-se atendida, uma vez

que a matéria é própria da legislação ordtnar-f a

-----------------~~~~_:~:~~~:~~-~~_:~~~~~--------------------------------------
lPD7B12-1 PAULO PIMENTEL PFL
................ PARECER ...... "'........

A ect tcecão dos cr-tnctnros ao setor privado é tratada em

-------------~~:~~::::~~-~:~~:~!::~.:_~~-~::~~_::~~~----------------------------
lP07813-0 PAULO PIMENTEL PFL
.................. PARECER ."' ..

O Art 348 foi parcialmente suprimido no Substitutivo do
Rei ator, Quando foi r-et i r-ada a expressão "função cen r tca''

A execução, controle e r-eauta'nentacãc das ações de sau-
de publ tce cont lnuam cabendo ao Estado •

Oesta forma a emenda fol nar-c te tmente contemplada uma
vez que o Art 347 foi suprimido e deixou de existir a r-ecun
cãncta referida na justificação da enenoa

se 1a aprovação par-ct a 1-------------------------------------------------------------------------------

1P078a6-7 PAULO PIMENTEL PFL
................. PARECER ..

A proposta está de acordo com o objetivo de simplificar o
texto ccnst ttuctonat , seja pela supressão de expressões or-es
ctnutvets , seja pela eucr-essac de matéria pertinente a legis
lação ordinária merecendo, portanto, o acctnteento do Re
lator

1P07815-6 PAULO PIMENTEL. PFL
........... PARECER ..

------------------~~~:_:~~:~:~~------------------------------------------------
lP07816-4 PAULO PIMENTEL PFL
............ PARECER ..

Pela rejeição, na forma do consenso firmado na Comissão
de Sistematização

---------~~~;ã~;:;--------r-~~c~~~õ-~~~~------------------..---------~FL---------
............. PARECER ..

A ext tncêo. pura e simples, do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço just tt tcae-se-á em duas hipóteses estabili
dade absoluta no emprego ou existência de sistema de seguro
ceseecr-enc que abrangesse o trabalhador na totalidade do pe
r-tece de desemprego

seneeos que no atual estagio de nOSSa economta a estabi
lidade absoluta e tmcceetvet ate mesmo tnoesef avet Não e
outra a razão por Que optamos, no Substitutivo, por garantir
a~ trabalh~dor proteção contra a dispensa arbarárla Haverá,
nao cabe duvida, no futuro Próximo, parcelas ponderáveis da
classe trabalhadora que conhecerão. teenc-ar-tamente o desem
prego por motivo técnico ou econômico
Por outro lado sabemos Que o seguro-desemprego a ser acer-'
t ef çoaco no pa t s só poderá, cobrir, car-ctatmente.o oer-tooc de
desemprego do t r-aba 1naccr-

Por essas razões, considerando ser certo QUO: parcelas de
trabalhadores ertccrttr-ar-ee-êo desempregadas sem a cober-tur-a
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tucãc mais oenocr-at tca , como de resto parece ser O esptr-ttc
da propr 1a emenda

Pela r-ejetcãc

1P07851-2 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

As entidades et tentr-óotces e as associações de assistên
cia scctat , desde que não tenham fins tucr-at tvcs e observem
os r-eouts ttos da tet , ce conformidade com o ar-t 265, item
r r • at tnea 'c', do Projeto de Const t tutcãc. já têm proposta
imunidade tributaria relativa ao seu património, renda e ser
viços

A emenda proposta merece ser acotntoe , pelo s1gnif1cado
cont ido na ooj eçãc que encerra

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP07833-4 JOSE CARLOS COUTINHO PL
*"'**.* •• * PARECER "'* .

A EMenda contém ctsocstt tvc Que deverá ser examinado a
luz do Substitutivo Pela aprovação

lP07834-2 ARNALOO PRIETO PFL
........... PARECER .

A Emenda propõe a supressão do Art 350 e seüs tt ens
A mesr-a foi acolhida no subat t tut tvo do relator
pe t a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP07850-4 R,ITA CAMATA PMOB

lP07B35-1 ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER ..

A EMenda visa per-rmt tr- a representação da Procurado 
ria-Geral da União nos orgâos encarregados da fiscalização e
da ap l í caçâo de multas ecatntstr-et tvas,

Não obstante os elevados nrcoosf tos do Eminente Cons
tituinte, e meter-ta consubst ancf ada na presente Emenda confl1
ta com a sistemática geral adotada pelo Projeto, mot tvo por 
que soros pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P07836-9 ARNALDO PRIETO PFL
••••• "'••• PARECER "'••••••••

O texto do Projeto já contempla os objetivos da emenda,
particularmente Quando estabelece concetêncta da União para
legislar sobre direito processual é do trabalho (Artigo 54
XXIII,a)

Ent encemos prej ud 1cada a emenda

lP07837-7 ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER .

O conteudo da Emenda é tratado de forma mata abrangente
pela redação oferecida ao dispositivo no Projeto de cone-
t ttutcão

Pela or-ejuctctai tceoe-------------------------------------------------------------------------------
1P07838-5 ARNALDO PRIETO PFl
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende supr1m1r o ar-t 360 que impõe t tmt tacãc à
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais cr-ccr te de 1eg1slaç'ãp cr-otner-ta. pois o
assunto ja e objeto de tratamento escectt tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a fiscal I
zaçâo dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
escectr tca do MinistérlO da Previdência e ass ts t êncta Social,
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas t e
aats e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lP07839-3 ARNAl.OO PRIETO PFl
.......... PARECER •••• "'••**

A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent ldades de previdência
privada de car-ater- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
universalização da cooer-tur-a dos riscos uas tcos no âmbito da
Segur1dade scctat , não impõe qualquer restrição a existência
de entidades privadas no campo m-evtoenctar-tc, para atendi
mento á demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos. pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no rner-t t c ,
sua finalidade

1P07840-7 VICTOR FONTANA PFL
••••••••• PARECER ••• * •••••

A pretensão será ate~dida no Substitutivo

lPQ7B4l-S VICTOR FONTANA PFl
•••••1<••• PARECER ..

ao tr~b~~~~~~rd~ ~~~~~~oX~ed~ã~rt~~os~~ ~~u~~0~~1~g~~~e~~r~~-
correr do oer tccc de trabalho A questão abrange não apenas o
direito ao ambiente salubre de trabalho ou a segurança dos e
quipamentos manipulados, mas também, entre outros aspectos, o
ctr-et to a ritmo de trabalho compat'ivel com sua potencialidade
t ts tca

A nosso ver o termo saude expressa melhor a abrangência
desejada No entanto, higiene e segurança refletem facetas
fundamentais da questão, consagradas na muito, com justiça,
na terminologia oa eentctna do trabalho

Optamos, por conseguinte, por explicitar no texto do
sutist t tut tvc o dtr-ettc a sauoe , h1giene e segurança no traba
lho

lP07842-3 VICTOR FONTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão do Art 350 e seus i tens
O substitutivo do relator acolheu a proposta
Pe1a aprovação

1P07843-l GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial, nos termos do sunst t tur tvo

lP07844-0 GERSON CAMATA pMDB
••"'."''''''' •• PARECER ."'''''''''' ....*

Pelo acolh1mento parcial, nos termos do substitutivo

TP07B45-8 RITA CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O pretendido pela emenda excede o autorizado pelo Pro-
jeto

Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------
lP07846-6 GERSON CAMATA PMDB
•••••••• ", PARECER ."'''' .

A emenda proposta merece ser parc1a1mente acolhida pelo
significado contido na objeção que encerr-a--------------------------------------------------------------------------------

1P07847-4 GERSON CAMATA PMOB
••"' PARECER "'••••••"'*

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
sign1f1cado contido na objeção que encerra-------------------------------------------------------------------------------

lP0784B-2 RITA CAMATA PMDB
.......... PARECER •••••••••

As finalidades da êeenna , estão em parte, contempladas no
subst 1tut l' o

Assim, pela sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP07B49-1 GERSON CAMATA PMDB
•••"'••••• PARECER '"

A Emenda, a ser inserida nde couber, contem disposições
que asseguram ao ctoadão o mr-etto de ser ouvido quando qual
quer ato aomtmstr-at tvc o afete

As toetas contidas na proposta afiguram-se-nos vãr tces e
oeven. a nosso ver, ser aproveitadas no texto, onde couber,
com as devidas adaptações

Pela aprovação parctaj-------------------------------------------------------------------------------
lP07850-4 RITA CAMATA PMOB
•• "'•••••• PARECER •••"'......

A emenda sugerida ccnr t tta com a moderna postura de não
se cancetér uma nacionalidade, mesmo mediante a acuts tcãc de
urra outra, como prevê o projeto Trata-se, com efeito, da se-

1P07852-1 RITA CAMATA PMDB
• PARECER .

A matar-ta de Que trata a Emenda e mais adequada á legis
lação oro tnarta Que, no ce-t tcvtar • já assegura a participa
ção cer-t tar-ta de empregados e empregadores nos órgãos cole
giados da Previdência Socta t

lP07853-9 RITA CAMATA PMOB
••••• "'••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento c-ecomtnante na Comissão de ststeeat taecãc

1P078S4-7 RITA CAMATA PMDB
"'''''''.''' PARECER .

A proposta que a emenda apresenta f a esta, em parte,
tendida no Projeto de constituição

Quanto aos demais aspectos. Que não figuram no texto, se
riam melhor am-ectaoos se se tratasse de legislação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP07855-S RITA CAMATA PMOB
........... PARECER *"'.

Pela aprovação nar-ctat , nos termos do substitutivo

1P07856-3 RITA CAMATA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Não obstante a lei ordinária já dispense a Questão o tra
tamento suaertoc na emenda, consideramos válida a inserção do
preceito no. texto ccnst t t uctonat • como forma, principalmente,
de se assegurar dos trabalhadores do sexo mascur me o mesmo
tratamento Que, a ntvet mandamental já e dispensado as mulhe
res e aos funcionarias publicas em geral-------------------------------------------------------------------------------

1P07857-1 RITA CAMATA PMOB
••••• "'••• PARECER •••••••••

O Projeto de Constituição aboliu a atual competência _ da
União para conceder a isenção de tmocstcs estaduais e muni 
croata mediante lei complementar ccnsecuentemente. a COI'l 
censacãc pretendida fica cr-ejuntcece

lP07BSB-0 RITA CAMATA PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
significado contido na objeção Que encerra-------------------------------------------------------------------------------

1P07859-8 RlT A CAMATA PMDB
"'.to••"'."'. PARECER ... "'••••"'.

A emenda propõe nova redação ao ar-t 248
Entendemos Que deva ser mant ida a redação dada no ante-

projeto
Pela rej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P07860-1 RITA CAMATA PMDB
"'•••••••• PARECER ."'•• "'••••

Os Objetivos da emenda estão atendidos pelo inciso IV do
artigo 107 do Substitutivo Pela m-ejudtctat toaoe

1P07861-0 RITA CAMATA PrtlOB
... "' PARECER .

A presente EMenda objetiva ampliar a ccncetêocta priva
tiva do Senado Federal relativamente às operações de natureza
financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos ecntcrctcs , a fim de incluir as operações in-
ternas, estabelece a tncereaactt tceoe de tal competência e
veda a concessão de autorização generlca, e determina a obr t
catcr-teoace de os Estados e Munic\p1os obterem aprovação das
respectivas assemtn e tas e Câmaras previamente a aprovação do
Senado

De tntctc. cabe ressaltar ser de tradição do processo
Constitucional br-as t tetr-o a observância do pr-tnctctc de tnee
legab1lldade das competências privativas ou exclusiva A maté
ria esta prevista, no Projeto de Constituição, em seu artigo
1300 , paragrafo 10

Assim, quanto ao parear-are 10. da Emenda em exame, con
sideramo-lo satisfeito

Quanto aos demais, não obstante os elevados propósitos
dos nccr-es Constituintes. a matéria ccnrt t ta com a s tstemat t
ca adotada no Projeto de Constituição

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~:~:~~~---------------------------------------
lP07862-8 RITA CAMATA PMDB
••••••*•• PARECER *."' ..

Pelo não acolhimento A emenda dos ilustres autores, em Que
pesa aos seus elevados or-cccsttcs, é incompleta, pois silen
cia Quanto á primeira regra comum ao processo legislatIvo a
eecectr tcecãc do poder de tntctat tva Ademais, suscita duvi
das quanto a conveniência, ccercs tcaoe e racionalidade das
medidas de inovação Que eneeja á tramitação das propostas de

------------_:~:~~::_~_:~~:~~:~~~~~---------------------------------------------
1P07863-6 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER *••••• *••

A emenda transfere para o ntve t estadual a competência pa
ra criação, incorporação, fusão e desmembramento de Munic1
pios, o Que está coerente com o cr-tnctctc da autonomia esta
dual

Somos pela aprovação. no mérito-------------------------------------------------------------------------------
lP07864-4 GERSON CAMATA PMDB
• •••••••• PARECER .

A emenda propõe além do trânsito, transporte guarda e
armazenamento, que a nação se estruture como Potência, desen
volvendo-se tecno16g1camente e transferindo para as gerações
futuras a falta de visão dos dirigentes atuais E preciso se
atentar Que nos utt tmos 5 ooot ctncc mil) anos o mundo não te
ve 365 dias de paz-------------------------------------------------------------------------------

lP07B6S-2 GERSON CAMATA PMOB
.......... PARECER .

Sem embar-ço do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros nr-tncrctcs ou pela sua tmoer-t tnêncta com o tema. a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P07866-1 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER "'•

Somos pela rejeição da emenda, porquanto trata é1e maté
ria afeta.a tentstacãc c-dtnar ta-------------------------------------------------------------------------------

lP07867-9 GERSON CAMATA PMDB
........... PARECER .

O conteuac da Emenda é tratado de forma mais- abrangente
pela redação oferecida ao dtsccs tt tvc no Projeto de Cons-
tituição -,

Pela pr-ej ud fcf al tdaüe------------------------------------------------------------------------------
lP07868-7 GERSON CAMATA PMOB
............ PARECER .

O conteudêf da presente emenda versa sobre matêr-ta pertinente
a legislação cr-dtnar ta



232

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

to

1P07BBO-6 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••• "'••••

O projeto optou pelo pr-tnctpto do ensino punt tco gratu'-

lP07B73-3 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Matéria t tptca de teats tacão or-dtnár-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP07883-l GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substi
tutivo

"OS

"OS

lP07907-1 DARCY POZZA
........... PARECER •••••••••

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição.

lP07908-0 DARCY POZZA
••••••••• PARECER •••••••••

Parecer idêntico ao de no lP06561-S

1P07900-4 DARCY POZZA ees
••••••••• PARECER .

A emenda propõe dar nova redação ao 10 do ar-t 254
Entendemos ser a mataria objeto de lei or-dtnar-ta
Pela r-efetcâo

lP078S0-3 GERSON CAMATA PMDB
.......... PARECER .

A supressão proposta enriquece o texto const t tuctonat ,
enorestanoo-tne mais coerência

fP07B91-1 G=RSON CAMATA PMOB
........... PARECER .

A supressão proposta enriquece o texto constitucional ,
eecr-eetancc-rbe mais coerência------------------------------------------------------------------------------

lP07892-0 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER .

A respeito da aposentadoria da dona - de - casa do campo,
ver parecer dado à emenda n lP19 252-8 No que tange a redu
ção do tempo oe serviço para aposentadoria, a proposta, cotn
c toe no ser t to com as disposições pertinentes do substituti
vo do Relator

lP07895-4 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
.......... PARECER •••••••••

~ A proposta conr t t ta com a s tatemát tca geral adotada na
elaboração do Substitutivo

seta rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

Pela rejeição

lP07893-8 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante os elevados propósitos dos tlustres Consti
tuintes, a meter-ta constante da presente emenda, cone t tta, de
uma manetr-a geral, com a stetemet tca adotada pelo Projeto de
Constituição já examinado e ntscut tuo em fases anteriores

-----------------_:~-~::~~_::~~~.:_:~~:_~::~-~:~~~=~~-~~_:~:~~~----------------
lP0789.1l-6 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda, representada por vár-tca dispositivos a serem in
seridos onde couberem, atenta para os aspectos da dign1dade
da pessoa humana

Imprecisa no aspecto formal e quanto à colocação no texto,
~ro.oomos Que seja reje treca

lP07S101-2 DA.RCY POZZA PIJS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda não deve ser acolhida O aspj r-t to do Art 301 e o
de assegurar tratamento preferencial à empresa nacional em
suas relações com o Podar Publico Parece lógico que tal tra
tamento favorecido seja dado apenas a empresas cujo controle
oectsor-tc e de capital esteja sob oomf nto de br-as t te tr-os ,
Trata-se atnca de impedir Que, por formas indiretas, uma em
presa com controle de capital em mãos de estrangeiros, seja
considerada nacional

Pela r-efetcêc-----------------------------------------------------------------'--------------
1P07902-1 DARCY POZZA POS
.......... PARECER •••••••••

O Relator optou pela redação do texto original por enten-
der ser desnecessário o acr-esctno-suçer-toc •

-------------~-----------------------------......-------------------..--------------
1P07903-9 DARCY POZZA POS
.......... PARECER .

A prcccs tcãc. embora disponha sobre rsatér ta constitucio
nal, contém desdobramentos que melhor se situam no âmbito da
legislação crdtnar-ta e complementar

Pela r-efetçaõ

lP07896-2 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe nova redação para vários artigos da
Seção de sacos Alguns foram aceitos, outros não, no Substi-
tutivo co Relator

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP07889-0 GERSON CAMATA PMDB
.......... PARECER .

Tendo sido ravcr-évets a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta. de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg, somos. coerentemente, pela re
jeição desta

lP07897-1 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER .

Pela aprovação da Emenda A matéria deverá ser objeto de
lei or-dtnar ta

1P07904-7 DARCY POZZA PDS
........... PARECER •••••••••

A proposição em exame, conquanto constitua vat tcso sub
sidio para o processo legislativo, merece ser adequadamente
ccns tcer-aoa quanob se tratar de legislação complementar e or
d1nar1a

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP07898-9 DARCY POZZA POS
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda e de ser r-ejett aoa ,
Pela rejeição.---------------------------------------------1----------------------------------

lP07899-7 DARCY POZZA POS
••••••••• PARECER .

A emenda propõe alterar o item II do ar-t 252.
Entendemos que a redação uaoa tao artigo no antepro..etc a

tende mais às suas finalidades, assim como a clareza do tex
to

lP0790S-S DARGrPOZ2.A PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Somos Pela rejeição da emenda, vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o er-tnctcrc da gra-
tuidade do processo de habilitação para o casamento civil

----~--------~~~~!;~~~~_:_~:~~:~:~~:_::~~:~:~:_:~~~::~-~:_~~::~~-----
lP07906-3 DARCY POZZA POS
.......... PARECER •••••••••

O Relator optou pela manutenção do texto or1g1nal por
entender ser desnecessário -o acréscimo eucer-tcc

------------------------------------~------------------------------------------

PMOBGERSON CAMATA1P07B68-7

1P07877-6 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER .

Permite a emenda o al istamento e o voto aos meter-es de
dezessete anos de idade

Nessa tcace o jovem ainda não adquiriu a maturidade ne
cessária para o exercício do voto, apesar da modernização dos
meios de comunicação e dos recursos da informação escrita

lP07BBl-4 ROBERTO JEFFERSON PTB
••_ ...... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no
substitutivo

lP07B76-B GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda exclui da redação das at tneas -c- e ~d~ do item 11
do art 19o 27, os Vice-Governadores e vtce-er-etettoa
Entendemos que a tneteatbu tcace também deve atingir os de-
tentores dos referidos cargos eletivos, razão por que somos
cet a manutenção da redação desses oisccsr t tvos ccrrst f tucro
nata

lP07BB2-2 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A mU1tipl1cação dos critérios para a fixação do vereadores
deve manter-se dentro dos parâmetros que orientam o sun-áato
universal. Deve, pois, prevalecer a crcccr-ctonat tcece primel
r-a do eleitorado Pela rejeição.

lP07887-1 GERSON CAMATA PMOB
........... PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão da at tnea ~b~ do item VI
do er-t tço 12

O dtspos tt tvc cuja supressão preconiza o Senador Ger
son Camata, tem r-ecacâo um pouco imprecisa e poele gerar erros
e distorções na interpretação

Melhor fora não existir
Pela aprovação

lP07B72-5 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição O teor da Emenda é meter-ta de legislação
ordinária

lP078B4-9 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER .

Conclulmos pelo não acolhimento por considerarmos a mate
ria própria das Constituições Estaduais

lP0788S-7 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Os const ttutntes da Comissão não fixaram idade mínima pa
ra o candtuato e Governador Houve consenso dos sr-s , Parlamen
tar-es , Pelo não acolhimento

lP07871-7 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto de Const ttutcãc estabelece o principio de Que
o S F N ser-á estruturado na forma da lei, de modo a promover
o desenvolvimento equilibrado e -a servir aos interesses da
coletividade"

Não obstante a just tt tcacãc apresentada pelos nobres
ccnst ttutnres , entendemos que cabe a lei or-utnár-te tratar da
matéria proposta na Emenda sob exame

Pel rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP07874-1 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Lei do Sistema Financeiro Nacional devera dispor sobre
a autorização para o funcionamento das tnst ttutcões r tnancet
r-as de seguro de cr-evtcêncta e de capitalização Assim, en
t enoeeos que o texto ccnst t tuctcna t deve conter o cr tncrctc.
cabendo a lei or-dtnar-ta o detalhamento da matar-ta

Somos pela rejeição da Emenda
--------------------~----------------------------------------------------------

lP07B7S-0 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O texto da presente emenda, já encontra-se inserido
Substitutivo

Assim, pela sua aprovação

lP07878-4 GERSON CAMATA PMOB
........... PARECER .

Entendemos Que o ingresso para o serviço publico deve
r-ã ser sempre através de concurso publico, exceto o Clisposto
no ar-r 86 inciso V Quanto às demais alterações propostas,
letras ~a~ e "b", a nosso ver são matérias pertinentes a t e 
gislaçâo cro tnár-ta

lP07879-2 GERSON CAMATA PMDB
.......... PARECER •••• "'.....

A supressão proposta enriquece o texto constitucional
emprestando-lhe mais coerência

.1P07869-5 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A eater-te em enãt tse ceve-a ser tratada. com escectat t
cace. nas posturas m-oer-tas da legislação cr-emar-ta

------------------~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
1P07870-9 GERSOt-J CAMATA PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

O esotr-í tc da Emenda foi acolhido, em sua essência,
forma do Substitutivo

Pela aprovação par-c í a l-------------------------------------------------------------------------------

~~~r~~~:~ PARECER ~;~:~~S~MATA ~ PAlOB
Realmente o texto- do Projeto de ccnst ttutcêc. como está

r-edtatcc, mostra..-sêincoerente no que diz respeito a idade do
membro d9 Gorfselho da neoum tca, bem como o tempo de seu man
cate-

Ao emenda contribui, etet tvamente, para o aprimoramento
do Projeto Constituição

Neste sent Ido, somos pelo seu acolhimento.------------------------------------------------------------------------------

1P07B88-1 GERSON CAMATA PMDB
........... PARECER •••••••••

Os temas versados nos itens IX, XV, XVI, XVIII e XXV ee
pelham um consenso extraído da grande eatcr-ta das milhares de
emendas encaminhadas a esta Comissão. Assim sendo, ao p'l ená
rio da Assembléia ccnst ttutnee, soberano em suas atitudes,
caberá a cectsãc final sobre a matéria

lP07909-B DARCY POcZA PDS
• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o art. 360 que impõe limitação á

nar-t tctpacão das entidades e empresas estatais na manutenção
etne-icetr-e de planos de cr-evtcêncta complementar para seus
ser-vtncr-es , Entendemos consistente o argumente. de que se tra
ta de eatér ta mais própria de legislação ord1nária, pcts o
assunto ja é objeto de tratamento escectr tcc em ects decretos
execut tvos , o que demonstra a preocupação do Poder publico
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lP07910-1 DARCY POZZA PDS
.......... * PAREC.ER ..... 01< ••••

A alteração proposta é procedente devendo ser acolhi
da para melhor compreensão do ctsccstt tvc

lP07913-6 PAULO PIMENTEL PFL
........... PARECER .

Já se encontra car-ctatmente atendida a emenda
Pela r-ejetcãc

lP079l4-4 PAULO PIMENTEL PFL
.."' PARECER "' .

Ja esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

com a questão Ressalte-se ainda, que o controle e a fiscal I
aaçâc dos "fundos de pensão- é competência de uma Secretaria
espectr tca do Ministério da Previdência e ass tstêncta Social,
á Qual 1ncumbe o acompanhamento da observância das normas l e
aats e regulamentares pertinentes

lP07932-2 DARCY POZZA PDS
."' "'••• PARECER .

A Emenda altera a redação da al1nea "a" do t ten r r r
do artigo 17, para assegurar a proteção aos locais de culto e
e as t ttur-atae particulares

Ressentindo-se, embora, de certa imprecisão de l1ngua
gem, como no caso das "li turgias oar-t tcut ares", a Emenda met-e
ce acolhida parcial, dentro da s tstemét tca do subst ttut tvc

Pela aprovação par-ctat-------------------------------------------------------------------------------

Pela aprovação parcial

lP07930-6 DARCY POZZA PDS
.."' •••• *. PARECEQ. ••••"'*.....

O conteudo da Emenda encontra-se contemplado, tmpt tct ta
ou explicitamente, em outros d1sposltivos do texto do Suast t
tut tvc

Pela prejudicialidade

1P07934-9 DARCY POZZA POS
•••• *"'••• PARECER ••••••• "'.

Emenda acolhida, apenas no que se refere as verbas puet t-

Entendemos que o atual texto que dispõe sobre a maté
r ta.cr-a sob exame, encontra-se bastante claro e transparente
Por outro lado, a emenda introduz uma alteração t tnctsc 11)
que julgamos ser prejudicial, tanto para o ser-vtcc ceot tcc
quanto para a função oe vereador

lP07929-2 DARCY POZZA PDS
.......... "'. PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o or tnctntc da gra-
tuidade do processo de nant t t t açãc para o casamento

Posteriormente, a legislação cr-emar-ta cercar-é de disci
plinar a mater ta

1P07933-1 DARCY POZZA PDS
••••••••• PARECER "'••••• "''''.

Entendemos que o fundo de garantia de tempo de ser-vtcc
vem desempenhando a contento sua função social Ass1m sendo,
deve ele permanecer como é hoje, octs sua extinção não condiz

com os anseios trabalhistas
Pe1a aprovação

lP07931-4 DARCY POZZA POS
••••••••• PARECER •••• *.... *

Pela aprovação, com base nos termos da justificação da
Emenda

Poa 1a aprovação

DOSDAqCY POZZA1P07909-B

1P079 11-0 DARCY POZZA PDS
............. PARECER •• "'••••••

No entendimento do Relator, a mat er ta tratada no dteccst
t tvo que se pretende supr- tmí r- f1gurar1a melhor em legislação
crctnar-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para Incidência de contribuições sociais destinadas
â secur-tcaoe possui implicações bastante s tantr tcat tvae no
f1nanciamento de programas e ent idades já ccnsct tcaocs no
cer-co social

Somente mediante tratamento via legislação tnfr-accnst t tu
ctooat poderiam ser fixadas as provisões tnctscensavets ao
desoonr-aeento da meter-ta. de modo a Que possam ser atenctocs
os diversos aspectos envctvtoos

Em vista da retevâncte do assunto, e considerando-se o
numero de emenoas apresentadas no mesmo sent ido, julgamos r-e
comendavel acolher a emenda sccr-ess tva. remetendo a matéria
a uf t er-tor- constoer-acãc. ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar-tc

lP07g12-8 DARCY POZZA POS
*.... "'•••• PA~ECER •• "'•• "'•••

O ar-t 54, inciso XXIII, a t tnea -r-. do Projeto de Constitui-
ção da a União a competência para legislar sobre "jazidas,
minas, outros recursos mtner-a ts e metalurgia" O art 306,
especifica que as "jazidas e cenats recursos mtner-a ts per
tencem á União" A emenda não se ccncat tbtt tae com o corpo do
Projeto de Constituição

lP079l5-2 PAULO PIMENTEL PFL
••••••••• PARECER •••• "'.....

Ja se encontra parcialmente atendlda a emenda.
Pela rejeição

lP07916-l PAULO PIMENTEL PFL
......... '" PARECER .

Pela r-ejetcãc---------------------------------------------------------------------------_... _-
lP07917-9 PAULO PIMENTEL PFL
.......... PARECER •••• ",••••

Acolhlda a supressão sugerida A sauoe ccupactcnat e re
ferida no ar-t 351, devendo ser oportunamente otsctnt tnaoa

Pela aprovação

lPQ7918-7 PAULO PIMENTEL PFL
•• "'.."'...... PARECER •••••••••

O Art 353, ao proibir ao eooer r õot tcc e às enct taoaces
privadas a pratica ccer-c t t tva em relação a t tvr-e determinação
do r-ur-er-o de fllhos, qU1S, apenas, garantlr de maneira efeti
va o d1relto aquela liberdade Não há, cots , redundância, mas

apenas reforço
pela rejeição

1P07935-7 DARCY POZZA POS
........... PARECER •••••••••

O pr-j nc tp to da proposição acha-se acolhido, em sua essên
cta , pelo Substitutivo

Pe I a aprovação par-c1a 1

tPQ7936-5 DARCY POZZA PDS
.."'•••••• PARECER .

O conteúdo da Emenda, em sua essência, j a está tnccr-cc 
r-ano ao Proj eto

lPQ7937-3 SÓLON SORGES DOS REIS PTS
.......... PARECER *

A emenda tr-ansfere para o nível estadual a competência pa
ra cr-tecãc. incorporação, fusão e desmembramento de Mun1cl
pios, o Que está coerente com o princípio da autonomia esta
dual

Somos pelá aprovação no ner-tto

1P07938-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
.*•• *••• '" PARECER •••••••••

Preferiu-se redação alterada para a matér-te objeto da emenda,
o que a cr-ejuctce-------------------------------------------------------------------------------

da

to,
Pela aprovação parcial

Pela r-ef ercêc

lPQ7.944-6 PAES DE ANDRADE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A nul Idade das nomeações para o ser-vtcc publico já es
tá automaticamente lmpl tctt a no dispositivo const t tuctona t
(er-t 86, item 11) A nulidade de tais nomeações passa a ser
t tqutoa e cer-ta.

lP07939-0 AGRIPINO OE OLIVEIRA LIMA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Apoiamos a argumentação proposta na emenda em exame e au
pr-f mtmca do s-cj etc de Constituição, na parte das Disposições
rr-aetrcr-tas , o dispositivo que flxava atribuições especiflcas
para a Caixa Econômica Federal

Pela aprovação

1P07945-4 PAES DE ANDRADE PMOB
.......... PARECER •••••••*.

A sugestão da presente emenda não consuestancta meter-te
constitucional e a dtspcstcão poderá ser tratada no âmbito da
teai stecâo cr-emar-ta

lP07948-9 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER •••••••••

Ja se encontra parclalmente atendida a emenda
Pela rejeição

lPQ7941-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
........ "'."'. PARECER '"

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui
exemtnace trata de matéria tner-eccnst ttuctcoat , cabendo, pois
ser objeto de cutoecosa ccnetcer-acãc em etapa posterior do
processo teatsiat rvc

Pela rejeição

lP07940-3 AGRIPII'.Q DE OLIVEIRA LIMA PFL
•••••••• '" PARECER •••••••••

Optou-se por dar à matéria objeto da emenda tratamento
diverso do nela proposto

Pela rejeição

lP07942-Q AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda tem total nr-oceoencta e prioridade Tal como
propõe o autor deve ser suprimido o artigo 68, seus incisos
e par-aqr-atcs A criação de Conselhos de Ouvidores impllcará
no surgimento de áreas de atrito, vez que a função fiscaliza
dora pelo legislativo dos atos do Executivo no Mun'c\pio é,
ntator tcaaente, da competência da Câmara dos Vereadores

lP07943-8 AGRIPiNO DE OLIVEIRA LIMA PFL••••*."'•• PARECER •••••••••
O nar-açr-arc acrescido pela emenda coincide com ctaccet

t tvcs exf stentes no capitulo, nos artigos 410 e 412
Pela prejudicial idade

lP07946-2 PAES DE ANDRADE PMOB
..... "'..... PARECER •••••••••

Pelo não acolhlmento, por se tratar de matéria inadequada ao
dtspos tt tvc c1tado da Seção III Note-se que o ar t 115, para
grafo 20 , trata, com bastante flexibilidade, do assunto ob-
jeto desta emenda ~

lP07947-l PAES DE ANDRADE PMDB
......... "'. PARECER .

A presente emenda, por conter aspectos que se harmoni-
zam com o entendlmento predominante da Comissão de Sistemati
zação deve se acolhida par-c tatment e-------------------------------------------------------------------------------

>OS1PC''''928-4 DARCY POZZA
.* •••* •• '" PARECER ••• *•••••

1P07924-1 DARCV POZZA PDS
.", PARECER •••••••••

Tendo em vista que o ens tno obrigatório possui ainda um
desempenho deficiente, somos de parecer que todos os eescr-cos
nele devem ser concentrados A educação pré-escolar, sem ou
v toa de grande alcance soc ta t deve ser contemplada com pu
tr-ás fontes de recursos

lP07926-B DARCY POZZA PDS
•••••••• '" PARECER •••••• "'••

Acolhida, no mer-ttc, ressalvando a redação final do r-ata

1P07922-5 DARCY POZZA POS
.......... PARECER .

Entendemos que todos os direitos do trabalhador que não
se relacionem com a prestação de serviço a empregador Que
exerça at lvidade econômica, devem ser estendidos ao empregado
do'nes t tcc

1P07925-0 DARCY POZZA PDS
••• ",...... PARECER •••••••••

A emenda está cr-ejuntceoa pois o relator entende que as
coeoerênctas legislativas devem ser etsccstas em TItulo pró
prio

1P07927-6 DARCY POZZA PMOB
•• "' P"ARECER 1'••••

Os incisos II e III foram incorporados ao texto do
projeto Pela aprovação parC,a'l

lP07920-9 RENATO VIANNA PMD5
"' PARECER •• ""'01<.".'"

A fiscal t aacãc dos atos do Prefeito esta definida sat tstato
I' 1amente no cacut do art 67 e nos seus par-aar-eros Não nos
parece, pois, neceeear-tc atribuir essa co-cetêncta ás organi
zações coauntrar-tes

lP07923-3 DARCY POZZA PDS
••••••• "'. PARECER ....... "'•••

A autonomia e um atributo ntatór tcc das universidades,
não cabendo estendê-lo às instituições isoladas

Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP07921-7 DARCY POZZA PDS
••"'...... *. PARECER ••••• *•••

A Emenda altera a redação da at tnea "c" do item r r r do
artigo 12

A enr tcutoaoe que acarretara a ap t tcaçãc do dlspos1tlvo,
com a nova redação, está na conceituação e caracterização da
chamada pessoa pobre

Dai opinamos no sent ido de que a Emenda não seja acolhi-

lP07919-5 RENATO VIANNA PM05
••",••• ",... PARECER •• "'....."'.

Pretende a emenda determinar a progressividade do lmposto
predial e territorial urbano e a função social da m-oer-toa-
de

O texto proposto contempla a progressividade do tributo e
destaca a função social da propriedade-------------------------------------------------------------------------------
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lP07963-2 PAES DE ANDRADE PMOB
.. PARECER .

Critérios de entrada em curso superior deverão ser apresenta
dos na ocasião de elaboração da legislação complementar e 01"
dtnár-ta

lP07966-7 PAES DE ANDRADE PMDB
............. PARECER ..

Optou-se, neste capitulo, por texto mais sucinto A ma
ter-ta consta, no entanto de outros ceotnncs , tal como o t t
turc r r .

lP07967-S PAES os ANDRADE PMDB
............. PARECER "' .

A emenda foi rejeitada por ccns toer-ar-mcs ser o assunto
mat er ta a ser tratada em reststacãc cr-ctnér-ta

Pela rejeição

lP07972-1 DARCY POZZA POS
............... PARECER ...

O artigo 427 e seus oar-acr-atcs foram transformados em
dtsncatt tvo untco Que, com redação dtver-se , confer-e ã meter-ta
orientação idêntica à seguida pela Emenda.

Pela aprovação parcial

'DS

PMDB

lP07970~S DARCY POZZA
............. PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada.
Pela r-ejetcãc

1P07965-9 PAes DE ANDRADE
................. PARECER ...... "'........

A matéria e cer-t tnente à lei cr-dtnar-ta
pela rejeição

1P07975-6 PAES LANDIM PFL
............ PARECER .

Prejudicada em virtude de parecer em outra emenda da mesma
natureza Ademais, a emenda está incompleta de vez Que não
incorpora em seu bojo as instalações de ener-cta elétrica, que
também devem ser- objeto de concessão ou permissão

lP07973-0 DARCY POZZA PDS
....... "' PARECER ..

A r-eforeutacâc implementada no ar-t igo 427 e seus par-ear-a
fos permitiu ordenar a mater ta em nível de abrangência que
torna desnecessaria a adição proposta pela emenda

Assim, somos pela rej etcão-------------------------------------------------------------------------------

lP07969-1 DARCY POZZA PDS
............... PARECER ..

No nosso entender o ar-t 493 trata de diferentes assun
tos Que earec taa tratamento diferenciado Na forma como foi
redigido, este cteccatt tvo não merece ser aprovado

Em face do excostc. não ccns toer-emcs cemvet a emenda o
ra apresentada

Pela Rejeição

lP07g68-3 PAES DE ANDRADE PMDB
............ PARECER .

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vtn
cutecãc de parte da receita tributaria ou dos recursos or-ça
mentar tos , seguindo linha diferente do Projeto, Que se orien
tou no sentido de deixar plenamente livres as receitas Que a
constituição prevê a dtspcs tcãc das vár-tas unidades governa
eentats

Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos
publicas serae aplicados preponderantemente em ár-eas e seto
res cr-tcr-t tar-tcs , entendemos, por outro lado, Que o atsctct t
namanto de vtncutacões de receitas, a ntvet constitucional,
resultaria no COmprometimento r'igido de toda receita cuct tca
scnente com aquelas áreas e setores julgados or-tcr-tter-tos em
oetermtneoo momento e situação, com abstração de estudos e a
oat tses objetivas tnctsceneevets à elaboração das cct tt tces
publicas

lP07971~3 DARCY POZZA POS
............... PARECER ..

Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a suges
tão de r-et Irada da expressão "e do scosctc- A oroocste r-ece
ctcnar do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser
a redação origlnal mats clara e precisa

Somos pe 1a aprovação parei a 1

1~07964-l PAES DE ANDRADE PMDB
............. PARECER .

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado des
cortino do crcponent e , poderão figurar mais aceouament e , de
acoroc com a tradição do utr-e tto cees tten-c. no corpo da le
gislação cr-utner ta e complementar

Pela rejeição

lP07974-8 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER .

O nr-tnctprc geral de que os recursos naturais devem ter
sua exploração autorizada pelo Poder Publ ice não exclui a
participação, a mais ampla cceatvet , da iniciativa privada,
desde que obedecidos os tnter-eeses maiores da sociedade En-
tretanto, a especificação das normas para essa outor-aa não
deve constar do texto constitucional, mas, s tm, da tectetacse
cr-crtnar-t a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P07976-4 PAES LANDIM PFL
.................. PARECER ..

A regra que se pretende oferecer ao 4 do ar-t 29 do
projeto constitui, à toda evidência, preceito próprio da le
gislação eleitoral or-dtnér-ta. razão pela Qual somos pela
rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP07L54-3 PAES DE ANDRADE PMOB
.............. PARECER ..

A emenda representa contribuição importante ao Projeto
de conet ttutcêc Merece acolhimento, com as eventuais mocHfi
cacões que se fizerem necessar ias para compat ibi t tza-f a com
a texto do Projeto

Pela aprovação parcial

lP07957-B PAES DE ANDRADE PMOB
............... PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos dO suost t tut tvc

lP07956-0 PAES DE ANDRADE PMDB
................... PARECER '*

Não obstante a importância da tnccstr te f ar-macâut tca não
achamos conveniente a monopolização estatal da importação e
distribuição de mater tas prlmas para o setor Este deve ser
orientado atr-eves de una política voltada ao formento na pro
dução de 1nsuece , desenvolvimento t ecnctcatcc é mator- parti
cipação de empresas nacionais, de forma evitar os abusos e
distorções decorrentes da predominância de ercr-esas estran
geiras Os objet tvcs preconizados pelo ilustre deputado Paes
de Andrade pode ser alcançado mediante lei cr-ctnér ta
Pela rejeição

lP07955-1 PAES DE ANDRADE PMDB
.............. PARECER .

O processo de intervenção em tnet ttutções financeiras, inde
pendentemente dos resultados t toats observados, cer-acter-taa
se por sua natureza tr-ans t tór ta cr-tentaoa para o restabeleci
mento das condições de normalidade no mercado
Nesse sent tcc. o sigilo para a sua decretação, assim como a
rapidez de sua realização representam elementos a serem con
siderados e que não coadunam com a aprovação legislativa
Ademais, o combate a prátlcas ri tcf tas de interventores efTI
tnst ttutcões r tnancetr-as encontra adequado tratamento em le
gislações ordinárias e em regulamentos relativas ao pessoal
oo serviço publ tco
Pela rejeição

lP07951-9 PAES DE ANDRADE PMDB
.............. '" PARECe.R ..

A Emeneja tem por finalidade alteração no item t r t do ar
tigo 270 do Projeto de constituição da ccmtseao de s tet eeet t
aacãc. de modo que f tquam lrrt"nes do imposto de renda os r-en 
oteentcs correspondentes a proventos de aposentadoria, pensão
e renda mensal vtt at tcta

Não obstante a importância da Emel'lcla oferecida pelo no 
nr-e Constituinte Paes de Andrade, entendemos Que se trata'
de matee ta cue , por sua natureza e car-acter-tst tcas , deve ser
regulada a n'ivel de legislação oro tnar ta e não no texto cons
titucional

O problema não e de tmantoaue mas, sim, ele isenção Cabe
à lei, entre mtr-taces de rendimentos, especificar os que se
sujeitam a taxação e nec tarar os Que ficam fora da tributa 
Cão Somente Quando se trata de proteger valores fundamentais
e Que a Constituição deve tnteevtr- e criar restrições ao t.e 
ctstat tvc

No caso em debate, a reat tcece econõmtco-scctat pode se
apresentar ce-otente. ensejando Que pessoas com rendimentos'
reduzidos numa determinada escecte percebam também, rendi 
mentos expressivos noutras esoectes - o Que oesaccnsetba so 
tccãc entca. rlglda vte ccnst trutcsc A lef ordtnál"fa tem
r-etncr-es condições para a adequação da norma aos fatos

lP079S2-7 PAES DE ANDRADE PMDB
................. PARECeR ..

Propõe o ilustre Constituinte a inclusão de um 60 ao
a-t 273, pelo Qual o lPTU passaria a ter incidência progres
siva sobre Imóveis sem ccnetr-ucâo na zona urbana de cidades
CO"'l mais de oitocentos mil habitantes destinando-se o ec-és
ctec do lmposto para financiamento de casas populares

A progressividade desse tributo ja está prevista no
10 deste art1go e alcançará a ntcctese atuetoa na Emenda,

a critério de cada Legislativo municipal, segundo as aecu
t ter-tceces locais

Por outro lado, e cr-ereetvet tambem deixar que o te 
glslaUvo municipal decida, anualmente, como alocar, na
Lei de Meios qua t.squer- recursos tributarias, da; o pr;nc~ 
pio proibitivo da afetação da receita inserto no ar-t 292,
item I, dO Projeto

Pela rejeição

tP07950-1 PAES DE ANORADE PMOB
....... 'l' PARECER ..

Ja esta parcialmente atendida a emenda
Dela rejeição

lP07949-7 PAES DE At.JDRADE PMDS
................ PARECE.R ..

Ja se encontra nar cfa tment e atendida a emenda
Pela -ej ercãc

lP079S3-S PAES DE ANDRADE PMOB
.............. PARECER ..

A emenda objetiva acrescentar inciso ao al'tigo 282 deter
minando Que o Codigo de Finanças subt rcas dtsecr-a inclusive,
sobre o conselho de Mercado de Capitais

Não obstante os elevados propósitos do Eminente ccnst t-
tutnte, a meter-ta ccnsunst anctaoa na presente Emenda ccnr t í t a
com a s tstemet tca geral adotada pelo Projeto

Com efeito, a disciplina do s tateea Financelro Nacional,
Que inclui a regulamentação das at tvtdaues das instituições
vinculadas ao mercado de caut t a í s , esta tnser-tca no campo da
Lei a Que Se refere o artigo 327 oo Projeto de constituição
da Comlssão de S'tstemat lzação

Assin, somos pela rejeição da Emenda

lPO?958-6 PAES DE ANDR.t.DE PMDB
............... PARECER ..

O artigo em pauta foi suprimido, sendo o tema central
do Inciso emendado incorpOrado entre as comriet êncf as do sis
tema nacional untcc de sauce , para posterior dtsctnt tna 
cão

Pela e-ejuntc tat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP079S9-4 PAES DE ANDRADE PMDB
........... PARECER ..

São de se louvar as boas intenções que nortearam o nobre
autor da emenda Todavia, a eatér ta deve ser prevista pela
ter cr-emar-ta, face, inclusive, às constantes mutações das
condições ele vida no campo Pela rejeição

-----------------------~-------------------------------------------------------

lP07960-B PAES DE ANDRADE PMDB
................ PARECER .

'rr-actctonataente, nossa legislação crevtoenctar-ta sempre
regulou a mater ta cbef t tvaoa pelo autor da emenda Assim, não
vemos necessidade de um comando mandamental para garantir a
regulação da Questão

pela rejeição

tP07961-ô PAES DE ANDRADE PMDB
................ PAPECER .

A matéria, por sua natureza, poderá receber tratamento
mais adequado via teststaçãc ordinária

1P07962-4 PAES DE ANDRADE PMDB
.............. PARECER "' ..

A sugestão e criativa e oportuna, mas abr1ga matéria oas
s tver de melhor- tt-atanento por lei ordinária

lP07977-2 PAES LANDIM PFL
• PARECER ..

Essa é uma questão euf to complexa, se de U'il lado existe o
fato social, do outro existe o esctt-ttc do projeto que e o de
estabelecer um pr1nc;plo firme de admissão do servidor publi
co, a fim de acabar COI'tJ o caos hoje existente na administra
ção cõct tca Nesse sentido, a euaestêc dessa norma tr-ans t tô
r-ta choca-se frontalmente com O artigo 86.

Hâ Que se considerar também Que a fixação de um determi
nado numero de anos como condição para adQuir1r estabilidade
ou efetivação e um tanto aent rr-ar ta , Haverá aquele servidor
que, por questão de meses ou dias, ficara exctutoc do nenet t
cio concedido por esta emenda

Assim sendo, julgamos mais oportuno não abrir mata esta
excessãc. ainda que tal atitude possa ser considerada execn
t anea .

Pela rejeição

1PQ797B-l MALULY NETO PFL
............. PARECER .

A emenda transfere para o ntvet estadual a COmpetência pa
ra criação, Incorporação, fusão e desmembramento de Municl
p tos , o Que esta coerente com O pr-f ncj p to da autonomia esta
dual.

Somos pela apr-ovação no mérito

1P07979-9 MALULY NETO PFL
............ PARECER ..

-----------------~~~~~:~::-~~:_::~~:_~~_:~~::~:~:~~~-------------------~------
lPD798D-2 MALULY NETO PFL
................. PARECER .

Hâ cetermtnacas categorias profissionais dentro do serviço
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1Il07980-2 I...ALULIf HETe "L tP07997-1 PAES DE ANDRADE PUDe

ouot tcc que, devido ao exe-ctctc de atividades perigosas, com
sérios riscos de vida e para a saude merecem ter urra aoosen
t acor ta esoectar

Entretanto não cabe à Constituição estabelecer quais as
at tvtoaoes Que devem ser enquadradas nesta eececte Diante
disso, será Inserido na Nova Carta um dteocstt tvo Que remeta

-------------~~~:_:_~~~_:~~~::~:~::~_:_~:~~~:~:~!::~~-:_~::~:~!~---------------
1P079B1-1 MALULY NETO PFL
................ PARECER ..

Há determinadas categorias profissionais dentro do serviço
publico ave. devido ao exer-ctctc de atividades perigosas. com
serias riscos de vida e para a seuce , merecem ter uma aposen
tadoria especial

Entretanto. não cace à Constituição eetaoetecer- qua t s as
at tvtcaoes que devem ser enquadradas nesta esnecte Diante
disso. será lnser1do na Nova Carta um dispositivo que remeta
para a tet complementar a regulamentação a respeito-------_...._---------------------------------------------------------------------

lP079B2-9 MALULY NETO PFL
.................. PARECER ..

A Emenda:propõe nova redação para os 1tens IV e V. do ar-t
17 do Projeto, onde há projetos coincidentes e outros dtscr-e
cantes dos parâmetros que traçamos para a organização sindi
cal. em nosso substitutivo, e Que se acham explicitados no
parecer a Emenda 1p16B15-5

Somos pela aprovação parcial

1P079B3-7 MALULY NETO PFL
.......... PARECER ..

Discordamos do t tustr-e autor no Que tange a palavra "se
guridade-, hoje consagrada na melhor dcut r tna sobre Direito
Social, além de já constar do ccnsctcuc dicionário do m-ores-

------------_:~~-~~~::~~-~~:~~~:_~:_~~!.:~~~-~:~~:~~:_--------------------------
1P079B4-5 MALULY NETO PFL
........... PARECER ..

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de etaccr-ecãc da nova Carta aten
ção muito escectat , e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua tmccr-têncta

Nesta etapa do processo de e t abcr-ação conet ttuctcnat ,
parte da emenda deve ser accmtoa pelo sucst ttut tvc

------------------~~~~:~:_~~~::_~:::_:~~~~::~~-~:~:~:~-----------------------
11'07985-3 DARCY POZZA POS
............ PARECER .>i<•••••• '"

A presente emenda tr-áz uma vaf tosa ccntr-tbutcão para uma
revisão completa do artigo 13 e seus incisos Sem enumerarmos
eeta tnadaaente o Que pretendemos tnccr-ccr-aeer- no Substituti
vo. esoer-a'ros Que haja uma sens tvet melhora na sua concos t-
~ão

1P07986-l SANTINHO FURTADO pMOa
........... PARECER .

Visa a supressão do ar-t 411 do Projeto de const ttutcãc
Não achamos aconselhave1 a madtda , tendo em vista que a qr-ande
maioria da coutr-tna br-asttetr-a considera anacrônico o insti
tuto enfiteuse

11'07987-0 SANTINHO FURTADO "MOS
............. PARECER ..

Pela rejeição Trata-se de rnsccstt tvc estranho aos pr-tn
cvetos de descentralização administrativa e financeira O Pro
jetc corrige o que. ao longo dos ultimas v tnte anos. muno se
cr tt tcou O centralismo financeiro, atrmtnf strt tvo e po1Hlco

-------------~~-~~~:~~~_::~:~~!._-----------------------------------------------
11'07988-8 SANTINHO FURTADO PMOB
•• *•••••• PARECER •••••••••

Em parte a proposta encontra a1berque nas disposições
focalizadas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP07989-6 PAES DE ANDRADE PMDB
•_ PARECER ..

~ O conteudo da presente emenda pode ser r-equl amentaoa atra
vés de tet ordinária

11'07990-0 PAES DE ANDRADE PAlOB
••••••••• PARECER .

Da forma como foi proposta-supressão total ele per-tece de
carência para a concessão de qualquer eener tctc previdenciá
rio-a emenda é rigor-osamente inaceitável

Pela rejeição

11'07991-8 PAES DE ANDRADE PMOB
.............. P~RECER .

A presente emenda tem por objetivo t tmt tar- o valor a pa
gar, em cada exer-ctcto. do imposto sobre a renda, a quinze di
ar-tas do declarante assalariado

tr-anta-se da mat ée ta Que deve ser tratada em teatsiacêo
tnrr-aconst t tuctona t -

Pela rejeição

1P07992-6 PAES DE ANDRADE PMDB
.................. PARECER .

Em Que pesem os bons or-oncet tos Que inspiraram o nobre
autor da emenda, a meter-ta nela ccnt tua é t tntca de lei ordi
nária Pela r-ej ercêc

11'07993-4 PAES DE ANDRADE PMDB
............ PARECER .

A Emenda propõe acréscimo substancial ao inciso "a''
do Hem 111 cio artigo 12

A atter-ecão proposta, conquanto tenha certa validade,
não se reveste da necessária clareza, o Que pode ocasionar in
ter-cr-etacões diversificadas

Pela rejeição, portanto-------------------------------------------------------------------------------
lP07994-2 PAES DE ANDRADE PMDB
............... PARECER .

A proposta em tela deve encontrar guarida no texto cons
titucional em parte Extstem razões de pot tt tca migrator1a e
de nacionalidade que impedem a consideração plena da emenda,
diante da inadequação a parâmetros r-azcãve ts de concessão de
franquias aos estrangeiros. como de resto se pode auferir do
cr-opr to df r-at to do estrangeiro comparado

A concessão de natural taecãc é uma oenece e liberalidade
do Estado e como tal deve ser- preser-vada

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P07995-1 PAES DE ANDRADE PMDB
............... PARECER ..

O objeto ela eeenoa está plenamente contemplado no Proje-
to Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

11'07996-9 PAES DE ANDRADE PMDB
............... PARECER ..

A Emenda propõe a supressão da parte final da at tnee
~c· do ltem VII do artigo 12 expressão "salvo auro-f aacão ju
utc tat"

A alteração proposta, também tratada no .subst t tut tvo ,
conquanto represente avanço nos direitos 1nd1vtdua1s, pode
redundar em distorções em »ater-ta processual, com limitações
impostas à prova

Pela rejeição protanto__________________________________________ v • _

1P07997-7 PAES DE ANDRADE PMOB
............. PARECER ..

A Emenda propõe a supressão, na aj tnea -a- do item

VIII do artigo 12, da expressão "at.r-aves de tnuuer t tc ad-
ministrativo ou processo juotctat sig11oso·

Procede a Emenda dada a gradação Que deve ser segui
da nas retificações or teetrc a esfera aoenntst rat tva. oepccs
caso na primeira não se logre êxito, na esse-a judicial

Pela aprovação dentro da s tatemát tca do suost ttut t-

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P0799B-S PAES DE ANDRADE PMOB
............. PARECER .

Pretende o autor alterar o texto da a t tnea IV do ar-t 27,
a fim de -distinguir os que têm força executiva e os Que no
car-taeentc, dependem dos recursos do partido para essa dIvul-
secãc .. ,

Entendemos Que deve ser mantida a redação da citada a t t-
nea, porque não deve haver distinção entre os detentores de
mandatos e1et 1vos

11'07999-3 PAES DE ANDRADE PMDa
................ PARECER ..

A eet ér te referente a car-t tine tr tbut ár-t a consta da se
ção VI do Projeto. a proposta constante da Emenda não cace
tecntcemente no artigo 62

11'08000-2 PAES DE ANDRADE PMOEl
............... PARECER ..

Entendemos Que a alteração contida na presente emenda esteja
mais afeta á regulamentação cr-dtnár-f a decorrente do ar-t 79
constante no texto do Projeto de Constituição

----------------------------------------------------------------------~--------

11'08001-1 MYRIAN PORTELLA PDS
............ PARECER .

A mater ta , objeto da emenda. mereceu dos const t tutntes
empenhados na cr-esente fase ele erancr-acãc da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua lmportânc1a

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois. pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPOaOO2-g MYRIAN PORTELLA POS
.. PARECER ..

O eapt r-t to do ar-t 301 do Projeto de Constituição e o de
garantir a socer-anta nacional sobre a economia nr-as t tetr-a e,
em particular assegurar as bases legais para que diferentes
formas de tratamento preferencial pelo Estado sejam canaliza
das apenas para as empresas nacionais Parece correto Que se
jam consideradas como nactcoats apenas as empresas cujo con
trole oectaõr-tc e de capital esteja em mãos de br-as t teu-os

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1POB003-1 MYRIAN PORTELLA POS
.......... PARECER ..

Pleno emprego e objetivo primordial do sistema econôntcc de
tona e Qualquer sociedade não devendo pois deixar de f1gu
r-ar- como principio suuorc tnante da ordem econômica
Pela aprovação

lP08004-5 MYRIAN pORTELLA PDS
.......... PARECER .

Visa a supressão da expressão "pub l tece e- do Art 471
do Projeto de ccnst ttutcêc Entendemos Que o objetivo do tex
to, a saoee , extinguir um 1nstttuto para muitos considerado
obsoleto, seria frustrado se a supressão proposta viesse a o
correr Consideramos necessário excluir apenas os terrenos de
mar '\nna e seus acr-esc I dos

lP08005-3 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
............. PARECER •••••••••

Entendemos que o texto constante no inciso V, do ar-t 19o 86
atende perfettamento ao objetivo para o qual foi criado Por
outro lado resultou de um consenso alcançado ecos consultar
aos tnter-assaoos

lP08006-1 ADHEMAR DE 8ARROS FILHO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a ennoa alterar a redação do 50 do artigo 273
do projeto

Entendemos Que a redação constante do referldo parâgrafo
e c I ara. devendo permanecer-------------------------------------------------------------------------------

1P08007-0 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
............... PARECER ..

O or-ooos to na Emenda está em parte considerado no suns 
t t t ut tvo Peja aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1POBOOB-B ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
........... P~RECER ."' .

A eater ta em causa, decidimos por uma abordagem constitucio
nal at ternat tva. que na presente fase dos trabalhos torna in
viável o aproveitamento da referi ela emenda, sem pr-ej u'tao elo
exame critico da sorucão ccnsubs tanc raca no Substitutivo Pe
la or-ejudtctar toace

----------------------------------------------------------------------~--------

1P08009-6 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
............. PARECER .

A Emenda percute questão Que deve ser examinada â tus do
Subst i tut tvc Pe1a aprovação

-------------------------------------------------------------------------------
lP08010-0 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
............... PARECER ..

O proposto na Emenda estâ em parte consider-ado no sutis -

------------_:~:~:~~~--~:~:_~~~~~::~~-~~~:~~~---------------------------------
lPOB011-8 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
........... PARECElt •••••••••

A matêr-ta constante da presente Emenda confl tta com
s tatemàt tca geral adotada pelo Substitutivo

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1POB012-6 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
• PARECER "' .

Os objetivos da emenda são alcançados porem mediante o esta
belecimento da nova disposição e redação de artigos-------------------------------------------------------------------------------

1P08013-4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
.............. PARECER .

O texto dispõe Que cada esfera do governo estacetecer-a um
regime untcc para os seus servidores e não cue ,c governo fe
deral o fará para as três Trata-se, por outro lado, de um
texto r-esu'l tante de uma consu1 ta aos 1nteressados Quer-se e
vitar com isso os várias regtmes extatentes hoje numa untca

-------------~~::~:_~:_~~~:~~~-------------------------------------------------
1POa014-2 ADHEMAR DE BARROS FILHO por
.............. PARECER ..

Pela aprovação, na forma do Sunst t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------
tP08015-l ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
........... PARECER ..

-----------------~:~:_~~~~~::~~:._~~-~~~~~-~~-~~~::~:~:~~~----------------------
lP08016-9 AFONSO ARINOS PFL
............. PARECER .

Temos a convtccão de que a matéria em foco recebeu trata
mento adequado no Projeto pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1POB017-7 AFONSO ARINOS PFL
.......... PARECER .

Emenda aprovada com as alterações oeer-ectcaa.peto Suba
t t tut tvo , ao Sistema Parlamentarista de coverr-c
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lPOBOt7-7 AfONSO ARI NDS PFL 1POB037-T MALULY NETO PFI..

P'L

FFL

lP08018-5 AFONSO APINOS PFL
.................. PARECER .

• Ante as alterações propostas pelo Substitutivo ao Sis -
tema de Governo Parlamentarista a Emenda encontra-se cr-eju-
ctcaca

lPOB019-3 AFONSO ARII'.OS PFL
................ PARECER .

O proposto na Emenda COnfllta com a opção da Comissão
de Sistematização pelo s tste-a Parlamentarista de Governo
Pela rejeição

lPoa020-7 AFONSO ARINOS PFL
............... PARECER .

As diferentes emendas oferecidas ao dispositivo compro
vam a tnextetêncta de consenso sobre a questão nele enfocada

Nessas circunstâncias, e tendo em conta Que a atual fase
do processo legislativo admite o prosseguimento das discus
sões, optamos por manter o texto tal coro originalmente con-

------------_:~~~~~~-~~-~~~~:;~.:_----------------------------------------------
1POa021-5 AfONSO ARINOS PFL
............... PARECER ..

As numerosas emendas orer-ec tuas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão teatatat tve Da medla das sugestões analisadas, em seus
nuc1eos, rr-ut t rtcar-am os dispositivos relacionados em artigo
do nas-o numero do Substitutivo, que tanto quanto pcss tvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova-

-------------~~~-~:~~~~~-------------------------------------------------------
lPOB022-3 AfONSO ARINOS PFL
............... PARECER ..

-------------------~:~:_~:~:!=~~.:_~~-~~~~~-~~-~~~:!!:~:~~~---------------------
lP08023-1 AFONSO ARINOS PFL
............... PARECER ..

-------------------~:~:_~:~:~:~~--~:_:~~~:_~~_:~~::~:~:~~~------------------ ~--
1POB024-0 AFONSO AR! NOS PFL
................ PARECER ..

Concordando com os erçonentcs do autor da Emenda, nosso
parecer é pela sua aprovação, lsto e, supressão de todos os
artigos referentes a criação escecrr tca e direta de novos es
tados, pois se trata de meter-ta trrer-eccnst rtuctcnat

-----------------~:::_:~~~~~:~~------------------------------------------------
lPOB025-8 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER ..

A Emenda propõe o acréscimo de at 'inea, Que tornaria a letra
"d", com renumeração das demais com dispos1ções sobre a pena
de morte e a pr tsêc ceecétua
O Substitutivo devera repeli!' a pena de ecr-t e ,

-------------~:~~-~:~:~:~~-----------------------------------------------------
lPOB026-6 AFONSO ARINOS PFL
............ PARECER .

Não obstante os elevados propósitos do eminente ccnst t
t trutnte. a matéria constante da presente emenda ccnr r t ta
com a s tat ee-at tca 9":"ral adotada pelo Projeto de ccnst ttutcêc
e já examinada em fases anteriores

-------------------~::!~.:_:~~:_~:~:_~:~:!~~~-~:_:~:~~~------------------------
lPOB027-4 DIONíSIO DAL-PRA PFL
................ PARECER .

A proposta trw tab t t iza a Reforma Agrária
Pela rejeição

1POB02B-2 JOSE CARLOS COUTINHO PL
................ PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar- ao consenso da Comis 
são de s ts temat taecãc

lPOB029-l JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
................ PARECER ".

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP08030-4 JOSE CARLOS COUTINHO PL
......... "' PARECER .,...

Pelo não acolhtmento conforme orientação dada ao sucst t
tut tvc

1P08031-2 KOYU IHA PMDB
.............. PARECER ..

Dentro da idéia de enxugar o texto, optamos peja supres
são do ar-t 10 Opinamos pela r-ef etcãc da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPoa032-1 MALULY NETO PFL
.............. PARECER ..

A emenda propõe alterar a r-ececãc do Art 345, caput
tnc1uindo a palavra "publ tca s após "serviços de sauôe"

Tendo em vista a supressão do Art 345 no substitutivo'
do Relator, a modtficação proposta fica prejudicada

Pela cr-ejuotctat tcade-------------------------------------------------------------------------------
lPOB033-9 MALULY NETO PFL
............... PARECER 'l' .

Já está garantido no texto o exerctctc liberal da profis-
são e livre organizd.ção dos serviços de saude Desta forma
fica já eseeaur-aoo o atend1mento cr-tvecc na área de saude

Não vemos necessidade de tnctutr- no texto constitucional
a garantia da justa r-eeuner-eção. pois o relacionamento priva
do é entre as partes envolvidas

-----------------~:~~-~:~:~=~~-------------------------------------------------
lPOa034-7 MALULY NETO PFL
.............. PARECER ..

A forma extr-eeanente stntét tca da enumeração dos direitos
do trabalhador remete, praticamente, para a lei ordtnér-ta. a
pr-opr-ta garantia desses ctr-et tos , o Que não condiz com o
~bjetivo das propostas e emendas Que nortearam o srcjetc,

lP08035-5 MALULY NETO
................. PARECER ..

O autor da emenda intentou produzir texto alternativo pa
ra toda a Questão da orevtoencta social Como,porem, não con
cordamos com a redação do autor-. or-eeer-tmos xoter , pelo texto
do Projeto da COmissão de Sistematização, com as alterações

-------------~~~~~~~~.!:~~-~~~~:~:~:~~~-~~:_~~:~:::~:~:-~_:~~~--------------
11'08036-3 MALULY NETO
.............. PARECER ..

A Emenda dá nova redação à et tnea "tr" do item XV do artigo
12, Que trata da apreciação, pelo Poder Judiciário, das le
sões de direito tnutvtõuat
Ressente-se a Emenda de clareza e, por isso mesmo. não deve
ser acolhida no texto constitucional

-------------~:~~-~:~:~=~~-----------------------------------------------------
lPOa037-1 MALULY NETO PfL
.............. PARECER ..

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordtnar-ta, eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições scctats destina~as

a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financlamento de orca-ames e ent toaces ra consol toaoos no
ca'roo social

Somente mediante tratamento v ta legislação tnrr-aconat t tu
ctonat oooer-ta» ser fixadas as provisões tndtscensevets ao
desdobramento da mat ar ta , de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
númer-o de emendas acr-esant acas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucress tva. remetendo a eater-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
crdtnar-to

1eoaoaa-o MALULY NETO PFL
• PARECER ..

Temos a ccovtcçâo de que a nater ta em foco r-ecebeu
tratamento adequado no Projeto Pela m-ejuctctar toaoe

lPOB039-B ROBERTO O ÁVILA PDT
............ PARECER .

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

1P08040-1 JOSÉ I ERNANOES POT
................ PARECER ..

O artigo emendado foi suprimido O parecer e, pois, pela
cr-ejuotctat idade-------------------------------------------------------------------------------

1POB041-0 JOSÉ FERNANDES PDT
............. PARECER •• " ..

acotnercs a sugestão de suprimir-se o 60 do artigo
416.

lP08042-8 JOSÉ FERNANDES POi
............. PARECER ..

A Emenda em tela pretende resguardar os direitos eucutr t
dos pelos ex-Pr-estoentes , ex-Governadores e ex-Prefeitos à

percepção de suns tdtos
A proposição merece parcial acolhlrnento, ccts entendemos

que, Quanto aos ex-pr-es toentes da necect tca os sccs tdtcs de
vem cont1nuar a ser canos

As situações dos ex-Governadores e ex-Prefeitos deverão
ser disciplinadas pelas Constituições dos Estados e leis oer-'
t1nentes

Pela aprovação car-ctat

lP08043-6 JOSÉ FER"lANDES POT
............... PARECER .

A imunidade t r tnut âe ta dos teectcs de Qualquer culto tem
assentada sua abrangência e seus limites na oout r-tna e na ju
r tscr-uoêncta A explicitação cr-etenctua na emenda poderá, 1n
ctus tve levar a interpretação mats restrita Que a vigente,
deixando de ect tcae-se , por exeectc, a embarcação, ve tcuto ou
avião, usado como templo movet , exclusivamente para a pratica
do culto Que a doutrina considera abrangidos pela tmuntcece.
com base no texto vtgente-------------------------------------------------------------------------------

1P08044-4 KOYU IHA PMOB
............... PARECER .

A enertoa transfere para ã rüvet estadual a competência pa
ra criação, incorporação, fusão e desmembramento oe MUn~ci

ntcs , o que esta coerente com o pr-fncj p-lc da autonont a esta
dual

Somos pela aprovação no mérito-------------------------------------------------------------------------------
lPOB045-2 KOYU IHA PMOB
................ PARECER ...... " .........

Tendo em vista as duvidas Que suscitam, Quanto a conveniên
cia, coer-actcnei toace e racionalidade, as medidas de inovação
propostas para a tramt tacãc de Emenaas à const ttutcão somos
pelo não acolhimento

11'08046-1 KOYU IHA PMDB
................. PARECER .

A pr-cpos tçãc visa a estabelecer diferenciação do tempo de
eer-vtcc para ecceenteoor ta.

O cr t ter-tc proposto não se afina com as diretrizes adota
das pelo Sistema de Prev tõêncta Social contido no texto cons
titucional em elaboração

Pela r-ej etcão

lP08047-9 KOYU IHA PMDB
• PARECER ..

Pela Emenda em exame propõe-se o acrescteo do 60
ar-t 257, a f1m de se estabelecer o prazo max tmo de trinta
ctas para o repasse de parcelas de receita pertencentes
murríc i p os

Como se trata de matéria Que, por sua natureza, deve cons
tar da legfslação fnfraconstituclonal, o Projeto dela cuIdou
no ar-t 280, item rr , em relação ã entrega dos Fundos de Par
ticipação

Quanto as parcelas que pertencem aos "'unic'ipl0s, por força
do disposto no ar-t 276, canor-a t ambern á legislação or-dmar ta
estabelecer os prazos para os repasses, atendendo-se, obvia
mente. aos interesses dos muntc'ipios de acor-de com as condi
ções e peculiaridades administrativas da entidades oct tt tcas
que devem efetuar a entrega dos recursos

lPOB04B-7 OSMAR LEITÃO PFL
.................. PARECER .

Acolhida no eer-t tc. tendo em vista Que os ar-t tços 336 e
487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
s tetemat taacão foram suprimidos no Substitutivo do Relator
ver , a propósito, o teor do car-ecer- dado ã emenda numer-e
lPOO202-a

lF08049-5 OSMAR LEITÃO PFL
.................. PARECER ..

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lPOaOSO-g OSMAR LEITÃO PFL
............ PARECER .

Pela nova redação dada ao cern tutc da Comunicação, fica
m-ejucnceoa a emenda

lPOBOSl-7 OSMAR LEITÃO PFL
............... PARECER ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lPoa052-5 OSMAR LEITÃO PFL
............... PARECER ..

Pela rejeição por não t r-at ar-r-ae de matar-ta apr-opr teda ao
texto const t tuc tcnat ,

lPOB053-3 OSMAR LEITÃO PFL
................ PARECER .

As prerrogativas confer-idas a chefes do Poder Executivo. mem
bros dos Poderes Legislativos e Judiciário das três esferas
lhes são tner-entes e proprlas, não cabendo a nenhum outro tal
direito ccnsequentemenre, não vemos necessidade de constar-

-------------~~-~~~~-~~::~_:-~~~:~:~~-~~~:~~~-~~-~~:::~::_:~:~~~---------------
lP0805t1-l OSMAR LEITÃO PFL
• PARECER .

Entendemos Que não deva constar na Constituição Qual o per
centual que poderá ser gasto com pessoal. Por outro lado. so
mos da optrüão Que 70% e UI!' tnotce U'TI tanto elevado
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1P08055-0 OSMAR LEITÃO PFL
...."' "''''* PARECER .

Trata-se de matér-ia pertinente ao âmbito da legislação cect
nar ta

lP08056-B OSMAR LEITÃO PFL
..... ""••• PARECER **•• ".....

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOB057-6 OSMAR LEITÃO PFL
"' *•• *.* PARECER .

O aposentado encontr-a-se hoje numa situação dte tctt • uma vez
que seus proventos não são iguais e são tambem defasados em
relação ao Que ele ganharia se estivesse atividade
Trata-se de um problema estrutural já corrigido na Nova Carta
(vide ar-t 90 e 91), o Que lhe possibilitara jozar realmente
de sua aposentadoria

lP08058-4 OSMAR LEITÃO PFL
............... PARECER "' ..

Quer a emenda levar para o município o imposto sobre pro
nr-reoaoe de vetcutcs automotores e manter na competência muni
cipal o ISS

Tal proposta quebra o eoctt tcr-tc que o projeto estecete

lPOBOS9-2 RICARDO IZAR PFL
............... PARECER ..

O princípio que se Quer estabelecer e daqueles que pode
riam ser inseridos, se não o são, nas ccnst ttutcões de países
comunistas ou oe ordens religiosas que fazem voto de pobreza

-------------~~~:~~~~~-~~-~~~~~~~~-~~~:~~~~~~-~~~-~~~:~~~~--~:~~-~:~:~~~~------
1POB060-6 ~ RICARDO IZAR PFL
.." PARECER "'''' .. '''

À mat ér ta em causa, decidimos por uma abordagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna in
viável o aproveltamento da referida emenda, sem prejuízo do
exame critico da sctucãc ccnsuostanctaoa no Substitutivo Pe
la prejudicialidade

tP08061-JI RICARDO IZAR PFL
........ "'••• PARECER ..

A Emenda ora em estudo propõe modificação na redação da
a l mee d do Inciso I do ar-t 12

É nosso entendimento que o objetivo deste otspos tt tvo,
"a erradicação da ocer-eea'' ser-á alcançada atr-avés de uma
tributação progressiva e seletiva Deste modo, a mater ta e
atendtca pelo capitulo Que trata do Sistema Tributário-------------------------------------------------------------------------------

1POBD62-2 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER .."'•••• "'••

atr-avés desta Emenda propõe o nobre Constituinte seja su 
or-tmtec do Projeto de ccnst ttutcão a a1 f nea "a" do item 1 do
art 12 Que determina Que ninguém sera privado dos serviços
cunt tcos de água, esgoto e energia etetr-tca por absoluta in 
caoactoaoe de pagamento

É tambem nosso entendimento Que este dtsoos tt Ivo deve ser
sucr-tntoc tendo em v tste Que se trata de eat ér-ta objeto de
lei cr-emar-te

lP08063-1 RICARDO IZAR PFL
... "''''.''' ••• PARECER "' ..

A mater-ta objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados 'la presente fase de elaboração da nova Ca..ta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de e l ebor-acãc Const i tuctonat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~~~:_~~~~.:_~:~:_~~:~~:~~:_~:~:~~:------------------------
1P08064-9 RICARDO IZAR PFL*"' FARECER ",••••

A matéria, objeto da emenda, mer-eceo dos Constituintes
enaenhacos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

Cuida a Emenda de vedar a prorrogação de mandatos
aeneetos somente oooer-âc se" prorrogados por determina

ção constitucional De nada vare-é a crctbtcãc se, poste
r!ormente, uma Emenda Constitucional determinar a prorroga
çao , revogando a norma que o autor pretende estabelecer-------------------------------------------------------------------------------

lPOB073-B KOYU IHA PM09
.......... "'. PARECER .*......."'..

-----------------~~::_~_:~~~:~~:~-~~-~~~~~~~:~~~_.:_~:~~-~~:~~~~:~:~~~~~:_------
lPOB07J1-6 KOYU IHA PM08
• PARECER "'•••

Somos ravcr-evets ao serviço mt t t tar oor-taator-tc por con
s urer-ar- que e a forma que melhor atende as necessidades naci
onais com as alternativas previstas nos paragrafos 1 e 2 do
Projeto

Peta Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOBQ75-4 KOYU IHA PMDB
........... '" PARECER .

Pel a aprovação parcial, nos termos do suosr i tut Ivo-------------------------------------------------------------------------------
lP08076-2 KOYU IHA PMOB
... "' PARECER ..

O fundamento da emenda apresentada pelo nobre Constituin
te, e exatamente o mesno que adotamos. Qual seja, o do enun
ctacc fundamental e ccnsaar-aoor- da tauaroaoe de direHos Op
tamos por redação clara e exp l tctt a das determinações que se
quer assegurar

Sf mpl t f f ccu-ee a redação do dispositivo cttecc. sem or-e
f utao de sua motivação tntctar , o que 'atende plenamente os e
levados propósitos do ilustre autor, nos termos do subs t t tu
t tvo

1POB077-1 KOYU IHA PMDB
..* PARECER •••••"'•••

Optamos por redação compacta para o ar-t 90, com apro-
vação de eaenna, nesse sentido, coe eliminou todos os tnct-

-------------:~~-_::~~~-~:~~~.:_::~:_~~:_~~~~:~-~:~~-~:!:~~:~-~:~:~-----
1POB07B-9 KOYU IHA PMOB
... *"''''''' .... PARECER ....*"'......

A Emenda propõe acresci mo de aj tnea ao item VIII do artigo 17
do Projeto
A toeta contida na Emenda e valida e deve a mesma, a nosso
ver, ser acatada no svost ttut tvc
Pela aprovação oar-cta t-------------------------------------------------------------------------------

lPOB079-7 KOYU IHA PMOB
............. PARECER ... "'...... '"

Prefere-se a suor-essãc do ar t igo 75 o Que torna prejudica
da a emenda

lPOB080-1 KOYU IHA PMOB
.......... '" PARECER .."'.."'......

O texto do ar-t 86 do Projeto é r-esut t adc de consultas e em-"
pios debates com os servidores cuortcos Assim sendo, cono
se trata de um dispositivo etaoor-acc COM base nas aspirações
dos interessados, entendemos Que não deva ser modificado
suostenct a 1ment e

lP080a 1-9 KOYU IHA
............ PARECER ..

Os objetivos cer-seautocs pela Emenda conrt t t am com a
orientação adotada pelo sucst i tut tvc

---------------------~:~:_::~:~~~~---------------------------------------------
lPOB082-7 KOYU IHA Pr,lDB..."'>1< ....... PARECER ...... "'.....

A redação dada ao artlgo 247, do Projeto, dando as For
ças Armadas ou missão de garantir a defesa da Pátria e a ga
rantia dos poderes cons t t tvc tona f s , da lei e da or-oe'n consti

tucional esta oen de acordo com a t r-aõ í ção constitucional
brasileira. portanto somos contrarias a Emenda em exame

Pela ReJeição

1Poa083-S KOYU IHA PMOB•••• "'*••• PARECER ..
A regra inscrita no oar-aar-aec 20 do art 12J1 não contem
aprovação de projeto por decurso de prazo, mas uma no..a ats
t emat tca mais condizente com a funçãó do Poder Legislativo

lPoa069-0 RICARDO IZAR PFL
....."'•••• PARECER "'.

Deu-se ao c-acos tt tvo em causa redação aue veda discriminação
de qualquer natureza, com o Que se favoreceu a concisão sem
prejuízo da abrangência Pel a prej uotctet toace-------------------------------------------------------------------------------

lPoa066-S RICARDO IZAR PFL
.."'''''''..... ''' PARECER ••"'."".*>1<

A Emenda prevê a supressão do item XIV do artigo 12 do Proje
to
O dispositivo a Que se refere destina-se a assegurar um di
reito que vive sempre ameaçado de cerceamento e que, por isso
mesmo merece figurar no texto constitucional
Pela rejeição

tPOB06S-7 RICARDO IZAR PFL
."' PARECER "' .

A r-ater-ta objeto da e'renoa • mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito escectar , e acr-edt t amos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

t-esta etapa do o-ocesso de elaboração ccnst ttucrcna r
parte da emenda deve ser acotntoa oerc Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parc1a1------------------------------------------------------------------------------

lPOB067-3 RICARDO IZAR PFL
..... "",,,,.... PARECER ...... "'.....

O dispositivo Que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades econômicas e financeiras"

A erradicação da pobreza Que e o ccf er tvc mator- deste
ctscoert tvo , pode ser alcançada através de uma tr-ibutação
progressiva e seletiva e sobre Sistema tr-tbutar tc já existe

-------------:~~~-~~_::~~:~~~-~~-~~~~::~-~:_~~~~:~:~~~~~-----------------------
1POB06B-1 RICARDO IZAR PFL
... "' PARECER ."'."'" ••••

A Emenda propõe nova redação para o 'tem XIV do artigo 12 do
Projeto
A supressão Que preconiza se faça ao dispositivo, parece-nos,
desvirtua a sua finalidade constitucional, Que e igual t tàr ta
e busca a justiça social
Pela rejeição

lPOB086-0 KOYU IHA PMDB
•••*...... PARECER .*.....*."'...

Estamos vendo crescer no Brasil a esoectat tva de aunento de
anos de vida nedta do nras tte tr-c "01' outro lado, a conoutsó
ria e apenas uma teeoe t tmt te para trabalho no serviço nutn t
:::0 Efetivamente quando mator-te se aposenta antes de atingir
essa idade Enfim, reduzir de 70 para 65 anos não e convem
ente para a classe interessada urra vez que hoje se luta no
sentido de não fomentarmos ainda mais a mar-atnat teecêc do i
doso em r-a1ação ao t r-aba1no

lPOB087-a ROBERTO O AVILA PDT
........ *..'" PARECER .*.. "'''' ......

Suprim1do do texto o artlgo 234, r tcan prejudicadas as
Emendas a ele pertinentes

lP0808B-6 ROBERTO O ÁVILA PDT.*"''''.'''••• PARECER •••••••••
Assiste total razão ao autor da emenda, Que a f ust tt tca

ctenenente , invocando o exemplo de modernas e recentes Cons
tituições

Não se vtstuabr-a nem muito menos se justifica a neces
sidade ou conveniência de esfacelar-se o Ministerio Publico
Por que instituir-se uma Procuradoria-Geral da União

As funções de representante do Estado, da Republ tca, da
União Federal e de fiscal da lei, não se ccne'r tt aa, mas se
comoletam e confluem num so e supremo interesse o da nação
brasileira -

Os encargos de Ministério Publico e de representante ju
dicial de êstaoo ou da União não se excluem Os Procuradores
da Republ tca. assim como os demais integrantes do Ministerio
Publico, exer ce-n a nom-e função de advogado da lei, da socte
cace e do Estado

Pelo acou-teentc

1POB08S- t KOYU IHA PMDB
.............. PARECER .... *.... **'"

Tendo em vista a tradição do tn-et to ccnst ttuctcnat brasilei
ro quanto à natér-ta sob foco, somos pela manutenção da re
dação original do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

- lP080B9-4 JOÃO MENEZES pFL
•...*"' ...... PARECER •••".*>1<"'".

A estant t tcaoe , entendida como a garantia de permenêecta
no emprego e, portanto, COMO contraposição ao 1 tvr-e ar-nt t r-to

do errpr-eçaucr- de despedi r o emm eaeoc, tornou-se, ar-r i f te te
samente , urna momentosa e controversa questão porquanto, seg
mentos exn-ess tvcs das categorias envolvidas têm se manifes
tado reiteradamente, por uma solução narmcntcsa 00 problema

Na verdade, o Que Quer o empregado e ver 1 imitado aquele
ar-nt tr tc e, não, como se orooata enaenaoe-enre , ter a çar-an-

1P0808J1-3 KOYU IHA PMOB.* PARECER '"
SOMOS cet a rejeição da proposta Entendemos que a extaên

cta de prazo nenor relativa a separação judic1a1 se just t r t
Que. se se considera a tnt ecãc do legislador de levar as par
tes a definirem, de maneira clara, seus direitos e deveres, o
que nem sempre ocorre nas separações de fato

Pela rejeição

PMOBlPoa072-0 KOYU IHA
.............. PARECER ."'''' ....... *.

lPOB07Q-3 RICARDO IZAR PFL
.... "'........ PARECER •••• "'•• "'.

Propõe o nobre Const t tutnte Que na at mea b do item I do
ar-t 12 a expressão -sar-ent t-tos- seja sucst t tutua por -
-pr-orovê-t as"

O ntsccs t t t vo em questão deve no nosso entender ser

-------------~:~~~~_:~:~~~~~_:~_::~~:_~~~::~~~~-~~-~~~::~~~-~:~~:~~:~~~--------
1POa07t-l RICARDO IZAR PFL
••"'.,,>1<.". PARECER ."' ..*."''''...

A EMenda altera a redação da et tnea Nd" do tt en XV do artigo
12, para ressalvar a prisão ctvt i nos casos de osoost tcr tc
in"'1e1 e tnacteoremeeto oe pensão at teenric ta
A matér-Ia , CO"l ce-ra amplitude e coerência, foi tratada pelo
sucst ttut tvo

Pela r-eretçãc-------------------------------------------------------------------------------
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1POBOB9-4 JOÃO MENEZES P'" TPOB098-3 JOÃO MENEZES PFl

tia vr-r-estr-t ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que e pai te vital e tnat tenávet da
propr1a atividade empresarial sabe que não pode ser tratado
como uma s tectes peça, um instrumento ou maquina Que, após
usada, é jogada fora como tnser-vrve t

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado pois esses são fato
res ccecr-ovaoos da baixa produtividade A cr-ãt tca. a exoer t
êncta, o conhecimento técnico, a ident 'lficação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, s tante tcem para ela um
patrirnõn10 tnsuust t tutvet Investe o emm-esar-tc em recursos
humanos, buscando natn t t tar e apr-teorer a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vtr-tuaureote contrária a rotatividade da sua mão-de
-abra, fator absolutamente negativo para os resultadas do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não ha porque se trazer
para a relação encreaat tcta, fundada na bilateral idade do
contrato, uma condição umcessoat . paterna' tata e tecos tt tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
e-andas judiciais

Assim, pelo coteja de centenas de Emendas Que em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmUla concf t tatcr ta Que reflete a tendên
cia najcr-ttar-ra dessas propostas, aceita par lideranças de
categorias econômicas e profissionais Que, diuturnamente, vêm

se manifestando par todos os meias de coeuntcacão é a veda
ção da despedida urot tvaoa ou sem justa causa em termos a
;:erem definidos pela legislação ordinária

termos da ccnsr ttutcãc vigente, ou seja, com a axctusêc de
cabos e soldados
Não concordamos com os argumentos do autor
Excetuamos do ar tata-ne-rto apenas os conscritos, durante o ce
dado de serviço mt t rt ar- one tçator tc-------------------------------------------------------------------------------

lP08099-1 JOÃO M::NEZES PFL
............. PARECER •••••••••

A emenda visa a alteração do cecut do ar-t 29.
Os partidos po l tt tccs , segundo ptetr-o vtr-aa , -sêc asso

ciações de pessoas com uma tceotcate ou Interesses comuns
que, mediante uma organização est avet • miram exercer influên
cia na determinação da orientação cct rt tca do oats ~

O Projeto mantem a livre criação de partidos cct tt tcos ,
uma das maiores conquistas da r-eoenocr-at taecão do sats , e
seus nr-tnctctcs fundamentais

As modificações propostas são mais de redação e não al
teram sua essê-icta

Em Que pesem os argumentos exoenctccs no sentido de con
tribuir para o aperfeiçoamento da redação, através de' algumas
alterações optamos por manter o es tatutoo no cauut-------------------------------------------------------------------------------

1P0810Q-9 JOÃO MENEZES PFL
••••••••• PARECER .

A ampl tacãc das teuntcaoes tributarias contraria tendên
cia crescente que vere se manifestando, entre os constituin
tes, desde o inicio dos trabalhas das Subcomissões e das Co
missões 'remãt tcas além de comprometer a meta de se reforça
rem as finanças muntctpats e astaouat s

lPOB102-S JOÃO MENEZES PFL
.............. PARECER .

A emenda esta prejudicada pois o relator entende Que as
competências legislativas elevem ser dispostas no t ttutc pró
prio

lP08104-1 JOÃO MENEZES PfL
............... PARECER .

No Brasil vige um COCligo Rural - O Estatuto da Terra,
que pode ser modificado na vigência desta ou da nova const t
tutção

O objetivo da Emenda nos parece tnccuc Pela rejeição

lPOBlOl-7 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER .

Na sistema contr tbut tvc da previdência Social, é tndte-
censsávet Que o valor dos beneficias mantenha ccr-r-esccnoêncta
com o tempo de trabalho e de contribuição do sesur-acc, e.não,
com O valor de seu salário A emenda, pois, oneraria sobrema
neira a entidade, além de mostrar-se. injusta

1P08103-3 JOÃO MENEZES PFL
.......... PARECER .

A emenda pretende suprimir o art. 360 Que 1mpõe limitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planas de previdência complementar para seus
servtoor-es Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de eat er-ta mais própria de legislação ordinar1a, pois o
assunto já é objeto de tratamento especifica em dois decretos
execut tvos , o que demonstra a preocupação da Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a etscet t
aacâo dos "fundas de pensão' é competência de urna secr-etar-ta
especifica do Ministério da Previdência e ass tatêncta Social,
a qual lncumae o acompanhamento da coser-vãncia das normas le
gais e regulamentares pertinentes

---------------------------------------~---------------------------------------

PMOBlPOB105-Q ALOISIO VASCONCELOS
.......... PARECER •••• >lo.....

A matér ta é de lei ordinária

1POB091-6 JOÃO MENEZES PFL
.......... PARECER •••••••••

A jornada de trabalha de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto e'n numer-oatsat-
mas Emendas, teve, de certo moda, um referencial comum
A eatcr ta das propostas, mesmo na fase das Comissões remat t
cas , seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos , sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada à leg1s1ação ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que s6 a 1e' pode atender. Quarenta horas
não corwtr ta a um oet ermtnaoc momento da vida econômica do
sats , mas, pelo desenvolvimento tecnológico, por motivos de
tnt er-esse publico ou até por comprovadas razões de Ordem ost
ccscctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vã
rias categorias, em decorrência de lei escectr tce ou par for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em Que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os ntvets de produção, ate como
mentca de salvação nacional, poderá o Estado, em ccnsonãncta
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que compensatórias a nive1 de remuneração Esse, a t f às ,
é o exemplo Que nos dã o Japão, onde a tntenetr tcacãc do tra
balho, longe de oene t t aar- o trabalhador, é- o meio eficaz de
lhe cecctctar- melhor padrão de vida

Assim, considerando Que o ccnc-esso Nacional, sempre
sens tvet ês r-etnvtnotcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pais, poderá, com matcr- ttextbt t toaoe, dis
ciplinar essa controversa questão, optamos por manter apenae ,
a t tnttecãc da duração diária co trabalho em 8 horas, no rra
xtec

1P08090-9 JOÃO MENEZES PFL
.......... PARECER ..

A sugestão foi acolhida parcialmente no mer-t to , nos ter
mos do sucst ttut tvo do Relatar

lP08109-2 BASILIO VILLANI PMOB
.......... PARECER .

O art igo 427 e seus car-açr-ercs foram transformados em
único cnscos tt tvc. o Qual segue orientação ntver-sa da segui
da no cacut da pr-eces i çâc ar 1g i na 1

Pela rejeição

lPOB10B-4 RENATO JOHNSSON PMOB
•• *•••••• PARECER .

O ar-t tac 427 e seus ca-aar-arcs foram transformados em
untco dispositivo, o qual segue cr-tentacão dtver-sa da segui
da no caput da proposição or1g1nal.

Pela rejeição

lP081Q6-8 ASSIS CANUTO PFl
.......... PARECER .

A racional operação dos serviços de transporte visa evitar
sace t s tcar- a coecet f çâo sadia, c-ocr-ta de uma eccnomta de
mercado Outrossim, o comercio internacional e realizado tra
dicionalmente atr-eves de acor-dos

Dela rejeição

lP08107-6 RENATO JOHNSSON PMDB
••••••• "'. PARECER .

Com o objetivo de não tornar oemastadamente extensa o
texto do S..lbstttutivo da futura Carta Magna, julgamos oportu
no sunr tmf r- do eecj erc de ccnsr ttutcãc as normas que mais
adequadamente ceve-r ser tratadas no áMbtto da legislação 01"
otner-ta Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o Qual
a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de aco
lhê-la

eeta rejeição

P'"'POB111-4 RITA FURTADO
............ PARECER •••••••••

Pela aprovação

lPOB'10-6 BASILIO VILLANI PMOB
.............. PARECER .

Com O oof et tvc de não tornar demasiadamente extenso o
texto da Substitutivo da futura Carta Magna, julgamos oportu
no suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais
adequadamente devem ser tratadas no âmbito da legislação 01'
dtnar ta rncrut-ee em tal categoria o dispositivo para a qual
a Emenda oferece nova redação razão por Que dei:<amos de aco
lhê-la

Pela rejeição

, POB09S-9 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER .

Não e a caso de Suprimir-se a at tnea -c-. da inciso V,
do art 17, do Projeto, mas sim de dar as autoridades publi
cas a competência para regulamentação ou o exer-ctctc da di
reita de modo a resguardar a manutenção das atividades essen
ciais a COMunidade

Pela rejeição

lPOB094-1 JOÃO MENEZES PFL
•••"'••••• PARECER .

A Emenda pretende excluir do dispositivo sobre a greve
a expressão -excunca a tntcf at tva de emrn-esaccres> , referên
cia ao rcc« out

Somas tavor-évets a Que se declare livre a greve, na for
ma da lei, não havendo necessidade da referência acima, at ias
outro assunta

Pe1a aprovação

lPOB093-2 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER .

Deve ser suprimida a ai tnee -n-, do Inc1S0 IV, do ar-t
17. do Projeta

Uma r-eriexãc mais acurada nas leva a acreditar Que a so
ciedade, ou seja, todos os cidadãos, ja dispõem de meios para
representar-se e influir em relação a administração publica,
seja de modo direto, seja arr-aves dos orgãos de representação
popular

Além disso, a que o dispositivo cantem, certamente, pre
judicaria a funcionalidade dos órgãos

Somos pe 1a aprovação

1POB092-4 JOÃO MENEZES PFL
.......... PARECER .

Pretende o autor- alterar a redação do inciso XVIII do
artigo 13 do Projeto de forma não mais obrigar a renumeração
em dobro na per lodo de ferias

Efetivamente o montante a ser pago nesse per tooo não de
ve ser estipulado no texto constitucional Trata-se, como
r-ostr-a a autor e outros ilustres constituintes Que dirigiram
er-ences ao dispositivo em questão, de mat er ra de. teats tacãc
~rdinaria, Quando não de convenção ou acordo coletiva

lPOB096-7 JOÃO MENEZES PFL
............. PARECER .

Somos pela supressão do cnsccstt tvc da aj tnea "e'", do
\tem V do ar-t 17, do Projeto, porque a matéria at ! contida
e de lei ordlnarla

Pela -ej etcãc

lP08097-5 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER •••••••"'.

Somos pelo livre exer-ctcto do direita de greve, resguar
dada a continuidade dos servtccs essenciais á comunidade

Esses são os oar-ãmetr-ca para o legislador Se dentr-o de
le cabe ou não a disposição da at tnea -e« do item V, do art
17, do Projeto, e Questão a ser r-eaínaoa pelo legislador 01"
utnar to

Pela rejeição

lPOB09a-3 JOÃO MENEZES PFL
............... PARECER .

Trata a Emenda do a I tetemeoto er e t tor-a I dos militares,

lPOBll2-2 RITA FURTADO PFL
........... PARi:CER .

De fato, o 20 do artigo 52 já assegura aos Munic1pios
participação na resultado de exploração eccnõnrca de todos os
recursos minerais

Pe1a aprovação

lPOBl13-' RITA FURTADO PFL
.......... DARECER .

L~ necessar tc limitar as empresas nac tcnats a exploração
e aproveitamento dos recursos minerais No que se referem ás
fatxas de tr-ont af r-as e terras ind1genas, consideramos teores
ctnutvet Pela aprovação Parcial

lP08114-9 RITA FURTADO PFL
............. PARECER ..

Esta Emenda intenta que seja da competênc1a da União tns
t t tutr- imposto, sobre minerais

Contudo contraria seria esta Emenda a tendência entre
os Constituintes que vem se manifestando desde o tntctc ocs
trabalhos das Subcomissões e das Comissões t emat tcas , no sen
tido de Que este imposto deve ser da competência dos Estados
e do Distrito Federal

Pela rejeição
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1POBlt8-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
.................. PARECER ."' .

Por não ser eater ta ccnst í tuctcnat o assunto devera ser
tratado em legislação ordinária

Pela Rejeição

lPo81t6-5 RITA FURTADO PFL
................. PARECER .

De fato, o 20. do artigo 52 ja assegura aos Municípios
oar-t tctnacãc no resultado de excror-acãc econômica de todos os

r-ecur-sos minerais
Pe 1a aprovação

1P081t5-7 RITA FURTADO PFL
"'''''''''''''''''''''' PARECER "'''' ...

De fato, o 'item VIII do ar-t 52 eetectona muito era-e
mente os bens da União e ja inclui tanto os r-ecur-sos minerais
do subsolo quanto os potenciais de energia ntoreut tca Par
essa razão, concor-do em que seja conveniente retirar a ex
pressão "e pertencem a União·

lP08l19-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
.."' PARECER .

O mérito da emenda é de grande felicidade A dificuldade
em acata-la reside, no entanto, que medidas quantitativas,
ainda que brandas, como a proposta, tornam o pr tnc tp to de di
r tct t aplicação, nessa etapa inicial, dado a tner-cta implica
da O não cuecr tmentcjntctat cr-ta o precedente, Que der-r-oca
rá_suas poss tntt toaoes poster-tcr-es

Pela rejeição

lPOBl34-3 IVAN BONATO PFL
.............. PARECER .... "'............

emccr-a bastante cccr-tuna. a presente emenda versa sobre

-------------~~:~:~~-~:::~~:~::_~~-~~~~:~-~~-~:~~:~~:~~-~:~~~~~~:_-------------
1POB135-1 IVAN BONATO PFL
.............. PARECER "' .

A emenda trata de matér-ta pertinente ã legislação cr-dtnã
"a

1POB139-4 RONALDO CEZAR COELHO PMDB
.............. PARECER "''''

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação à
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência comotemenrar- par-a seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matér-te mats cr-ccr-te de legislação ordinária, pois o
assunto ja e objeto de tratamento especir tcc em dois decretos
executivos. o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se. ainda, que o controle e a r tscat '
eecãc dos -runoos de oensêc'' e competência de uma Secretaria
espectr tca do Min1ster1o da Previdência e Ass1stência Social,
a qual incumbe o acompanhanento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

1P08133-5 OALTON CANABRAVA PMDB
................. PARECER "' .

A emenda pretende suprimir o ar-r 360 que impõe 1imitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnancetr-e de planos de previdência complementar para seus
ser-vtoores Entendemos consistente o argumento de que se na
ta de mater ta mais c-om-ta de legislação ordinária, pois o
assunto ja é objeto de tratamento escectf tcc em dois decr-etos
executivos, o que demonstr-a a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a etscar t
aacãc dos afundas de oensãc- e competência de uma secr-etar-ta
especifica do Min1sterio da seevtcêncta e Assistência Social,
á qual 1ncumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e r-ecutanentar-ea pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lPoa132-7 OSWALDO ALMEIDA PL
............... PARECER ..

A pr-esente seção trata exclusivamente sobre o servido!'
publico civil, razão pela Qual a não inclusão do mt t t tar--------------------------------------------------------------------------------

lP08t36-0 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB
........... PARECER ..

Prejudicada, em razão da aprovação da supressão dos cer-aar-e
ecs 20 e 30 do art S5 do Projete de Const ttutcão. por se
tratar de matéria de ccecetêncta dos Estados e que deve ser

-------------~~::~~~~-~~-~~~~:~-~~_:~~::~:~~:~~_::::~~:~-----------------------
lPOB137-8 RONALDO CEZAR COELHO PMOB
.............. PARECER .

Não há duvida que o Estado é um patrão "sul generis" E é
por esse mct tvo. isto é, por ser um patrão Que não é crcpr-te
ter-te. pois os homens que o dirigem não são seu dono, Que se
torna cc-taatcr tc o concurso cuct tcc Dal decorre a estabili
dade que, se não houvesse, daria lugar às maiores ar-m tr-ar-te
dades Não podemos igualar o serviço publico á iniciativa

-------------~:~~:~:.:_~~~:_~~~~::::~:~:_~~~_:::~-~~~~:~~---------------------
1P08l3B-6 RONALDO CEZAR COELHO PMDB
.............. PARECER ..

Tem razão o Constituinte
sequts t tar- a tnsteur-acão de tnquer-tto pol feia I a autor t
cace competente se insere na competência institucional do Mi
nts ter tc Publ1co

Entretanto, pr-onovee tnouer-ttcs ou evoca-tos r-ecr-esenta
ria trurent ta tntr-omí ssão

Por fim, pode-se asseverar que a eat er ta encontraria
mais adequado tr-at amentc na legislação adjetiva penal

Pelo acolhimento

PFLRITA FURTADOlP08114-9

lP08120-3 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
"' PARECER ..

A Emenda cbf et tva incluir paragrafo no af"ti9O 270 do
sr-ofetc de Constituição da Comissão de Sistematização, de
modo Que f1quem imunes do 1mposto de renda os rendimentos'
correspondentes a pr-oventos de eccsentaccr i a e pensões

Não obstante a tmocr-tâncta da Emenda oeer-ectca pelo no 
nr-e Constituinte Francisco Rollemberg, entendemos que se
trata de matéria que por sua naturea e car-act er-tat tces , deve
ser regulada a ntve t de legislação cr-utner-ta e não no texto
constitucional

O problema não e de 1munidade mas, sim, de isenção Cabe
a lei, entre mf r taues de r-endtmentos , especificar os que se
sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributa
ção Somente quando se trata de proteger vetor-es fundamentais
é que a Constituição deve í nter-vtr- e ce tar- restrições ao Le 
gislat1vo

No caso em debate, a realidade eccnõmtcc-soctat pode se
ao-esentar cambiante, ensejando Que pessoas com reduzidos '
rendimentos de oeterwtnaoa esaecte percebam, taece-. rendi
mentos noutras escectes - o que desaconselha solução untca ,
r1g1oa, vta Constituição A l e t orutnar ta tem nathor-es cor- 
ctções para a adequação da norma aos fatos

1POB117-3 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
....................... PARECER ...

A emenda cr-etence suprimir o ar-t 360 que impõe limitação a
par-t tctpacão das ent idades e empresas estatais na manutenção
financeira de pianos de m-evtcêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais cr-óor-ta de legislação c-dtnar-ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento esoecte tcc em d01S decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Pubr tco
com a questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a etscat t
zação dos "fundos de pensêc'' e competência de uma secr-etar-ta
especifica do Ministerio da Pr-evtdêncta e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

1P08122-0 JOSÉ FOGAÇA PMDB
•• "'••••• " PARECER .

-----------------~-~:~~:~~-~~:~-~~~-~~_::~:~-~~~~_:~~~~:~:~--------------------

1POB121-1 CARDOSO ALVES PMDB
........ "' .;. PARECER ..

O dispositivo pr-oposto ja consta do texto do Projeto de
Constituição de forma mats abrangente e precisa

Pela cr-ef uc tctat idade

1P08123-B JOSE FOGAÇA
............... PARECER "'.

Acatada oar-ctetr-ente no mer-ttc

PMDB

1P08140-B RONALDO CEZAR COELHO PMDB
.. PARECER ..

Em parte e cr-cceoente
Não deve competir- ao M1ntstério sunt tco efetuar- cor-r-ar

cão na Pol teta ctvt t nem muf to menos, na sot tcta .ruotc tar-ta.
o que representaria 1ndeb1ta tntr-cmtssâc em atividade própria
e exctus tva do Poder Juotctar-to. proctenaoa desde o Imperio

Evidentemente não se pode inibir que o atnt ter tc Publ r
co execr-ça sua função de r-enuí s t tar- e acompanhar atos tnves
t1gatóf"ias cr tmtna ta

Pode ser suor-essa a parte final do inciso IX, do ar-t
233, dO Projeto que diz "e etetur-ar- corr-etção na Policia cu
oteta-ta, sen crejuteo da per-manente correição judicial"

1P08124-6 JOSE FOGAÇA PMDB
............. "'. PARECER ..

Acatada, parcialmente no mer tto Quanto à importância do
Congresso Nacional, buscou-se solução que atenda a ponderação
apresentada

1P08 125-4 JOSE FOGAÇA PMDB
.............. PARECER ••"' .

-----------------~-~~::~~~-~-~:_~:~-~:~:~:~~~.:_--------------------------------
lP08l26-2 CLEONÂNCIO FONSECA PfL
............... PARECER ..

Ja se encontra parcialmente atenutoa a emenda
Pela rejeição

1P08127-1 CUNHA BUENO PDS
......... "' PARECER ..

Visa a supressão do ar-t 471 do Projeto de const ttutcãc
Não achamos aconselhável a medida, tendo em vista que a gran
de r-ater-ta da doutrina br-as tte tr-a considera anacrônico o ins
tituto da enr teuse

1P08141-6 RONALDO CEZAR COELHO PMDB
.. PARECER .

É rôatca e procedente a emenda.
Não se just1f1ca a necessidade de Que o atntater tc Pu

blico r-ecebe cceuntcãc formal do proced1mento tnvest tcetor to
criminal

Ademais, a legislação adjetiva penal vtaente ja deter
mina o encaminhamento dos procedimentos no pr-azo legal à au
toridade Judiciária competente Que, de tmentatc, abre vtat as
ao representante do Ministér-io Publ tcc

Pelo acolhimento

1POB142-4 RONALDO CEZAR COELHO PMDB
................. PARECER ..

Redigido como se encontra, o dispositivo, cuja supressão
se pede, parece um exagero

Cumpre destacar que pela disciplina constitucional vi
gente, o M1nistério Punt tcc f a exerce essas funções tnst tru
ctcnats , requisitando diligências e acompanhando o tncuer-trc
cot tctat

Pelo acolhimento

PL

PL

lP0812B-9 OSWALDO ALMEIDA PL
.............. PARECER .

Não obstante deve-se reconhecer a tcuvévet preocupação
do rtustr-e Autor em disciplinar mtnunctosamente os efeitos
práticos e legais da anistia, não nos parece de boa tecntca
estenetecer- detalhes acerca da implementação, no texto const t
tuctcnat

A redação do ar-t 475 do projeto, de resto aproveitado
com mtntmas alterações no Substitutivo deste Relator regular
de forma a completar a concessão de benet tctc, deixando para
a legislação trrtr-eccnst ttuctonat a regência dos aspectos esoe
ctr tccs da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos euser-tccs
acham-se no Substitutivo, pelo qual opinamos pela aprovação
parcial da ame-roa

1P08129-7 OSWALDO ALMEIDA
............. PARECER .."' .

Já esta oar-ctatment e atendida a emenda

------------------~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
lPOB130-1 OSWALDO ALMEIDA
............... PARECER .

Em nova redação, prefere-se a manutenção do dtspost t tvc, fl
xando-se a competência pr tvat tva da União para legislar sobre

a convocação ou mobilização das Pol tcf as Milltares e Corpos

-------------~:_~~~~:~~~~--~:~~-~~:~~~~:~~~~:_---------------------------------
tP08t31-9 OSWALDO ALMEIDA PL
............ PARECER '"

Pela rejeição, POf" não se ajustar ao consenso da Comis 
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1POB143-2 CESAR MAIA PDi
... PARECER .

Pela aprovação, nos termos da justlf1cativa da Emenda

lPOB144-1 CESAR MAIA PDT
............. PARECER ......."' ..."'''' ......

Em Que pesem os elevados propósitos do ilustr-e autor, a Emen
da em apr-eço não se ajusta ao pensamento da maioria oce Cons
tituintes que examtnar-am a matéria or-çament ár-f a em fases an
teriores
Pela rejeição

lPOB145-9 CÉSAR MAIA PDT
................. PARECER ..

A Emenda em referência não se ajusta ao entendimento da mate
ria dos constituintes nas fases anteriores à elaboração do
Projeto
Pela rejeição

iP08146-7 CESAR MAIA POT
"' PARECER ..

A Emenda percute questão que deve ser examlnada a luz do
Substitutivo Pela aprovação

lP08147-5 CÉSAR MAIA PDT
.......... "'.. PARECER .

anenoe ecctroca apenas para suar tetr- o parágrafo 30 do
artigo 272 do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP0814B-3 CÉSAR MAIA POi
.............. PARECER ..

Oe fato, a natureza particular que r-eveste a tntervencêc
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lP08166-1 VINICIUS CANSANCÃO PFL
............... PARECER .

A emenda e procedente i:' deve ser acolhida

lP08165-3 VINICIUS CANSANÇÃO PFL
............. PARECER "' ..

Pela aprovação em parte, na forma do suost ttut tvc

lPOB171-8 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
............. PARECER .

Norma t tctca de legislação cr-dtnar-ta nesneceeser-tc o
cceenoo const 1tuc tona 1

PMDB,Poa 178-5 CID SABÓIA DE CARVALHO
01< pARECER ..

lP08170-0 MARCIA KU9ITSCHEK PMOB
................ PARECEI' ..

A nor tctecão proposta atende aos anseios nac tonats como
bem estipula a just tr tcacão apresentada

Pela aprovação car-ctat nos termos do Substitutivo------------------------------------------------------ ------------------------

lPOBl77-7 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
........... PARECER .

O conteudo da emenda apresentada refere-se a rnatérla que
flgurarla melhor em legislação complementar Merecera pois,
adequada con~ideração, na ocas1ão propria

Co"! relação ao texto corst1tucional, consideramos a pro
posta rejeitada

lP08161-1 ANTONIO SAl.IM CURIATI PDS
................ PARECER "'.."' ..

O netaror entende que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tributaria dispensado aos ren
dimentos do tr-abalho assalariado No Que respeita a isenção
de conte tcutcêc p-evtoenctar-ta , trata-se de matéria que ja e
objeto de lei or-df nar ta , oesnecessar-ta e tecer-t tnente sua
disciplina no texto constitucional

lP08176-9 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
............... PARECER .

A Emenda do 'Ilustre Constltuinte dispõe sobre os Órgãos
que devem compor os Sistema Flnance1ro Nacional. cria o Con
selho Diretor do Sistema. atr1bui competênc1a aos Bancos Re
gionais, etc

A nosso ver, trata-se de u" conjunto ae normas que deve
rão ser apreciadas quando da elaboração da lei do Sistema FI
nanceiro Nacional.

Nesse sent Ido, somos pela rejeição da Emenda

lPOB175-1 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
............. PARECER .

Considerando que o preceito ant t-o í scr tmtnat ór tc acha-se
explicitamente inscrito no texto do SUbstitutivo do Relator,
não vemos necess1dade de remeter a lei ordinária. eM disposi
t1vo programâtlco, o estabelecimento das respectivas sanções
já que tal cOf"etlmento ja e inerente ã lógica da normativlda
de jurld1ca

lP08162-9 ANTONIO SALIM CURI TI PDS
........... PARECER .

A Emenda estabelece limite de desconto (nunca superior a
3SYO) de imposto de r-enda Incidente sccr-e r-encr tmenrcs do rt-aca
lho assalariado de qualquer esoecre

Trata-se de mater-va Que deve ser versada em tectsrecãc in
rr-aconst ttuctcne 1

Pela rejeição

lP08174-2 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
........... PARECER ..

A proposta que a emenda vem apresentar ja esta atendida,
pelo menos em parte. em dteccatt tvos constantes do Projeto de
ccnst ttutcãc

lPoa169-6 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB
........... PARECER ..

O Relator entende que os proventos da aposentadoria ceve
t-ão receber o meSJTlO tratamento tr tbutãr-tc dispensado aos ren
dimentos do trabalho assalariado No que eesoetta a isenção
de ccotr-tbutçãc or-evtoe-rctar ta trata-se de mater ta que já e
objeto de lei cr-ntnar ta. oesnecessar-ta e tmoer-t tnente sua
d1scipl 'na no texto ccnst t ructonaj •

lPoa 173-4 CID SABÓIA DE CARVALHO ?MDB
............ PARECER .

O valor dos proventos e pensões dos segurados da er-evt-
de-teta Social deve ser estabelecido de ccnror-ntcaoe com ots
ncs tcões cont tcas em t e t Tal assunto, pela sua espect.at tdaõe
e cacectceee de sofrer alterações. não deve constar do texto
constitucional

lPOBl72-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
............ " .. PARECER .

A proposição em exame. conquanto const t tua valioso suos t
dia para o processo legislativo mer-ece ser aoecueceeente con
s tcer-aca quando se tratar da teats tacâo complementar e ordfná
"a Pela rejeição

----------------------~--------------------------------------------------------

lPoa16B-8 MARCIA KUBITSCHEK PMDB
............. PAReCER .

A emenda pretende supr1m1r o ar-t 360 que lmpõe limitação à
car-t tctpecão das ent toaoes e empresas eetatats na rranutenção
r tnancefr-a de planos de cr-evtoêncta ccnoteeenter- para seus
ser-vtocr-ee Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mats cr-ccr-ta de tects tacão cr-c tnar-ta. pois o
assunto já é objeto de tr-ata-nerrtc escecre tcc em dois decretos
executivos. o Que demonstra a preocupação do Poder Publ1co
com a questão Ressalte-se. ainda, que o controle e a t tscat t
zação dos "eunoos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica do Ministérl0 da sr-evtoêncta e ass tstêncte Social,
a qual incumbe o ecompanha-nerrto da ooee-vêncta das normas le
gais e regulamentares pertinentes

1P08164-S HEliO DUQUE PMDB
................ PARECER •••••••••

No tocante a tncent tvcs e r-eautamentacões da atividade econô
mtca, a Constituição deve se limitar a normas gel'a1s Por sua
natureza especH1ca as sugestões apresentadas não constituem
mat êr ta ccnst ttuctcnat
Pela ref etcãc

lPOB163-7 RICARDO IZAR PFL
................. PARECER ..

Altera a redação do ar-t 471 do Projeto de Constituição,
acr-eacentantro-j ne tr-ês parágrafos No nosso entender, a nova
redação parece ser- mais adequada que a do Projeto or-tatnat ,
desde que se lhe façam algumas alterações de redação ou de
detalhes.

Pela aprovação parcial

lPOB167-0 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
............... PARECER .

A teunroaoe dos r-endt-nentos do trabalho e dos proventos
da inatividade ou o estabelecimento de uma t r tbutaçáu dife
renciada par-a uns tipos de rendimentos colidira com o cr toct
p10 contido no aet 257. 2, do Projeto de ccnet ttutcâc
ccnrc-ee esse or-tnc toto. os impostos devem ser graduados se
çunoc a capacidade econômica do contribuinte Não ser-ta justo
que a vtuva , o menor ou o tocaoaa. mant tco a custa de uma cen
são cr-evtoenctar-ta. ou que recebam parco aluguel, estejam su
jeitos a uma tributação mais elevada do que o -mar-afa" em
atividade ou aposentado

Pela -ej etcsc----------------------._-------------------------------------------------------

1POB154-B ANTONIO SALIM CURIATI POS
............ PARECER ...... " .......

Trata-se de matér ta a ser regulamentada no âmbito da legisla
ção or-utnar-ta

1POB155-6 ANTONIO'SALIM CURIATI POS
.............. PARECER ..

A intervenção e desapropriação são consideradas medi-
das tnatictcãvets para a tmntementacão de s ts tema nacional
vntco de sauce que eventualmente poderá ut.t t tea-res

Pela rejeição

lP08152-1 ANTONIO SALIM CURIATI POS
........... PARECER ..

A e-enoa propõe tempos de serviço para a aposentadoria
excess tvamente extaccs Por exe-cre. sugere 25 anos de ser-vt
co para a aposentadoria da Mulher, tempo que, normalmente, e
estebetectoo para tr-ebaoor-es em atividades penosas, perigosas
ou 1nsa 1cor-es

Pela r-ej etcãc

lPOBtSt-3 CÉSAR MAU por
.................. PARECER .

Atrelar as normas satar-tats do ser-vtcoe publico às vigen
tes para o setor privado Parece-nos uma toete de grande al
cance social ser-vtccr- publico e um trabalhador e não devia
extst tr diferença em relação ao da trrtct at tva privada Entre
tanto, entendemos que a mater ta deva Ser tratada no âmbito da
teatstacêo ordinária

lPOB157-2 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS........*.. PARECER •••••••••
A enenoa apresentada não se coaduna com o atual propósito

de slmplificar a redação do Projeto. pela et tntnecãc de ex-
pressões cr-esc tnutve ts E pr-ef'er- tve t adotar urra forma que
ccntenna o or-tncrctc do direito do Idoso, sem, entretanto,
estender-se em aspectos pert1nentes a teatstacão ordinária

Consideramos a emenda cr-ejuntcaoa

lP08156-ij ANTONID SALIM CURIATI PDS
.............. PARECER .

A Emenda percute questão que deve ser examinada ã lu: do
Substitutivo Pela aprovação

lP08150-5 CÉSAR MAIA PDT
$ •••••••• PARECER "' ..

O dtepce tt tvc objeto da presente emenda não veda o traba
lho ter-per-ar-to. mas a tnt ermedtacãc da mão-de-obra trmõe.
portanto, COIl'O regra. o es tane tec tmentc de vmcuto enor-eaat t
etc dtr-eto entre prestadores e tomadores de se-vtccs

A aplicação dessa norma, como se pode ver. não pode a I t e
r-ar-, de maneira slgn1f,cat1va, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo SUpOl' que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos Mediante locação. desaparecesse com a prol
trrção da Intermediação Essa necessidade s tmpt esment e passará
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de elT'prego entre trabalhadores e usuar tcs do ser-vtcc

Pela r-eje 1cão da emenda

1POB160-2 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
............... PARECER .

Cons1deramos que é materia, p.,)r não ser constituc10nal,
deva ser tratada pela legislação ordinária

Pela Rejeição

estatal no ocetntc econôencc. vinculada a preceitos relativos
a segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes
por s t 56, justifica eventuais concessões de privilegias
e/ou subvenções a estas ent ioeces punt icas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
serviços essenciais á população. e a produção de um conjunto
de bens estateatcos que demarcam a sua relevante função so
cial e econômica. ao tempo em que a dtat togue:! e a diferencia
da iniciativa privada

Nessa perspectiva, so não justifica a concessão de cenet r
elos e tsce ts que não sejam exeeos tveis as empresas ce tvacee

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

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP08148-3 CESAR MAIA por

Ha que se cons tde-ar tamnem que a fixação de um determi
nado numero de anos como condição para adquirir estabilidade
ou efetivação e um tanto arbitraria Haverá aquele servidor
que por questão de meses ou otas , ficara exc tutuo do nener t
cio concedido por esta emenda

Ass tm sendo, julgamos mais oportuno não abr-tr- mais esta
excessão. ainda que tal at ttuoe possa ser cons tder-ada exuon
tanea

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOB158-1 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
........... PARECER ..

O dispositivo objeto da presente enenoe não veda o traba
lho re-ccr-aeto. mas a tnreeeectecãc da mâo-ce-oor-a lrrpõe
cc-t aoto , core regra. o estabelecimento de vtecurc empregat1
elo d1reto entre prestadores e tomadores de serviços

A apllcação dessa nor-ma COf"P se ecoe ver, não pode alte
rar de mat'lelra slgniflcativa, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação, desaparecesse com a prol
blção da 1t'ltel'Medlação Essa necess1dade simplesmente passara
a ser sat1sfelta mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuarios do serviço

Pela reje1ção da emenda

lPOB153-0 ANTÓNIO SALIM CURIATI PDS
............ PARECER '"

Essa é uma questão multo complexa. se de um lado existe o
fato social, do outro existe o esntr t tc do projeto que e o de
estabelecer- um or tnctntc firme de admissão do servidor publi
co. a fim oe acabar com o caos hoje existente na acrntnts t r-a
ção nuot tca Nesse sent toc. a sugestão dessa norma tr-aes ttó
r-ta choca-Sê tr-ontau-ente co," o artigo 86

lPOB149-1 CÉSAR MAIA por
.......... PARECER '!" ..

A en-enda pretende sunr-tmtr o ar-r 360 que tmcõe limitação a
car-t tctcacãc das entidades e enor-esas estatais na manutenção
r tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos ccos ts tent e o argumento de que se tra
ta de meter-ta mate cr-ccr-ta de teatstecãc cr-df nar í a , pois o
assunto já e objeto de tratamento esoectr tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Pub'l t cc
com a questão Ressalte-se ainda, que o controle e a etscat t
aacãc dos "fundos de oensão'' e cc-petêncta de uma secr-etar-ta
especifica do M1nlsterl0 da sr-evtoêncta e assts têncta Social.
a qual tncur-oe o acompanhamento da onser-vâncta das normas t e
aats e regulamentares pertinentes

lPOB159-9 ANTO"lro SALIM CURIATI PDS
.............. PARECER .

A Emenda v1sa a irclusão de disposit1vo no tltu10 VI.
conceltuando as guardas municipais.

a substitutivo. no tocante a Segurança publica norteou-
se no sentldo de corporificar no artlg0 252. a defin1ção de
segurança Dublica, atraves de cinco orgãos, entre os quais se
encontram as guardas munic1pals

Sua COnceituação e regula'T'entação foi remetida à lei 01'
dinaria

Pela rejelção-----------------------._------------------------------------------------------
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Quanto a forma de entrega dos recursos pertencentes aos
Munic\plOS, entendemos eats conventent e seja cnsctnt inada em
lei coeoteeeruar-, como prevê o ar-t 280 lI, cons tcer-aeoc-se
os aspectos e oecut ter toaoes Que envolvem o repasse daqueles
recursos

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P08 192-1 TELMO KIRST PDS
"'•• *..... '" PARECER •••••• *••

Pela rejeição A Emenda proposta, pela sua natureza t ecnt
ca e df namí smc da questão, constitui mater te para a legisla
ção orutnar-j a não sendo recomendada sua tnctusãc no texto
cons t t t uctona t

o Projeto, t tet a nossa tradição, petfllha o sistema difuso
de controle de constitucionalidade
Assim, não ha vedar-se as Cortes de Contas o exer-crctc desse
mtater-, quando do julgamento de eat ér ta afeta às suas compe
tências
Impertinente, ademais, incluir-se na Seção relativa á s tsca
t t zaçãn r rnance u-a , u-cer-entar-ta. Operacional e patr-tmonta t a
vedação objeto da parte final do otspcs tt tvc cujo acresctmo
vem de ser sugerido pela presente Emenda
Pela rejeição

lP08l79-3 CID SABÓIA DE CARVALHO PM08
"'''' ..'''.''' ..... PARECER ."'•••••••

Trata-se de normas Que melhor serão oet tntoas na
legislação or-dtnár ta penal-------------------------------------------------------------------------------

lPo8lg1-2 TElMO KIRST ,os

lPo8180-7 CIO SA8ÚlA DE CARVALHO PMOa
............... PARECER ...

Pretende-se, pela Emenda, estlmular a adoção, dobr-ando o
abatimento a Que faz jus o declarante com relação a dependen
te

Esta Emenda, contudo, traria tratamento flscal or tvt teçta
do, ccntr-ar-tenoc sistema adotado pelos Constituintes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOB1Bl-5 j CID SABÓIA DE. CARVALHO PNlDB
••••••••• PARECER ...

A matéria da Emenda, em que pesem os argumentos do ilus
tre constituinte, deve ser tratada en legislação ordinária
pois não e r-eter-ta constitucional

~-----------------~:~~-~:~:~=~~------------------------------------------------
1POB182-3 CID SABÓiA DE CARVALHO PMOB
... "'''' ..PARECER '"

A Emenda do ilustre Constituinte propõe a inclusão de 5
dispositivos no texto do Projeto

Quanto aos d'r1gentes de órgãos estatats do S F N, en-
tendemos que a Le1 deve ctsocr- sobre os requisitos para de-
s1gnação dos membros da diretoria do Banco Central - órgão
r-aaponsave l pela fiscal Ização das tnst ttutcões rtnance tr-es ,
além de outras atrlbulções

A redução de custos financeiros, a nosso ver, não deve
ser automat tca para qualquer r-earão Qualquer subsídio gover
nanenta l deve constar da Lei Orçamentária que ser-a cet tber-ana
AnualllW.nte pelo Congresso NaCional

Entendemos que o S F N deve coot r tbutr- para o desenvol
vimento equilibrado do ca ss e servil" aos lnteresses da cole
rtvvcece, dessa forma cumprindo sua função sccta r fomentan
do a produção e vtab t l taanoc a ct r-cvtacêo das r-toueeas

A gestão de recursos pub l tece por órgãos or tctats esta
assegurada nos artigOS 284 e 330 do Projeto de Constituição

O 20 do Art 304 do Projeto especifica Que a "Lei_a-
cotar-a e estimulara o cccceret tvtsno '", com incentivos fis-
cais, etc

Face ao exposto, somos pelo acc'munenro cer-crat da
Emenda

lP08183-1 CID SA6ÚIA DE CARVALHO PMD8
••••••••• PARECER •• "'••••••

Essa e uma questão muito conotexa. se de um lado existe o
fato soctet , do outro extate o eeptr-t tc do projeto que é o de
estabelecer um prlnC1Pio f1rme de admissão do servidor publi
co, a flm de acabar com o caos hoje existente na administra
ção publica nesse sent too. a sugestão dessa norma transita
ria choca-se fr-ontalmente com O ar-t tçc 86

Ha Que se ccns toer-ar- tambem que a flxação de um determi
nado numer-o de anos como condição para eocutr-tr estabilidade
ou efetivação e um tanto ar-ní t r-ar-f a Haver-a aquele servidor
que, per- Questão de meses ou cias , ficara excuncc do benefí
cio concedido por esta emenda

Assim sendo, julgamos mats oportuno não abrir mais esta
excessãc, atnda que tal atitude possa ser considerada excon
tenea

Pela r-eãercãc-------------------------------------------------------------------------------
lP08184-0 TELMO KIRST PDS
•••••••• " PARECER "'•• "''''••••

Parte da presente emenda, escectaunente no que se relaciona
aos ser-vtccs de navegação mar H f ma e as ferrovias ja está en
tre as competências da Un1ão para legislar e, cnvtemente, pa
ra dispor conforme lhe aprovar, desde Que consoante a norma
constitucional

lP08185-8 TELMO KIRST POS
**"' PARECER "'" .

Trata-se de n-at êr-f a lnfraconst t tuctonat
Pela r-efetcão-------------------------------------------------------------------------------

lP08186-6 TELMO KIRST POS
........"'''' .. PARECER '"

No entendimento do Relator, a matérla tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir f1gur-ar\a melhor em legislação
ord\f\ár\a, evs que a proposta de exclus\v\cade da folha de
salários para lncidência de contr-tbutcões soctats destinadas
á Seguridade ocssut tmpl tcecões bastante signiflcativas no
r tnanc tamento de programas e ent toaoes Ja consot tuadcs no
campo socta t

Somente Mediante tratamento vta legislação tntr-accns t t tu
ctcnat poderiam ser f1xadas as provisões tndtsoensãvets ao
desdobramento da mater-ta. de modo a Que possam ser- atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e cons toer-anco-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suoresatva, remetendo a meter-ta
a ut rer tcr ccns toer-acãc. ao ensejo do pr-ocesso teçtstet tvc
c-cnnar-to

lPOB187-4 TELMO KIRST POS
•••"'''' PARECER "' "'.

A emenoa cuida de mater ta t tctca de ter cr-dtnar-ta que,
frequentemente, tem disposto sobre assunto de tal natureza
Pela rejeição

------------------------------------------------------------------~------------

lPOB1B8-2 TELMO KIRST PDS
.............. PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da comts 
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lPOB1B9-l TELMO KIRST PDS
........"'•• PARECER "''''

O Art 325 dispõe sobre polltlca agr-icola materia especi
fica de lei ordinaria Nas Disposições Trans1twias }â ficou
determlnada a promulgação de Lel Agricola

Somos, p01s pela aprovação parcial

lP08190-4 TELMO KIRST POS
....."'... "'••• PARECER .."'.......... ".

Inobstante os elevados propósitos do autor-, a ln1cia"iva
pretende lntroduzlr sistematica de revlsões de beneficios,
r'latéria que, além de nos parecer tipica de lei ord1nãria, se
mas afigura nos termos propostos, i",possivel de ser- pratica
da pela Prevldência Social

Pela rejeição

1POB191-2 TELMO KIRST PDS
"' "'•••• PARECER '"

Visa a Emenda acrescentar d1sposit1vos aos arts 272 e
276 a fim oe estabelecer normas relativas à repar-t1ção da
receita do Imposto sobre Propr1edade de Velculos Automotores

Veriflca-se Que a repar-tlção proposta e idêntica à cons
tante do art 276, item. 11, do Projeto (50'/. para os E.stados e
sm' para os Munictpios)

lP08l93-9 TELMO KIRST POS
• ** PARECER •••••••••

aater-ta excess tvemente ampla que devera merecer tratamen
to pormenorizado da legislação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP08194-7 TELrt.O I\IRST POS
•••• *...... PARECER ....*......

Pela aprovação parcial por conter aspectos Que se nar-mc

-------------~~::~_:~~-~_:~::~~~~:~:~-~~_:~~:::~~-~:_~::::~::~::=~~------------
lPo81g5-5 TELMO KIRST PDS
•• "'•••••• PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPo8196-3 TELMO KIRST PDS
......"'••• PARECER .

Ja esta car-ctatmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP08l97-1 TELMO KIRST POS
••• " ••• "'. PARECER ..... "'''' .... '''

Pelo não acctntaento Não concor-dar-os com a dilatação do pra
zo do inciso I, pois 45 (quarenta e ctncoj dlas são sufi
cientes para a tramitação em ce-at er de u-çêncta. em cada
uma das Casas do Congresso Nactona l , de pr-of etc de lei cr tu-i
do do Poder axecct tvo. como tem demonstrado a cr-at tca Quan
to ao ca-aaea-c 20 do ar-t 124. a regra inscrita no Projeto
não cOl1tém aprovação por decurso de prazo, mas uma cova
s tstemat tce mais condizente com a função do Poder Legis
lativo

1POa19B-0 TELMO KIRST POS
........... PARECER ••••*."' ...

Pela r-efetcãc A Emenda proposta, pela sua natureza tecnt
ca e dinamismo, constitui-se e'll meter-ta para a legislação,
crdtnar-f a não sendo recomendada sua inclusão no texto ccnst t
tuclonal

1Poa199-B TELMO KIRST POS
.......... PARECER .

Julga'llOs oesnecessar ta a redação proposta ao ar-t 125. tenoc
em vista os ter-r-os claros em que tct colocado o poder de in1
ctat tva das leis no ar-t 120 dO Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lPOB200-5 JOÃO REZEK PMDB
.............. PARECER .

A emenda transfere para o ntvet estadual a competência pa
ra cr-tacãc. Incorporação, fusão e desmembramento de Munic~

pios o que esta coerente com o cr-tncrctc da autonont a esta
dual

Somos pela aprovação no rser t ro-------------------------------------------------------------------------------
1P08201-3 TeLMO KIRST PDS
........... PARECER ......."'.......

A formula orcooste na redação atual do Projeto foi objeto
de consenso entre os Constituintes da co-nt ssão competente A
r-emissão ao ar-t 153 que a proposta da Emenda cr-etence es

co tmar- do Projeto, parece-nos oportuna por cer-ett tr uma ror-me
la de votação mat s conscf ente exigindo maior reflexão do etet
ter- Pelo não acolhimento

lP08202-l TELMO KIRST PDS
............ PARECER .

Em que pesem os abalizados argumentos do t tustr-e Autor da
Emenda. preferi ficar com a redação original do artigo 305
do Projeto, objeto de ma~of' consenso entre os Senhores Cons
tituintes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P0820S-0 TELMO KIRST PDS
.............. PARECER ." .

A mater-ta de que trata a emenda uemonsrr-a a sensibili
dade do Autor em relação a justa r-etvtodtcecêc das donas-de
casa t tncrus tve caeccr-esas) no sent toe do r-econnec tmento de
seu direito a filiação ao sistema crevtoeoctar-tc na quali
dade de sesur-aoo anteoeros , pão obstante, que a 'Inovado -
r-a adoção do cr-tecroro da untver-sar toeoe de cober-tura da
Seguridade Social, acolhido no Substitutivo pr-ever-a por si
50, com a varrtaaem de sua gef\eralidade, o fundamento ate ho
je reclamado como necessar to a plena integr-ação da dona-de
casa ao sistema cetctar de previdência A partir de tal
orovtsêc, nenhum óntce poderá ser alegado no sentido de se
postergar o exercrctc desse ntre t to pelas donas-de-casa
cr-as tietees , cabendo ã te t cr-emar-ta regular as bases des
se exer-ctctc

1P082Q4-B TELMO KIRST PDS
••••• *••• PARECER .

As medidas preconizadas pela emenda encontram-se abrangi
das pelos instr-umentos de proteção assegurados no cam tutc

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

lP08205-6 TEWO KIRST POS
.................. PARECER .

Pela rejeição A Emenoa proposta não e eeter ta constitu
cional e deve ser remetida para a leglslação oro toar ta-------------------------------------------------------------------------------

lP08206-4 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
•••• "'." •• tlARECER ..... >lO•• "' ••

sr-ejuotcaca em razão da aprovação da supressão dos paragrafos
20 e 30 do ar-t 55 do Projeto de Const ttutcâo por se tratar
de mat er ta de ccecerêncte dos Estados e Que deve ser tnser tce
na ccnst ttctcãc Estadual

1POB207-2 AUREO MELLO PMOB
............ PARECER ..* ..

Essa e uma Questão mUlto complexa, se de um lado existe o
fato social, do outro existe o espir-Ho do prOjeto Que é o de
estabelecer um princ'p10 "'irme de admissão do servidor publl
co a fim de a::abar com o caos hoje existente na admin1stra
ção publica Nesse sentido. a sugestão dessa norll'a transita
ria choca-se frontall1ente com o artigo 86

Ha que se considerar- també'l1 Que a fixação de UM determi
nado numero de anos como condição para adquirir establlidade
OU efeUvação e UM tanto arbitrar'a Haverã aquele servidor
Que, por questão de meses ou dlas. ficara exclu\do do benefl
Clo concedido por esta emenda

Assim sendo, julgamos mais oportuno não abrir mais esta
excessão, ainda Que tal atltude possa ser consIderada expon
tanea

Pela r-ejelção-------------------------------------------------------------------------------
1P08208-l CESAR CALS NETO POS
•• ,..-to.,. •• PARECER ~............ •

A emenda pretende suprlmir o art 360 que impõe 1imitação à
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lPOB20B-1 CESAR CALS NETO 'os 1POB224-2 GASTONE RIGHI PTa

participação das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnancetr-a ce planos de c-evtcêocta complementar para seus
servtoc-es aotenoeecs cons ts tent e o argumento de Que se tra
ta de mat er-ta mais o-cer-ta de legislação or-d tnar-f a, pois o
assunto já é objeto de tratamento esoect rtcc em dois decretos
execut tvos , o Que oernonst ra a preocupação do Poder Punt tco
com a questão Ressalte-se ainda. que o controle e a t tscat t
aecãc dos "Fundes de oensãc- é ccr-netêncta de uma Secretaria
especifica do Ministerio da Previdência e Assistência Social,
a qual tncumce o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

-----------------------------------------------------------------------~-------

1PCB209-9 CESAR CALS Nt:TO PDS
.......... PARECER .

A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das entidades de cr-ev tcêncta
privada de carat er complementar Cabe entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator embora adote a Perspectiva de
universalização da cobertura dos riscos ces tccs no âmbito da
Seguridade Social não te-põe qualquer restrição à existência
de ent idades privadas no campo cr-evtcenctãr to. para atendt
mento à demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica dO sistema oficial Consideramos, pois, acolhida
car-ctatoente a presente emenrra, porque atendida, no eer tec,
sua finalidade

lP08210-2 OSVALDO MACEDO PMDB
.......... PARECER ..

Já se encontra carctau-ente atendida a emenda
Pela rejeição------._-----------------------------------------------------------------------

1POB211-1 OSVALDO NACEDO PMDB
.......... PARECER .

------------------~::~~~~~~~~:~~--~~::~~~-~~-~~~~~~:~:~~-~~-:~:~~~-------------
lP08212-9 INOCe:NCIO OLIVEIRA PFL
•• "' PARECER .

Não se trata de matéria constitucional, devendo ser t r-a
teoa em te t o-ctnar-ta

Pela Rejeição

1POB213-7 INOCe:NCIO OLIVEIRA PFL
.............. PARECER ..

A matéria referida na Emenda trata de assunto não cons
t ttuctonar • devera ser objeto de legislação or-dt nár t a

Pela nej etcêc-------------------------------------------------------------------------------
lP08214-5 MAURICIO PÁOUA PMOB
.......... PARECER "'.

O Projeto de Const ttutcãc assegura a autcnomt a dOS Esta
dos por conseguinte, a criação, fusão, tnccr-ccr acão e oes
r-emot-amente de municípios deverá ser de sua competência esta
belecida na ccnet ttutcãc Estadual

Sarros ne I a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP08215-3 MAURíCIO PADUA PMOB
.... "' PARECER "'•••••

A emenda amplia a forma de contribuições que os partidos
poderão receber e cogita da r-escect rva or-etacêo de contas,
sob esse ângulo entendemos tratar-se de matér ta a ser tratada
em lei or-omár-ta. cuantc a parte final esta atendida em nossa
proposta. ravor-avet em parte-------------------------------------------------------------------------------

lP082t6-j SANTlf.lrlO FURTADO PMOB
••••••••• PARECER •• "' .

Acolhida no mer ttc. nos termos do Substitutivo do Re 
tetcr , que contempla como prlnclplO de crceoamenro da Segu
ridade Social a -untrc-mtoace e equivalência dos benefícios
e serviços para os segurados urbanos e eur-a t s ", além da uni
versalidade da cobertura.

1POB217-0 SANTINHO FURTADO PMDB
......... "' PARECER ••"' ..

Objetiva a Emenda seja es tenutua aos Muntc'ipios a compe
tência para instituir outros impostos alem dos que lhes são
oomtnalmente atr1buidos A Justlf1cativa é a de que ser-ta uma
questão de justiça e ecutoace para com os mun1cipios

Ora, os mcntctptcs estão tnte tr-amerrte 1 tvr-es para a ins
tituição de taxas r-enuner-etór tas dos serviços prestados aos
muntcrces e podem tambem cobrar contribuições de melhoria'
para as obras que provoquem valorização ae imóveis ATem dis
so, para atender aos serviços pub t tccs gerais, dispõem de 3
impostos discriminados no texto do Projeto

Ass1m, estando os Muntc'ipios suficientemente eovtnnce 
dos, não na Que falar em injustiça ou ineQuidade pelo sim 
pies fato de assegurar-se a União e aos Estados a faculdade
de criar outros tnccstos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntcrctos Estes tê'll atribuições ditereotes, mais centradas '
na comunidade local - para cujo financiamento o tnstr-u 
Menta toeat é a taxa e a contr tbutcãc A União e os Estados ,

-------------:~::~-~:~.:.-~~:::::~-~::~~~:~-~:_~~:~:~~~:~:_:~:_~~~~::~~----------
lP0821B-B SANTINI-lQ FURTADO PMDB
•• "' PARECER "'•••••

A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito
Federal e MuntC'ipios na arrecadação rr-tbut ar-ta, como prevista
no t tem II do 10 do art1go 461, foi a formula encontrada,
desde a Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomo
dações necessar tas e decorrentes dessa elevação Pela r-ejet -

-------------~:~---------------------------------------------------------------
lPOa219-6 SANTINHO FURTADO PMDB
"'•••••••• PARECER .

O proposto na emenoa ja está atendido no COrpo do sr-cj e-
to

SO"lOS pela prejudicialidade
-------------------------------------~-----------------------------------------

1P08220-a SANTINHO FURTADO PMDB
.......... PARECER .

sr-eructcaca em razão da aprovação da supressão ces par-aa-arcs
20 e 30 do art 55 do Projeto oe Constituição por se tratar
de eater-ta de competência dos Estados e Que deve ser tnser-toa
na const ttutcão astaccat ,

1POB221-B SOTERO CUNt"IA PDC
•• "'•••••• PARECER .

A r-et er ta e tntreccnst ttuctcnat , objeto de lei especial ou de
necoctacões , acordos ou tratados entre o Brasil e
instituições ou governos estr-enaet-os
Isso posto, somos pela rejeição da emenda cr-cpost a-------------------------------------------------------------------------------

lP08222-6 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER ."' .

A Emenda aceovet ra ca-te da redação da at teee "u", do
item V, do Art 17, do Projeto como nós

Mas apresenta outras propostas que não adotamos
Pela aprovação parcial

1P08223-4 SOTERO CUNHA PDC
............. PARECER "''''..

ecottüca nar-ctateente , no eer-tto. nos termos do subst ttu
t tvo oc Relator

1POB224-2 GASTONE RIGHI PTa
."' PARECER .

vtaa a supressão do ar-t 471 do Projato de Constituição
Não achamos aconselhavel a medida, tendo em vista Que a grande
maioria da doutrina brasileira considera anacrõnlCQ o insti
tuto da enf iteuse

1P08225-l MAURiCIO PADUA PMDB
............. PARE'CER "'.

No entendtmento do Relator, a matéria tratada no dispos1
t tvc que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-emar-ta. eis Que a proposta de exclusividade da torna de
satar tos para incidência de ccntr tbutcões sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
cermc social

Somente mediante tratamento via legislaçãc tnrr-accnst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tnctecensavers ao
desdobramento da mat er-t a , de modo a que possam ser atendidos
os diver-sos aspectos envolvidos

Em vista oa relevância do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suor-ess tva. remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

1P08226-9 MICHEL TEMER PMDB
........... PARECER •••••••••

E'IIbora não assumindo o texto proposto pela presente emenda,
acolhemos a ore-sente sugestão por se tratar de elevado alcan
ce social

1POB227-7 MICHEL TEMER PMDB
• •••••••• PARECER ........ "'••••

Ha determinadas categorias profissionais dentro do serviço
publico Que, devido ao exeectctc de atividades perigosas, com
sér tos riscos de vtda e para a sauoe , merecem ter uma aoosen
teooe ta especial

Entretanto. não cabe ã constituição eetaoetecer- cuats as
atividades que devem ser enquadradas nesta espécie Diante
disso, ser-a inserido na Nova Carta um dispositivo que remeta
para a lei comp1ementar a regulamentação a respeito-------------------------------------------------------------------------------

1P0822B-S MICHEL TEMER PMOB
........... PARECER .

Trata-se de matéria abordada no THul0 II -nos ntr-ettcs e L\
oer-oaces runoamentats ", uma vez que os preceitos ali contidos
se aplicam ao objetivo proposto na emenda, ora sob analise

1P08229-3 MICHEL TEMER PMDa
.......... PARECER .

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição_________________________________ w ~ _

1POB230-7 MICI-'EL TEME'R PMDB
........... PARECER .

Pela aprovação, vez que ccnatoer-enos inoportuna e inca
ventent e a proposta de unificação dos regimes publicas de
cr-evteêncta social

1POB23l-S MICHEL TEMER PMOB
••••••••• PARECER "'..... "'....

Pela aprovação Motivos da Just1ficação

1P08232-3 CÉSAR MAIA PDT
........... PARECER .

A Emenda não especiftca o dispositivo a que se refere
Sua tceta e va l ida, não nos ocorrendo. porem, onde tnser-t-f a
Cremos que, com o devido ajustamento, a Emenda pode ser apro
veitada no Substitutivo
se 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1POB233-1 CESAR MAIA PDr
.......... PARECER .

A emenda. data vênia, em nada modifica o ca-ear-aec 40
do ar-t 29 Trata-se apenas de uma Questão reoactcnat Pare
cer tevcr evet em parte-------------------------------------------------------------------------------

lP08234-0 CESAR MA.IA POT
• PARECER •••••••••

fi. elelCão "em dois tur-nos" contra a qual se insurge a E
menda não e regra geral, act tcevet em todas as eleições. una
vez que a vedação do ar-t 153, 1 e 2 prevê a segunda etet
ção apenas no caso ce se conseguir atingir maioria absoluta
Pelo não acolhimento

1P08235-8 CE5AR MAIA POT
.......... ?ARECER .

O eminente Constituinte César Maia quer aditar "la ccmae
t êncta da União o imposto sem-e patrimônio 1'iquido das pes
soas t r s tcas , suprimir na competência dos Estados as mctoên
ctes sobre prestações de se-vtccs que o Projeto de Consti
tuição quer retirar dos Municlp10s incorporando-as ao Impos
to sobre Circulação de Mercadorias, tnctutr- na competência
dos Estados o teceste sobre Transmissão de Propriedade de Ve\
cures Automotores Usados, excluindo da base o Imposto sobre
Circulação de Mercarjoriasj suprimir o pretendido Imposto so
bre Vendas a Varejo de Mercadorias, at r tbutuc aos Municlpios,
restabelecer ou melhor. ranter- na competência dos Munic'ipios
o Imposto sobre Prestação de ser-vtccs , aumentar de 25% para
27% a parcela pertencente aos Munic\pios no produto do ICM,
presentemente em 20%, atribuir 501. do Imposto sobre Transmis
são de vetcutcs Usados aos Muntc'ipios (tributo acrescido à
competência dos Estados), e majorar ce 251. para 271. a parcela
que os Estados teriam que repetir entre os Munic\pios oo IPI
que a untãc teria que partilhar entre os Estados orcccr-ctc 
na tmente ao valor das respectivas exportações de produtos in
dustrializados (10%)

A segunda mtnuta da nova versão de Projeto de Constitui
ção, preparada pela Comisão de s tetenat taecão. volta a atas 
ter- da competêncIa da União o Imposto sobre Patrimônio liqUI
dO das Pessoas r tstces , Dessa forma, deve ser negado o aco
lhimento a proposta do autor De fato tal tributo agravaria a
tnctoêncta sobre a classe media, sem atingir os vultosos pa
trimônios não declarados e consubstanctaocs em riquezas des
viadas para o exter-tor . dolares, Jotas , ações ao portador
cer-t t ttcaacs de cecós í tos ao portador, subavaj tações de imó
veis e outros bens sonegados Além disso, cest tmutar-ta a pou
pança interna

A eesna minuta de Projeto de Constituição também mantém a
incorporação dos serviços ao IeM de comnerênc ta dos Estados.
cuja decisão deveria subordinar-se mais ao urorumctenentc dos
Municípios Que perderão o tributo

A minuta não prevê a tr-tbut acãc dá transferência da pro
cr-teoace ce vetcurcs automotores de forma geral, pelos Esta
dos, exctutnoc-a do ICM, mas parece exagero etscat tara buscar
esse íl"lposto sobre pessoas t ts tcas

Citada versão tamoen confirma o imposto sobre vendas a va
rejo pelos Munic\pios, tncruatve a cumctat tvtoaue do ICM para
os Estados, negando o prtnclpio da valor adicionado

A elevação das partilhas de 25':' para 2710 para os Munic\
pios ta'llbérn não esta sendo contemplada pela mf nuta de PI'Ojeto
da Comissão de statenet taecãc sendo decisão essencialmente
p_1Htca

lP08236-6 MICHEL TEMER PMiJB
••• "'''' PARECER .

Pela t-eretcão , A emenda esta nar-ctatmente atendida A
forma COM Que o projeto aborda a matér-ta parece mais abran
gente

1POB237-4 MICHEL TEMER PMOB
"'•••• "'••• PARECER ....."'......

Pe12 aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão
de Sistematização
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iP08238-2 MICHEL TEMER PMD6
.." ".",. PARECER ..

A anenca. não obstante os elevados or-r-coattcs do Ilustre au
tor, não se ajusta ao antandtaanto da ea tor ta dos constituin
tes, que examinaram a marer ta nas fases anteriores A elabora
ção do Projeto
Pela rejeição

lP08240-4 CIO SAEÓIA DE CARVALHO PMDB................* PARECER. ..
O ideal normativo da emenda ser-á alcançado atr-eves de

ctaccst t tvc constitucional amplo qve ctscrct tne a função so
ctat da propriedade e as cenar tceoes para sua transgressão,
na forma do subst 1tut tvc

Pela aprovação parcial

lP08239-1 MICHEL TEMER
."",.",,,, ..... PARECER ..... * ...... "

De acordo com a Justificativa
Pela r-eretcãc

PMDB

lP08261-7 CID SABÚIA DE CARVALHO =MD6
... "'''' * PARECER ..

a inclusão do otr-et tc eccnôsncc, como UI'!" ramo de direito
que a união deva ter coeoetêncta para reats iar-. parece-nos
multo justa, somente que o deve ser em concorrência com os
Estados

lPOB262-5 CIO SABÓIA DE CARVALHO PMDB
................ PARECER "' "'.

O Projeto de const ttutcão assegura a autonomta dos Esta
dos, por conseguinte, a criação, tusêo. Incorporação e oes
nemor-amento te municípios devera ser de sua comoetêncta esta
cetectoa na Constituição Estadual

Em face do exposto somos pela aprovação

t?08263-3 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
..... "' PARECER ..

Trata-se de matéria que devera ser objeto da teats tecãc
or-o tnar-t a por não se tratar de assunto constitucional

Pela Rejeição

lPOB241-2 CIO SABÓIA DE CARVALHO
......... '1"" PARECER ..

Pelo acolhimento nos t er-nos do suest vtut tvc

PMDB lPOB264-1 MICHEL TEMER
................... PARECER ...... "'........

Peta rejeição

PMDB

1POB242-1 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
11""."' ........ PAR::CER ..... -=.........

SO"\Os pela rejeição da emenda, porquanto a matér-Ia e per
t1nente a legislação or-dtnar-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P08243-9 CIO SABÓIA DE CARVALHO PMOB
................. PARECF..R ..... 'l' ..........

Segulndo a tradição do utr-aí to nacional, a Emenda aqut
examlnada trata de eater-ta tner-aconst ttuctonat , devendo ,
pois, ser objeto de cutoadcsa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

1POB244-7 CID SABOIA DE C.4RVALHO PMDB
.................. PARECER ..

Acolhlda no mérito nos termos do substitutivo do Rela-
tor.

1P03245-5 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
.................. PARECER .

Pela aprovação Validos os fundamentos da zme-roa

1POB265-0 MICHEL TEMER PMOB
.............. PARECER "' ..

Pela acr-evação, na forma da orientação adotada na Comissão
de ststenat tzacão

1P08266-B MICHEL TEMER PMDB
..................... PARECEr: " ...

Pela aprovação A emenda tem a mesma cr-te-rtecãc da de
numeras lp07144-3, cuja tecntca legislativa parece cr-erer-t
vel

lPOB2&7-6 MICHEL TEMER PMDB
.................. PARECEF ..

'rt-eansrer-e uma etr-tnutcãc de Supremo Tribunal, notoria
mente soor-ecar regado para outro tribunal 19uall'1ente sobre
carregado

Pela r-ejetccãc.

lPOB26B-4 MICHEL TEr1ER ProlDS
...* PARECEP ..

Pela rejeição A emenda esta, parclalmente, atendida

1POB2G9-2 MICHEL TEMER PMDB
................ PARECER ...

O proposto na Emenda esta el'1 parte considerada no sues 
t ttut tvc

Pela aprovação, em par-te

lPOB272-2 ~ MICHEL TEMER PMOB
* ", PARECER ...

Já se encontra par-cf a l ment e atendida d emenda
Pela rej etcãc

lP08271-4 MICHEL TEMER PMDB
........* PARECER ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lPOB246-3 CID SABÚIA DE CARVALHO PMDB
.................. PARECER ..

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP08247-1 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
................. PARECER ..

Pela rejeição da Emenda, vez que o ensino superior como
os oenats ntvets de enstnc esta sujeito a Lei Especial

lP0524B-O CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
.............. !;IARECER ...

A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais
cr-es tretr-es , merece adequada consideração quando for elabora
da a legislação complementar e ordinária, por sa tratar de
matéria tnrr-aconst t tuctonat

lP08249-8 cro SABÓIA DE CARVALHO PMDB
................ PARECER "'..

D ideal normativo da Emenda ser-a alcançado através de
dispositivo ccnst ttuctcnar .arctc que obriga a elaboração de
planos ur-bam s t t cos locais, elaborados a luz de normas gel ais
do direito urbano oriundos da união e dos Estados. nos termos
do substitutivo, alem do cumprimento ético dos cr-tnctotcs su
aer-toos na Emenda, que dever-á naturalmente nortear a elabora
ção desses p I anos

Pela Aprovação Parcial

lP08270-6 MICHEL TEMER
.. PARECER ..

Pela aprovação

lP08273-1 MICHEL TE"lER
.............. PARECEP ...."'.... "'.....

Pela ref etção

lPOB274-9 MICHEL TEMER
................ PARECER ..

Aprovada, nos termos do suost t tut tvo

PMOB

PMDB

PMiJB

lP08250-1 CID SABÓIA DE CARVALhO :>MOB
........... " .. PARECEq "' ..

A sugestão versa sobre meter-ta que, por sua natureza, se
presta melhor a tratamento por lel oro tnar ta

lP08251-0 CID SABÓIA D:: CARVALHO Pr,oOB
................ PARECER ..

Ds objetivos vtsaoos pela Emenda ja se encontram amplamente
resguardados pelo dtsctct tnamentc que o Projeto no oar-t tcu-
lar, adotou com relação à matér-ta
Pela pr-efuotctar toace-------------------------------------------------------------------------------

1?08252-B CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
............... PARECER ..

Em parte, a Emenda tnter-rer-e na autonomia dos Estados
membros, pois a cada um deles compete oispor- sobre sua Corte
de Contas, coee-veco. naturalmente, o paradigma da União

Em sua outra parte, a Proposição ccns tana materla Que, em
essência, já. se contem no texto do projeto

Pela rejeição

lP08253-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
..................'" PARECER ...

Os ccf et tvcs vtsaccs pe ta Emenda já se encontram conveniente
mente resguardados pelo disciplinamento que o Projeto, no
car-t tccter-, adotou com relação a mater-f a
Pela prejudicialidade

lPOB254-4 CID SABÓIA DE CARVALHO PMoB
................ PARECER .."' ..

Entende o Relator nua a presente emenda contem mat ér-t a
de natureza infraconstttuclonal

1POB255-2 CIO SABOIl. DE CARVALHO PMDB
................. PARECER * ..

Pelo acolhtmento parcial nos termos do Substituttvo

lP08256-1 CIO SABOIA DE CARVALHO PMDB
................ PARECER "' .

O conteucc da Emenda, em sua essência, já fol incorpora
do ao Projeto, embora sem as explicitações sugertdas Que de
verão ser objeto de legislação complementar e orctnér ta

lP08257-9 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
................. PARECER ..

A emenda conr r t ta com as diretrizes adotadas pelo cr-ere-
to

lPOB25B-7 CID SABÓIA DE CARVALHO PMOB
............... PARECER ..

A norma constitucional, expressa no Capitulo dos Direitos
tnctvtouats , de Que "todos são 19uais perante a lei sem o ta
t tncãc de aceicuer natureza", abarca as relações jurídtcas do
casamento, estabelecendo a 19ualdade entre os cônjuges 'lO

Pela prejudicialidade

lP08259-5 CID SABOIA DE CARVALHO PMDB
................. PARECER .

Trata-se de meter-ta a ser regulamentada através de ter cro r
nar ta

lP08260-9 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
................. PARECER ..

Trata-se de normas que melhor serão cet tntoas na
legislação ordinária penal

lPOB275-7 MICHEL TEMER PMOB
..* PARECER "' .

Ja se encontra car-ctatnente atend1da a emenda
Pela rejeição

1P08276-S MICHEL TEMER PMDB
.................. PARECER ..

Pela r-ej etcão. por não se ajustar ao consenso da ceais 
são de s ts tenat tzacãc

1POB277-3 PAULO ZARZUR PMDB
......*.......... PARECER ... **.........."

No cemtutc cr-ccr-tc ja se acnam inscritas as normas cons
t t tuc tonats cacrvets sobre ccmun í caçãc respeitados os cr-m
cvctcs gerais, tmoeutoo tnctus tve o cerceamento com base em
censura, salvo os casos previstos Pela aprovação nos termos
do sucst t tut tvc

lP08278-1 PAULO ZARZUR PMDB
.... "' PARECER * ..

A Emenda propõe nova redação ao per-aar-aec untco do ar t 1
go 40.11, substituindo a palavra "tabaco" por "fumo e seus de
rivados"

Consideramos Que a palavra tabaco tem um sentido mais am
plo e abrange fumo e seus cer-tveocs

Pela rejeição

1P08279-0 KOYU IHA PMOB
.................. PARECER ..

A Emenda refere-se a at tnaa -c- do item XV do artigo 12, que
trata da aceectecãc, pelo Poder .runtc tarto , das lesões de di
reito
Conquanto cen elaborada, a Emenda não tnova substancialmente
a mater ta
Pela r-ef etçâc, portanto

lPOB2BO-3 PAULO ALMADA PMOB
.................. PARECER ..

No entendimento do Relator, a rsatér-t a tratada no cf sccs t
t tvc que se pretende sucr tetr- figuraria melhor em legislação
orutnar ta. eis que a proposta de exctus tvtcade da folha de
sarar-tos para Incidência de ccntr-toutcões soctats destinadas
á Seguridade possui tmpl tcacões bastante significativas no
flnanclamento de prcüra'nas e enrtoaces já consolidados no
campo soclal

Somente mecf ante tratamento v ta leglslação tnrr-accns t t tu
c tcnat poderiam ser fixadas as provisões tnctecensavets ao
desdobramento da mat er-f a , de modo a Que possam ser ateno tucs
os o tver-sos aspectos envol v tece

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgal'lOs r-e
comendavel acolher a emenda suceees tva. remetendo a matéria
a ut ter tor consideração, ao ensejo do processo ieatstat tvc
or-dtnar to

lPOB281-1 MICHEL TEMER PMOB
......... "'....... PARECER ...... "'..." ....

Ja se ar-contr-a parctalmente atendida a emenda
Pela rejeição

lPOB282-0 RENATO JOHNSSON - PMOB
............... PARECER ..

O emtnent e Constituinte Renato Johnsson quer elevar de
46% para 66" a parte que a União deveria entregar aos Esta-
dos e auntctotos do produto do Imposto sobre Produtos Indus
trializados e do Imposto sobre Renda e Proventos Iar-t 277-1)
O fundo de Participação dos astaccs cassar-ta de 21,5% para
32%, o Fundo de Participação dos MuniClplos cresceria de
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=iENATQ JDrlNSSON PMDB lPOB296-0 RENATO JOHNSSON PMDS

22 51. para 33%, e a parcela oest tnaca. por acr-esctec. as re
giões Norte e Nordeste dlmlmJ1rla de 2:-; para 1:-;

A minuta para o novo texto preparada pela Comissão de s ta
t emat t zaçân mantem os percentuais do Projeto anterior Segun
do a orientação recebida, devem ser rejeitadas as emendas con
f1 rtant es com esse texto, esoecta'mente Quando a matéria e de
decisão cct i t tca

1P082B3-B RENATO JOHNSSON PMDB
•••••••"•• PARECER •••••••••

O -roar-a Constituinte Renato Johnsson quer contemplar com
imunidade co IPI as maquinas, equipamentos e vetcutos ut t t tt a
-tos aocutr-tccs pelas Prefeituras acntctoats co!'! até 20 000
natn t ant es

Data venta. a maté-ta e pertinente a 1e1 ordinária fede
ral, em Que se caotvets devem ser dadas isenções de tmoos
tos, sucr-tatvets Quando não mais de f uet tr tcar-em

lP08284-6 RENATO JOHNSSON PMOB
........... PARECER ... "'''''''••••

Quer a e-enoa alterar ctsnoatr tvce constantes do artigo
272 do proj eto

Entendemos Que as ar ter-ações propostas cceo-ceet erão os
onret tvos visados naquelas normas, descaracterizando o seu
alcance

1POB2BS-4 RENATO JOHNSSON PMOB
•••• "' PARECER .

Pretende a enenoa suprimlr a não incidência do ICM nas
operações que cest tnea a outros Estados petróleo, ccecost t
vets 1 toutoos e gasosos e energia etetr tca

entenne-cs que a tal imunidade deve permanecer nas men
ctonaoas operações

lPOB286-2 RENATO JOHNSSON PMOB
............ PARECER ..

O te-re do cnsccst t rvc constante do projeto ccnsr t tucto
nat é s-ats claro e ccjet tvc , de forma a não oatxar duvidas
para orientação da ieatstacão cr-dtna- ta

Pela rejetcãc da Emenda

1POB2B7-1 RENATO JOHNSSON PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda reduz a amplitude do artigo 52, 20., o Que não e
acat tave t Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOB2B8-9 RENATO JOHNSSON PMOB
....... "'•• PARECER ••• "'......

A supr-essão proposta descar-act er tza o capitulo de Ciên
cia e Tecnologia O ctsccs tt tvc esta complementado no t ttutc
da Ordem Econômica

Na parte de CT, o controle tecnotóatcc deve ser exer-croc
em todas as fases Se urna empresa não terminar todo o ereto,
nada impede a ut 11 tzacão de rases desenvolvidas por outras
empresas nacionais Por fim, nenhuma empresa termina todas as
eaees do processo de produção ou da tecnologia do produto
aecrante o pagamento do uso da patente Qualquer empresa pode
rã ter acesso a tecnologia qer-aoa em outras empresas, inclu
sive externas

Pela rejeição

1POB2B9-7 RENATO JOHNSSON PMOB
••••••••• PARECER ••••••• "'.

A emenda proposta merece ser carctatmente acolhida, pe
lo slgnHicado contido nas objeções Que encerrem

Pela aprovação parcial

lPOB29Q-l RENATO JOHNSSON PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda Quer assegurar a car-t tctoacãc ocs trabalhadores
da empresa nos processos oec tscr-tcs a Que se refere a at tnea
"Q~, do tnctsc IV, do art 17, do Projeto

Mas, conforme expusemos no parecer 2 Emenda lPD9747-9,
a eater-te é de lei or-ctner-ta

Somos pela r-ej etcão

calculo dos Tributos comn-eenctocs na comoet êncta rr-tbutar-ta
da pessoa juriurca de c tr-e t r o puot tco Que as ccnst t tutr-"

Sabe-se Que tais ccntr-tbvtcões se r-evest en de ca-acter te
t tcas nu í to especiais, ceat tnando-se a atender a necessidades
sociais as mais cnve-sas , o Que, a nosso ver, just te tca o
tratamento crcctc Que lhes te!'! s tcc ctacenseco pelo nosso
direito constitucional, acentuando o seu car-áter- parafiscal

Em razão desse fato, e 1"3:0 obstante as razões invocadas
car-a a -esrr tcãc vtsace pela Emenda consideramos mate conct
zentes com a nossa real idade soc tc-eccnômtca e com O sistema
rr-tbut ar tc estruturado no Projeto, a forma e as t tentacões
nele estabelecidas para a criação das contr-toutcões sociais

-~------------------------------------------------~----------------------------

1?OS297-8 RENATO JOHNSSON PMDB
................. PARECER ..

A esrect t idade, entendtoa como a garantia de oeemenêncta
no esc-esc e. portanto, como ccntr-acos tcãc ao livre ar-mt r-to

co empregador de ceeoeote o empregado, tornou-se ar-t tt tctc
samenre , uma momentosa e ccneeover-se questão, porquanto, sec
mentes expressivos das categorias envolvidas têm se eant t es
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, O Que Quer o empregado é ver limitado aquele
ar-m r r to e, não, como se crooe ra ensanacacente. ter a car-ac
t la irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador consctente de Que ê parte vttal e tnat tenave t da
cr-oor ta atividade eeor-esar-tat , sabe Que não pode ser t r-at aqo
corno uma simples ceca, um instrumento ou maquina Que, ecos
usada, e jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou tnseaur-anca ao seu empregado, pois esses são fato
res co-cr-ovaocs da baixa produtividade A orét tca. a exoer-t
êncta, o conhecimento técnico, a identificação do enareaacc
com os objetivos maiores da empresa, significam par.. ela um
patrimônio tnsubst t tutvet Investe o emcr-esar-tc em r-ecur-sos
humanos, buscando habi li tar e aprimorar a cua 1i f tcacãc nr-o-
r tssrcna t de seus empregados Por tudo isso, é elementar Que
seja virtualmente ccnt r-àr tc a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
cr-eencteeotc

Posta a questão nestes termos, não na pOrQue se trazer
para a relação encr-eaat tcta. fundada na bt Iaterat tuaoe do
contrato uma condição untnessoat , cat er-nar tate e tmcos tt tva ,

que, ao longo do tempo. sempre fol causa de tormentosas de
mandas juctctats•

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas es
tamos oferecendo formula concti ta-cr-ta que reflete a tendên
cia majcr-t tar-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dtuturnaaent e, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida teot tvece ou sem justa causa, em termos a
;ere'll dee tntuos pela legislação or-ctnar-ta

lPOB298-6 RE.NATO JOHNSSON PMOB
...... "'•••• PARECER "'•••• "'......

A ccnrr-toutcãc para o FINSOCIAl não figura no projeto
Pela cr-eruotctat idade

lPOB299-4 RENATO JOH"lSSON PMOB
.......... PA,l(ECER ..

A fust tt tcat tve do nobre Constituinte Deputado Renato
JOhnsson está muito muito bem fundamentada 56 lhe faltou
lembrar, na t trma dos Que Querem democratizar a t tvr-a inicia
ttva, ou neuior , que Querem que o Estado oemocr-attze a livre
tntctat tva. um recente governante que costumava dizer que de
ra d. cemocr-acta ao cara rntet taeent e, dada a opção que f Ize
mos pela supressão do artigo 60 , te-nos de ser pela rejeição
da enenca

lPOB30Q-1 RENATO JOHNSSON PMDB
... 01. "''''. PARECER ..

ouer- a enenoa avt er-ar- dispositivos constantes C:J art1go
272 do projeto

Entendemos que as alterações propostas Comprometerão os
ooj et tvos visados naquelas normas, oescar-ecter-taanoo o seu
alcance

1P08291-9 RENATO JOHNSSON PrI'OB
••••••••• PARECER ."' .

De fato, O Hem VIII do ar-t 52 relaciona muito clara
mente os bens da untãc e ja inclui tanto os recursos mtner-ats
do subsolo Quanto os potenciais de ener-çta nrcr-ãut tca Por
essa razão, concordo em Que seja conventent e retirar a ex
pressão ~e pertencem a untão"

-------------------------------------------~-----------------------------------

1PDB292-7 RENATO JOHNSSON PAIOB
•••••• "''''. PARECER "'." ••••••

Não se just t f tca tal crocoatçãc. tendo em vista Que o sis
tema de geração e distribuição de energia etetr tca const t tut
ncje. no cate, Umsistema integrado, de tal sorte que muitos
Estados cedem, as vezes, parte de seu t er-r t tor-to para geração
de energia e recebem, Por outro lado, energia gerada em ou
tros Estados

Alel1' disso, a mater ta objeto da Emenda caracteriza-se me
lhor CO"lO r-ater-ta de lai tntr-a-ccnet ttuctonat , pela peculia
ridade ec seu objeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOB301-Q RENATO JOHNSSON PMDB
• •••••••• PARECER ."' .

O ccnteuco da Emenda e tratado de forma mats abrangente
pela redação oferecida ao rnsoos tt tvo no Projeto de ccms-
t ttutcãc

Pela cr-ejuctctat idade-------------------------------------------------------------------------------
lPOB302-B RENATO JOHNSSON PMDB
•••• "'•••• PARECER •••• "'••••

ccncor-oanos ot enamente coe a j ust if tcat tva apresentada

------~------~~~:_:_:~~~:::~~-~:::~~~~--~:~~_:~~~~~~~~-------------------------
lPOB303-6 RENATO JOHNSSON pr.'oe
............ '" PAi\ECER ..

A Emenda prevê a supressão do item XIV do ar-t tao 12 do Pro
jeto
a utsncatt tvo a Que se refere dest 1na_se a assegurar um di
reito que v tve sempre ameaçado de cerceamento e Que, por isso
mesmo merece figurar no texto constitucional
Pela rejeição

lPOB30S-2 RENATO JOHNSSON PMDB
••••• "'•• '" PARECER "' .

Pretende a emenda alterar o parágrafo 60 do artigo 272
do Projeto

Tal modificação prejud1cara o alcance da norrra proposta,
elimlnando a sua eficácla

lPOBa07-9 RENATO JOHNSSON PMDB
.............. PARECER ..

O dispositivo Que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atlvldades econômicas e financeiras·

A erradicação da pobreza, Que e o objetivo môllor deste
dispositivo, POde ser alcançada atraves de uma tributação
progressiva e seletiva, e sobre Sistema Tributário já existe

-------------:~~~-~~~~~~~~:~-~~-~~~~=:~-~:_~~~~:~:~~:~~-----------------------

1POB304-4 RENATO JOHNSSON PMDS
• •••• "'••• PARECER "'..

A marér ta, objeto da enenoa , mereceu dos Constituintes
empenhaoos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de er accracão Const ttuctcnat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação par-ctat-------------------------------------------------------------------------------

lPOB306-1 RENATO JOHNSSON PMDB
............ PARECER .

A e'llenda pretende suprimir o art 360 que impõe limitação a
participação das ent'dades e errpreSGlS estataIs na manutenção
financeira de planos ele previdencia complementar para seus
servidol'es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais prôpria de legislação ordlnaria. pols o
assunto ja e objeto de tratamento el;peclflco em dols decretos
execut lvos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se ainda que o controle e a fiscali
zação dos "fundos de pensão~ é competência de uma Secretar la
especifica do Ministét'to da Prevldêncta e Assistência Social
à Qual incu'llbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

PDrlPOB30B-7 NELSONSEIXAS
....."'•• "'.. PARECER "' .

lPOB295-1 RENATO JOHNSSON PMDB
••••• "'••• PARECER "' '"

O dispositlvo objeto da presente emenda não veda o traba
lho temporaria, rras a Intermediação da mão-de-oora Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de v\nculo empregatl
cfo ~freto entre prestadores e tomadores de serviços

A apl icação c:lessa norma, como se pode ver não pode alte
rar, de r"aneira slgniflcativa, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absUrdo supor que a necessidade dos servl
ços hoje atendidos mediante locação, desapar'ecesse com a proi
blção da intermediação Essa necessidade simplesmente passara
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de el1'prego entre trabalhadores e usuários do servlf;O
• Pela "ejelção da emenda

1POB296-Q RENA O JOHNSSON PMOa
••••••• "'.. PARECER •• "'."' ......

Propõe-se atraves da presente Emenda, Que ~as contrl-
bUições socla1s somente poderão ter fatos geradores e base de

lP08293-5 RENATO JOHNSSON PMOB
.......... PARECER ..

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter 1'10 texto dO sucst t tut tvc um nünteo de
espec t t toação das bases de tncrcênc ta de ccner-toctcões para o
Fundo National de Seguridade Social 1'<0 Que respetta escect
atnente fi ccntr tbctcãc eeor-eser-tat , o entendimento do Relato"
é no sentido de exp l tcí tar- a: diversificação 'la base, de modo
a romper com o circulo v tctoso gerado pela Incidência exclu
siva sobre a folha de satar-tos Quanto a manutenção do fatu
ramento e do tucr-o , pal'ece-nos obvio Que se trata ele fatos
geradores diferentes que poderão ser' utl1izados pelo legls
lador de acordo com as pecu11arldades econÔ1Jl'co-flnancelras e
operacionais de cada contribuinte

lP08294-3 ReNATO JOHNSSON PMDB
...... "'••• PARECER ...

Quer a enenda alterar o parágrafo 11 do artigo 272 do
Projeto

Entendemos que a redação contida no projeto deffne
melhor preclsão o alcance do tributo.-------------------------------------------------------------------------------
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dlcatos de encreaaocs
No tocante à rodtr tcacão. no sentido de caber a l e í

complementar e não a te ' ordlnaria a fixação aos requisitos a
Que se refere o ar-t 265, ite'l1 r r , et tnea "c" a eeenoa mere
ce acolhida ja Que tais requisitos deverão ser observados •
não so pelas leis reoeeats mas tambem pelas dos Estados e
dos Munic1plos

lP08326-S IVAN BONATO PFL
............ PARECER ..

A exportação de produtos industrializados goza de lmunl
oaoe tr-f nut ar ta relativa ao Imposto sobre Operações Relativas
a cu-cutacãc de Mercadorias e Prestação de Serviços, conforme
ar-t 272, 11, item lI, "a", e do Imposto sobre Produtos In
custr-tat taaoos , consoante o disposto no ar t 270 20, item
II do Projeto de Constituição

Quanto ao Imposto de Exportação, e necessar-tc Que a
Unlão conte com a possibilidade de tributar as exportações •
sempre Que a demanda externa comprometa o abastecimento tn 
terno

A emenda transfere para o n\vel estadual a competência pa
ra cr tacão. incorporação, fusão e desmembramento de Mun1cl
otos o que esta coerente COI'l o cr tnc tctc da autonont a esta
dual

Somos pela aprovação no mar t to-------------------------------------------------------------------------------
lPOB309-S NELSON SEIXAS POT
••••••••• PARECER •••••••••

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POB310-9 NELSON SEIXAS POT
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a emenda novo elenco de tributos para r-untctctcs
A eocnrtcacãc quebrara o oer-t t t e o ecuti mr tc tr tuotar-to

-------------~~:~~:!~-~~-~~~~:!~-~~~~-~:_:~~:_~~~:~:_~:_~~~:~~~----------------
1POB31l-7 NELSON SEIXAS por
••••••••• PARECER .

Pela r-ef etcão. em vtata de a Le t Orgânica da sr-evtoêncta
soctat já adotar a or-tentacêo cont1da na emenda

Pela rejeição
-------------------------------------------------------------------------------

lPOB32S-7 IVAN SONATO PFL

lPOS3l2-S FRANCISCO DIÓGENES POS
010 PARECER ..

A srccos tcãc em exame abrange o principio da vinculação
de recursos para o ensino, tendo sido aprovado na forma do Su
bst í t ut tvc

lPOS313-3 fLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
.......... PARECER .

Autor1zação e ato aomf ntat r-at tvo Que não deve constar em
texto const t tuctona1

'Pela r-ejetcêc da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPOS3l4-1 fLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
........... PARECER ..

Pretende-se incluir no Ministério Púb11co a chamada ao
vocac ta Consultiva da União, a Qual cutoa das at tv toaues de
consultoria e assessoramento Que retlf1cam e crevtnem os pro
cedimentos aumtnf s t r at tvos

A Consultoria Geral da neoub i tca, Dor sua própria natu
reza e vinculação d1reta a Presidência da aecubr tca. integra
o Poder Execut 1vo

Já o Mlnisterio Publico 1nobstante vinculado eomtnts-
tr-at tvamente ao Poder txecut tvo , tem sua atuação escectar e
esoectr tca voltada pr tncf pa tment e ao Poder Jud1clárlo

Não parece conven í ente nem de boa técntca teats tat tva
fundir duas funções d1st1ntas, a consut t tva a Aommtetr-ecêc
Pub t tca e a de fiscalização da lei e dos Interesses coleti
vos, esta conf1ada ao atntster-tc Publico e aquela, a Consul
toria Geral da aecoct tca

Pela r-ej etcêc

lPOS315-0 MÁRIO ASSAD PfL
........... PARECER .

O cont euuo da Emenda, em sua essêncta. f e está tnccr-cc 
r-eco ao Projeto

lPOB316-8 MÁRIO ASSAD PFl
............ PARECER .

Segundo a tradição do utr-er tc brasileiro, a Emenda em
causa trata de matéria tntr-accns t t tuc tcna t merecendo ser
considerada Quando se tr-at r-ar- de legislação complementar e
or-df nar-ta

Pela rejeição

lPOB317-6 MÁRIO ASSA0 PFL
............. PARECER .

O Relator optou pela r-eoacâc do texto or1ginal sem a ex
cttctt acãc sugerida pelo Nobre Const ttutnt e-------------------------------------------------------------------------------

lPOB31B-4 MARIO ASSAD PFL
.......... PARECER ..

A concessão de bolsas deve r tear- conc tctcnaea às disposi
ções do Art 3B 1

Pela aprovação parcial
------------------------------------------------------------------------------

lP083l9-2 MARIO ASSAD PfL
............ PARECER ..

A autonom1a é um atributo ntstõr-tcc das untver-s toaces ,
não cabendo estendê-lo as mst ttutcões crsctacae

Pela rejeição

lPOS320-6 MARIO ASSAD PFL
................ PAREC2R ..

O ccnt euoo da Emenda em sua essêncta. f a esta tnccr-oc 
r-ado ao Projeto

lPOB32l-4 MARIO ASSAD PFL
.............. PARECER .

A Emenda merece aproveitamento par-c t al
A competência da assemble1a geral para f t xar- a contr t

cutcâc s tnctcat , Que garante o custeio das at tvtcaces das en
tidades, deve r tear cons1gnada

Mas o restante e da areada do estatuto ou, no lI'áximo, da
leI

Pela ecrovecãc caectar

lP08322-2 MÁRID ASSAD PFl
............. PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no cnscos t
t tvc Que se pretende suprimir f1gurarla melhor em teeterecãc
cr-dtnar-t a , eis Que a proposta de exctus tvtcaoe da folha de
sat ar-tos para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significat tves no
financiamento de or-oçr-amas e ent1dades ja consolidados no
campo social

Somente madt ante tratamento vta teçtsiaçãc tner-econst ttu
ctcna t poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendldos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supressiva remetendo a materla
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislatlvo
ordinár10

lPOS323-l IVAN BONATO PfL
............ PARECER .

A emenda pretende relncluir o ISS no lugar do imposto de
rendas a varejo

Tal f"OdiflCação quebraria o sistema trlbutário proposto
com O equl1ibrio entre estados e mun1clpios.

lPOS324-9 IVAN BONATO PfL
.... ,. PARECER ..

Face a supressão do paragrafo 100 a elllenda esta prejudt
cada •

lPOS32S-7 IVAN BONATO PFL
........... PARECER ••• "'......

Os s1ndicatos patronais têm como associados e contri 
buintes, as empresas do respectivo setor de ativldade econô 
mica, organlzadas para a obtenção de lucro As contribuições'
e anuldades Que as empresas pagam integram o seu custo ope,a
clonal dedutlvel do lucro operaC:lonal, para efe1to de paga
menta do ill'posto de renda Os sindlcatos de empregados, POl"
outro lado recebem suas anuldades e sobretudo suas contrl 
bulções sindicais de assalariados Que auferem, na sua maio 
ria, rendimentos que se situam abalxo do limite de isenção ,
arcando. assim ple'lamente como ônus da contribu1ção É Dois,
cab'vel o tratamento tr1butario diferenciado a favor dos sin-

lPOS327-3 IVAN SONATO PfL
....... 010•• PARECER .."' .

O nobre Constituinte Ivan Sonata Quer seja suprimido do
Projeto de Constituição o 3 do ar t 270, Que exclui da in
cidência do Imposto sobre Credito aquelas r-etat tvas á ctr-cu
tacâo de mercadorias com consumidor final Dlz Que o Supremo
ja decidiu Que, nas vendas a prazo ou a prestação, existe uma
untca operação que e de compra e venda e Que a imunidade 1
r ta favorecer atnoa mats as grandes lojas de departamento Que
ctacõe de financeira do mesmo grupo econômico, porque o IOf
incidiria sobre o financiamento

A minuta da nova versão do Projeto de Const tt ctcãc, pre-
parada pela Comissão de s tatemat teaçãc. suprime o paragrafo
contestado

Mesmo abstraindo o mérito, a mater ta e mais adequada ao
ccc tac rr-tbuter-tc Nacional

lPOS328-1 INOcENCIO OLIVEIRA PfL
............ PARECEP .

A emende denota a or-eocuoacâo do seu llustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent ldades de previdência
privada de caeater- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutlvo do Relator, embora adote a cer-scect tve de
untver-sat tzacão da cobertura dos riscos bãs tccs no ãmb1to da
seaur-tcaoe Social, não tecõe qualquer r-estr-tcêc à existência
de entidades pr tvadas no carcc cr-evtoenctar-to. para atendi
mento a demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos, octs , acolhida
cer-ctatnente a presente emenda, porque atendida, no mérito,
sua final idade

1POS329-0 INocENCIO OLIVEIRA PfL
........... PAR='CEP .

A emenda pretende suprimlr o ar-t 360 oue tepõe limitação a
car-t tctcecãc das ent idades e empresas est ata t s na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
ser-vrocr-es Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de meter-te eats própria de legislação cr-ctner ta. oots o
assunto já é objeto de tratamento esoectr tco em cote decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do POder Publico
com a Questão Ressalte-se a1nda Que o controle e a r tscat t
zação dos -runocs de pensão" e competêncla de uma Secretaria
especifica do Min1stér10 da Previdência e Assistência Social,
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas j e-

-------------~~~:_~-~:~~~:~:~~~~::_~:~!~~:~!::_-------------~------------------
1POS330-3 OSVALDO COELHO PFL
........... PARECER •

Prejudicada, em oeccr-r-êncta da aprovação da suo-essêc dos pa
ragrafos 20 e 30 do ar-t 55 do Projeto de ccnst ttutcãc, por
se tratar de uat er ta de coecerêncta dos Estados e Que deve
ser tnser-toa na const ttutcãc Estadual.

lP08331-l hELSON SEIXAS POT
..... *••*•• PARECER ."' .

A Emenda 1ntroduz modificação substancial na a t tnea d do item
III do artigo 12 do Projeto para tnctutr- entre as vHimas oe
~~~~rimlnação, os portadores de deficiência de qualquer natu-

A proposição tem seu eer t to e, cremos, merece acolhida, com a
necessar-ta incorporação ao Substitutivo
Pe1a em-ovação-------------------------------------------------------------------------------

lPOS332-0 NELSON SEIXAS POT
............. PARECER * ..

Visa a presente Emenda a tnctusão. no Projeto, de taunt
dade t r-ttnrtãr ta para as atividades relacionadas com o desen 
vo tv ímentc de pesquisa, produção, importação e correrc tat tza 
ção de material ou equipamento escectat taeoc para pessoas '
portadoras de deficiência

Observa-se Que, de acordo com as diretrizes traçadas pa
ra a estruturação e o Projeto nela foram tnccr-nor-adas as
1munldades t r tbut ér-j as t r-actctcnats , necessar-f as ao ecctt t -
er tc e harmonia da Federação Como exceção, a essa regra ad
mt t tr-am-se a Inclusão das fundações dos partidos ccr i t tccs e
das entidades sindicais de trabalhadores, bem como o trata 
mento tr-tbutar tc diferenciado para a microempresa, mediante I

lei complementar
Embora reconheçamos que certas categorias soctats , por

sua natureza e car-acter-tat tcas , e determinados produtos, mer
cadorias e serviços, sobretudo pela sua essencial idade, devam
ser contemplados com nenet tctos r tscats (isenção, redução da
base de calculo, de al âquct as etc), entendemos, por outro
lado, Que a concessão deles na Que se fazer através da legis
lação ordinária no âmbito da co-oetêncte de cada entidade •
pc t t t f ca tributante, como, at tás , f a ocorre em relação a va 
rios tr-tbutos federais, esteouatse municipais-------------------------------------------------------------------------------

lPOB333-S IVAN BONATO PFL
......... *.. PARECER *.

Visa a Emenda dar nova redação ao orsccstt tvc Que disci
plina o tratamento tr-tbut ár-tc a ser d1spensado ã mlcroempre
sa (art 267)

Apos exame de grande numero de emendas sobre a materia,
chegamos a conclusão de Que as mlcroempresas e as empresas de
pequeno porte, em razão de sua reconhecida 1mportância econô
m1co-soelal devem receber das três esferas de Governa trata
mento jur\dlco dlferenc1ado visando a incentivar sua crla
ção, preservação e desenvolvimento, atraves da el ill'inação
redução ou s1mpliflcação de suas Ob1"1gações adm1n1strativas ,
tributarias, previdenc1arias e credit'iclas

Por outro lado, considerando a conveniência de Que a "la
tér1a seja dtscipllnada a n\vel nacional, para QUE- se lhe im
prlma a dev1da uniformidade entendemos que as aludidas
empresas, pa"a fins de receber tratamento diferenciado devem
ser def1nldas e caracterlzadas mediante lel complementar

Por entendermos que tal tratamento deve çoncretizar-se a
ves de medidas Que abranjam as varias espécies de obrigações
acima lndlcadas, e não apenas as tributárias, optamos por in
serlr o dispositlvo relativo a materia no Capitulo I do Tltu
lo VIII - Da Ordem Econõl'l1ca e Financeira

lPOS334-6 IVAN BONATO PFL
.. 'lo PARECER .

Objettva a El"enda dar nova redação ao item UI do Art
272 a fim de nele incluir a expressão· ~em coma dos ser
viços dlretamente relaclonacos a industriallzação ou comerci2
11zação de mercadorias·, e ex.clui .. a expressão· bem como
prestação de serviços·
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Observa-se Que a Emenda em exame se vincula diretamente a
duas outras apresentadas pelo mesmo autor desta, uma das
Quais propõe a e t tmtnaçâo do Imposto sobre Vendas a Varejo de
aer-cacor-tas , de competência dos Mun\c'pios, err-tnutnco-rbes ,
em subst ttutcãc o Imposto sobr-e se-vtccs de cuaiuuer satur-e
za

Tendo-nos fa eent teetaoc pela manuteocão do Imposto sobre
Vendas a Varejo de vercecor-tas , na competência dos Municl-
pios e do Imposto de Que trata o Hem III do ar-t 272. na
cor-pat.àncfa dOS Estados e do Distrito Federal, sem nenhuma
alteração em sua redação, consideramos m-ejudtceoa a cr-esente
Emenda

Pela prejudicialidade

1POB334-6 IVAN BONATO PFL lP08347-8 ALFREDO CAMPOS PMOB..........*. PARECER .
Concor-da-nos atenaeente com a justificação para a supres-

são do art 40 Pela aprovação

lPOB34B-6 ALFREDO CAMPOS PMD6
........... "'.. PAltECER ..

Pela aprovação Razões da Justif1cação

lPOB349-4 ALFREDO CAMPOS P~DB
................. PARECER * ..

A redação or-cco ta melhora o texto do Projeto de Const t tutção
, no entanto deixamos de dar parecer f avor-ave t em vista de
haver acolhido outra de conteúdo mais abrangente e condizente
com o Projeto

1POB335-4 IVAN BONATO PFL
............... PARECER ..

VIsa a emenda aumentar para 30Vo o percentual de tr-anse
rência do ICM para os euntcvctos

Dentro da r-eoar-t tcêc de r-ecet tas prevista no crcj etc os
25? atenderão adequadamente os euntcrctos-------------------------------------------------------------------------------

lPOB336-2 IVAN BONATO PFL
............. 'lo'lo PARECER ..

A rsat ér-ta objeto da emenda deve f f car- t ot qr-ant e da competên
cia concorr-ente da União e dos Estados para teats ter- soare
pr-ccacão e comercial Pela prejudicialidade

lP08337-1 GUSTAVO DE FARIA PMOB
.............. PARECER 'lo

A emenda propõe alteração de diversos dtsccett tvos
Quanto ao art 52, Item X, a rnar tenect t uraoe , a {mor-es

cr tt tbtt toeoe e indisponibilidade de t er r-as cont ttuem meter-ta
de dtr-e t to civil. a ser regulada no setor cr-oor tc do ordena
mento tnfr-acons t t t uctona t O acresci mo, pretendido de para
ar-ares ao ar-t 52 está ecctntoc. cac tatment e .nc substitutivo,
sendo Que a parte não acolhida constitui objeto de estatuto
nor-mat tvo cropr tc o mesmo cabendo ateaar- quanto as tnctu
sões propostas ao ar-t 54

aerat tvenente às modificações que se quer tntr-couatr no
ar-t 306, não nos parece resultar Qualquer aner-tetcoarentc r-e
levante De Igual modo o vemos com referência a proposta de
e-enoa aos ar-ta 307, 413 e a inclusão da disposição transito
"a

A parte final oa emenda, Que propõe suprll'llr os djspo<;JtI
vos ali mencionados, e de ser acolhida parcialmente. na forma
do subtat t tut Ivo Que adotamos

Ante o exceto. soros pela aprovação parcial da presente
emenda, nos temos do substitutivo do Relator

lPOB338-9 RITA FURTADO PFL
...... 'lo PARECER .

O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em u
roce dispositivo. o Qual segue orientação diversa da seguida
no caput da pr-oposfção or-1glnal A norma proposta no SUDstf
tut Ivo conserva, entretanto, a orientação do par-ear-ato 10 e
do paragrafo 20

A nosso ver, o ccnteuoc do oar-acr-atc 30 e t tntca mater ta
de legislação or-o tnar ta

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lPOB350-B ALFREDO CAMPOS PMDB
.............. PARECER * ..

O Projeto atende ao recomendado pela emenda. com outra r-a
dação -Resotvar- oee tntt tvemerua- cor-r-esccnoe ao processo e
não a decisão fInal sobre os tratados convenções e acordos
Internacionais

Pela prejudicial Idade

lP08351-6 MAGUITO VILELA PMDB
• PARECER >lo ...

A criação do Plano Nacional de Educação. pode ser ocjerc
de disposição constitucional, entretanto não se pode dizer o
mesmo de sua regulamentação

Pela aprovação oar-ctat-------------------------------------------------------------------------------
lPOB352-4 MAGUITO VILELA PMOB
.................. PARECER ..

A al \nea em causa está adequadamente redigida Pela pre
judicialidade

lPOB353-2 MAGUITO VILELA PMDB
........... PARECER ..

A proposta é matéria pertinente a capitulo relativo
sistema tributário

Pela prejudicialidade

lP08354-1 MAGUITO VILELA PMDB
............. PARECER .

pr-opõe o nobre Constituinte sejam suprimidas as at tneas
d e f do Item I do ar-r 12.

Pretenae o autor at tmtnar- do texto constitucional
propostas contraditarias ou oubtas Que poderão acarretar
crcctomas para o futuro

Concordando com o entend tn-ento do autor somos pelo
supressão dos referidos dispositivos

lPOB355-9 Mt.GUITO VILELA PMDB
............... PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-----------------------------------------------------------------------------
lPOB356-7 MAGUITO VILELA PMOB
.............. PARECER "'.... ,.••••

Julgamos conveniente manter o art 319 do Projeto, com as
alterações cabtve ts
Somos. pois, pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1POB341-9 EUNICE MICHILES PFL
............ PARECER ..

Em que pesem os argumentos da ilustre constituinte. con
sideramos Que a r-ecacãc dada ao Projeto melhor atende aos in
teresses eectcnats por ser mais abrangente

sete Rejeição,

lPOB339-7 RUBEM BRANQUINHO PM08
............... PARECER .

Poucos metes possuem etevecc estagio de aculturação •
integrados na sociedade e nantt ando fora das areas inOlge 
nas

O Inato pOSSUI uma formação escectf tca. peculiar. com
usos. costumes, cr-encas , tr-aotcões , as Quais O Pr-ofetc de
conet ttutcêc em elaboração procur-ou resnettar-,

Se analisarmos, por outro lado, aspecto peculiar de nossa
soc ieoaoe onde o brasileiro comum, com formação Urbana, não
encontra trabalho. o Que incentiva a mar-qf na t t zaçãc fica-
r-teses apreensivos se tncent tvassenos a salda CIO mo to do
âmbito da vida de sua tribo. da pureza ali existente, para
procurar Integrar-se na a l tenaca vida urbana de nossos di 
as

O tema é ccntr-ao t t o- tc e merece debates e rertexões
de vez Que Que o tndtc nesses casos as vezes r-eterna
vida tribal da Qual nunca se afasta totalmente

Por tars razões, ecctbeeos parcialmente a emenda
Pela ac-ovecão parcial

1"'08340-1 EUNICE MICHILES
............... PARECER ..

A enenca e de ser rejeitada
Pela rejeição

PFL

lPOS357-5 MAGUITO VILELA PMD8
................ PAR~CER *

O dispositivo constitucional Que regule a alienação ou con
cessão de terras publicas é aar-ent ta da utilização social das
sas areas

A simples revogação deste dtsnostt tvc não merece acolhi
mento

Pela rejeição

1POB358-3 MAGUITO VILl:.LA PMDB
............. PARECER .

Entendemos que a aposentadoria por tempo de serviço deve
ser assegurada apos tr-tnta e cinco anos de trabalho para o
homem e trinta anos para a mulher E tofust tt tcevet , a nosso
ver. a diminUição desses tempos de serviço porquanto, com
c-oveoaeeote a media de vida do bras i teu-c aumentou. consi
deravelmente nas ultimas décadas

Pela rejeição------------------------------------------------------------'-------------------
1P08359-1 MAGUITO VILELA PMOB
."' ,. PARECER .,. ..>lo .

A função social do imóvel encontrou guarida na legislação
brasileira há ea ts de duas oecaoas , CO!'l a promulgação do Es
tatuto da Terra Agora, com a elaboração da Nova constituição
brasileir-a trata-se de eleva-la a concrcêo constitucional

Entretanto. a sua ceetntcãe devera ser objeto de legisla
ção or-dtnár-f a

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
11>08360-5 ROBERTO D ÁVILA PDT
........... PARECER ..

Pejo acctnteeneo ce-ctat nos termos do suosr t tcr tvc-------------------------------------------------------------------------------
1POB342-7 EUNICE MICHILES PFL
............. PARECER .

A Emenda contem matéria de ccecetencta da legislação 01'
dtnar-te O texto constitucional deve eestr-tnaf e-ee. nesse
particular, a definir ctr-ettos e assegurar condições para sua
lmplementação por parte do Estado

lP08343-5 EUN"lCE MICHILES PFL
............... PARECEP .

O Projeto da comt ssão de statemat taacêc tnova de maneira
pcs t t tva ao tratar numa seção especifica o d1relto a assis
tência social. e pela primeira vez dá aos delineamentos pro
ar-amet tcos fundamentais nesse campo o "status" de norma cons
t ttuctonet Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não pooer-á acolher os desdobramentos necessár-tos a efeti
vidade da cct tt tce social no campo da assistência publica, o
Que devera ser realizado vaa legislação ord'narJa Entende
mos, pois, Que a sugestão contida na emenda em questão. não
Obstante seus mer-ttos e relevância esoecretca oocerê ser me
lhor apreciada em outra cccr-tuntceoe, ao ensejo das futuras
formulações na área do desenvolvi mente social-------------------------------------------------------------------------------

lPOS3.d4-3 PAULO DELGADO PT
.................. PARECER 'lo

Numa verdadeira democracia car-t tcrcat tva somente são
tnetectvets os tnat í stavef s

Contudo, ainda não ar tnatmos tão elevado 91"au de matur t
dada oot i t tca. razão por que somos contrários a oret eesão do
auto,

lPOB345-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
............. PARECER 'lo.

A emenda, não obstante os elevados m-coósttos do t lustre
Autor altera sucsrenctatment e o entenotmento da maioria dos
Constituintes Que examinaram a matéria na fase de elaboração
do Projeto de Constituição

-----------------_:~-~::~~_:~~~~:_:~~:_~::~_:~:_~:!:~~~~----------------------
lPOB346-0 ALFREDO CAMPOS Pr.'DB
................. PARECER * *..

A redação do inciso V do ar-t igo 10B do secjetc é mais
abral"'gente 00 Que a sugerida pela Emenda O parágrafo 10 Pi"O
POStO cor-r-esconde ao car-éç-aeo untco do or-tatna' O texto 00
nar-aa-ato 20 da Emenda esta nrct tctro no inciso" emendado

lPOB36 1-3 ROBERTO D ÁVILA PDT
............... PARECER ..

Temas a convtccão de Que a mater ta em foco recebeu tr-a
tamento adequado no projeto Pela prejudic1a11dade-------------------------------------------------------------------------------

lPOB3S2-1 ROBERTO O ÁVILA POT
............... PARECER ..

---------- ~:~:~~~_~~_~:~~:~.:_~~_~~~~:~~~_~~~~~ ~_~:'_:~E'~:~~~ _
lPOB363-0 ROBERTO O AVI LA POT
• ...... >lo....... PARECER ....... >lo.. ,. ••

A Emenda propõe o acs-escf mo das catavr-as > sem or-efutac da
justa indenização pelo dano moral ~ á a t \nea -a- do ttem VI do
ar-t 190 12 do Projeto
A Emenda, a nosso ver. tem pertinência, podendo a alteração
ser feita no texto do Substitutivo
Pela aprovação.

lPOB364-B ROBERTO D ÁVILA PDT
.............. PARECER ..

A Emenda, COncernente ao artigo 12 Hem XV, prevê O acresci
mo de ar tnaa estabelecendo orattcamente a pena de morte. pois
admite Que, com o devido processo legal, possa a1guem ser
privado da vida
A pena de morte devera ser rej e t taoa pelo Substitutivo
Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

IPG8365-6 ROBERTO O AVILA por
....... ,.,. ... PARECER ...... "'•••,.

A proposta Que a emenda vem apresentar ja esta atendida.
pelo menos em parte em disposlt IvOS constantes do srojetc de
Const ttutcão-------------------------------------------------------------------------------

lPOB.J66-4 ROBERTO O AVILA POT
.............. PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada POl' não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~::'_~~:~~~~~:~!:_~:_::'~~~:~:'_~:_~~~!:~:!~::~~:'_---------------
lPOB367-2 ROBERTO O AVILA POT
.............. PARECER .. 'lo .. 'lo....... 'lo

------------------~::~~~~-~~-~~~~:~:_~~-~~~~:~~~_::~:~~~-~~_:~~~:~~~------------
1POB3S8-1 ROBERTO o AVILA por
........... PARECER ..

O conteúdo da !:menda encontra-se contemplado, fmpl tctta
ou explicitamente em outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela prejudicialidade
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lPCB379-6 IVO VANDERLINDE PMOB
....."' PARECER .

Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lPoaa7s-3 ROElERTO VITAL PMDS
............... PARECER "' .

O ccnt euco da Emenda. em SLa essência já esta Incor-por-a
CIo ao Projeto.

lP08372-9 ROBERTO VITAL PMOE!
.................. PARECER ..oi- .

Acolhimento eceoas em r-elação as escolas centtcas
Pela aorovacãc cer-cta t

1POB37l-1 ROBERTO VITAL PMOB
............... PARECER '"

O Relator optou pela manutenção do texto orig'nal por
entenoer ser desnecessário o acr-esctno sugerido

lP08402-4 RUBEM BRANQUINHO PMDB
........ "'''' PARECER ..

Pela rejetcão. na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P08392-3 ALOYSIO CHAV!:.S PFL
..."' PARECER ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POB40S-7 RUBEM BRANQUINHO PMOB
............... PARECER ..

A Emenda pretende tr-ansrer tr- para a lei cro tnár ta o
"cecut- e os 1 e 2 do Art 427, et tmtoancc assim o cr-tvt
légi0 da União na pesquisa, lavra ou exploração de minérios e
o acrovett aeentc de recursos ener-aet tcos e'TI terras 1nd\genas

A proposta e Inaceitável O esctr-trc que norteou o traba
lho dos Constituintes foi exatamente o da preservação das 1'1
aueaas ertner-ata existentes em ar-eas indigenas

Constitui hoje por outro lado. ceaooe vergonha nacional
a maneira escancarada como tais riquezas as existentes nas
ceeats ar-eas dO t err-trcr-tc nacional - estão sendo entregues a
grupos estr-aaetros os quais ja domtnam praticamente nossa pro
dução mineral principalmente a de minerais estr-ateatcos

Coro se não bastasse, tais grupos pretendem tambem apode
rar-se das reservas minerais porventura existentes em areas
ind\genas, solapando de vez a soberania nacional

lPOB405-9 RUBEM BRANQUINHO PMDB
.............. '" PARECER .

As razões exnendtcas na Justificação da Emenda são muito
oportunas, motivo por Que acolhemos sua postulação
PeI a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P0840tl-1 RUBEM BRANQUINHO PMDB
• PARECER "' ..

As r-azões excendtoas na Justificação da Emenda são muito
oportunas, motivo por Que acolhemos sua postulação
Pe1a aprovação

lP08403-2 RUBEM BRANQUINHO PMDB
............... PARECER ........."'.....

O objetivo da emenda é clarificar o texto apresentado no ar-t
52 Parece-nos, porem, desnecessar ta essa ctar-tr tcecão de vez

que a expressão const í t uctonat deve ser entendida no seu
sentido de ocupação permanente Pela I'ejeiçâo

1?083S3-1 MAURO SAMP/lIO PMOB
.................. PARECEP .

A mataria constante da presente Emenda e t tctca da l e-

-------------~::~:~:~-~~~~~:~~::~:~::~~~~~:_~~~-~~::~-~~~::::_:~~!~:~~~---------
lPOB394-0 !MUROSAf~PAIO PMOB
.... "' PARECER "'..

A Emenda tem por finalidade introduzir alteração no Hem
III do artigo 270 do Projeto de ccnet ttutcêc da Comissão de
Sistematização, de modo Que fiquem teunee do imposto de ren
da os rendimentos correspondentes a proventos de aposentado 
r-ta

Não obat ant e a importância da EmQnda cee-ecvca pelo no
bre Constituinte Nauro seecaro. entendemos que Se trata de
meter-ta. que, por sua natureza e car-act er-tst tces , deve ser
regulada a ntvet de legislação ordinária e não no texto ccns
t ttuctonat

O problema não e de imunidade, mas, sim. de isenção Ca
be ã lei. entre mtr-j aoes de r-endimentos, escectr tca- os que
se sujeitam à taxação e declarar os quie ficam fora da tribu
tação Somente quando se trata de proteger valores fundamen 
tais é que a Constituição ceve intervir e criar restrições ao
Legislativo

No caso em oenate , a r-eat tdaoe econômico-social pode se
apresentar cambiante. ensejando que pessoas cc'n rendtoentos '
reduzidos numa determinada especie peecenam. t amném, r-eno t 
mentes exc-esstvcs neutr-as espécies - o Que nesaconsei na so 
tucãc urnca. r-ratca, via Ccnat t tutçãc A lei orntnãr-ta tem'

-------------~::~~~::-:~~~~:~::_~~~~--~-:~:~~::~~-~:_~~~~:_:~:-:::~:_----------
1POS395-B RUBEM BRANQUINHO PMOS
............... PARECE.R ..

EMenda ac-cveoa, tendo em vista a aceitação ela sugestão
de mUdança r-ecectcna 1 do 20 do Art 425

-----------------~::~-~~~~~::~~------------------------------------------------
lPOS396-6 RUBEM BRANQUINHO PMOB
................. PARECER ..

Emenda aprovada por acatarmos a sugestão de mudança da r-e
dação orlginal proposta pelo autor da emenda

._--------------~::~_:~~~~~~~~-------------------------------------------------
lPOB397-4 RUBEM BRANQUINHO PMDB
• .."' PARECER ..

A emenda foi apr-cvada , acatando-se a sugestão de supres
são da expressão -e do subsolo" Com algumas ecctt tcacões na
redação proposta pelo autor da emenda Que não alteram subs
tantivamente o dispositivo fol aceita a emenda modificativa
do Constituinte

-----------------~~~:_~:::_~~~~~::~~------------------------------------------
1P0839B-2 RU8EM 8R.ANQUINHO PMOB
............... PARECER '"

A emenda sugere apenas um artigo COIll 101s paragrafos '
para substituir todo O Capitulo VIII do r t euic IX do Proje 
to de Constituição, transferindo cr-at tcanente toda a questão
indlgena para a legislação cr-emar-ta

Se nesses quase Quinhentos anos de ãr-así t atnoa não ccn-
seauteos dar quatquer- tratamento oecente e adequado a essa
grave questão. COmo protelá-la

O aras t J possui maturidade suficiente para solucionar '
seus graves problemas, corrigir suas emseats distorções so
ciais e ref"eial' as grandes desigualdades que entravam sua
vida scctc-eccnõnnca

A proposta em exame por sua vez, nada treva. apenas
intenta r-at tr-ar- direitos deferidos às populações ind\genas'
no Projeto de Constituição A essas populações rot neaaoo
ate o direito a vida. restando apenas cerca de 200 trotes '
dos sete milhões que existiam na epoca do descobrimento•

Não podemos continuar sonegando aos nossos tndtcs os
ctr-ettos que o numents-o e a justiça tanto r-ecomendam

------------------~::~-~:~~:~~~------------------------------------------------
1POB399-1 RUBEM BRANQUINHO PMDB
................. PARECER ..

A Emenda pode ser acatada parcialmente Na redação que
propõe para o 3 do Art 1124 estabelece que a cct tt tca in
digenista ficará a ca-se de órgão or-ócr-tc da Administração
Federal Ora tal órgão ja existe, a FUNAI oar , o parágrafo
e'll questão r tccu oescr-tctencc. porquanto concordamos ser ce
mais embaraçosa a criação de um Conselho Deliberativo. como
bem ar-guseent a o autor da proposta

Pelas razões excenotcas , nossa manifestação é pela r-et t-
r-ede do 3 CIO Ar-t 424 do texto ccnst ttuctnar ,

-----------------~:::_~~~~~:~~~-~~~:~:~---------..------------------------------
lPOS400-B RUBEM BRANQUINHO PM08
................. PARECER .

Acolhida, nos termos da justificação da emenda
___________________~:~:_~~~~~::~~ M _

1POB40l-6 RUBEM BRANQUINHO PMOB
.......... PARECER .

Emenda puramente r-ecactceet e fndfscut Ivelmente melhor
que o Projeto

Pe1a aprovação_________________________________________________________________________ M _

PDTROBERTO O AVIlAlP083S8-l

1POB373-7 ROI3ERTD VITAL PMOB
.............. '" PARECER ..

A concessão de bolsas certamente dependerá ocs sistemas
de ensino COm observância do Art 381

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

1P OB370- 2 ROBERTO VITAL PMD8
.................. PARECER ....... * .......

A Emenda pr-opõe a Supressão da palavra "pub l tco" no
cacut do ar-t 373 do Projeto

Embora elaborada de outra tor-na a redação do ar-t 373 no
Substitutivo reveste-se de cont euoc roênt tcc ao da Emenda,
razão pela Qual podemos parcialmente atendida

Pela aprovação par-c taj-------------------------------------------------------------------------------

lPOS377-0 IVO MAINARDI PMOB
................ PARECER ..

A Emenda versa sobre assunto que consideramos não const i
tuctcnat , portanto a matéria devera ser tratada em lei ol'd'
nér ta

------------------~~~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
lPOS378-B IVO VANDERLINOE PMDB
...... "' PARECER ..

A ampliação das teuntoaoes tributarias centr-ar-ta tendên
cia crescente que vem se manifestando, entre os cons t t t utn 
tes . desde o in'icio dos trabalhos das Subcomissões e das Co 
missões reeãt tces , alem de ccrcr-cmeter- a meta de se reforça 
rem as finanças municipais e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lPOB3S9-9 ROBERTO VnAL PMDa
"' PAR='CER ..

A aetcncata e um atr-rnuto ntseortcc das untver-stceces ,
não cabendo estendê-lo ás instituições tsot acas

Pela r-ef etcão------------------------------------------------------------ -------------------

1P0837S-1 IVO LECH PMOs
............... PARECER ..

A tntencão é boa. mas a mater í a se eoeouar-ta melhor a le
gislação cr-utnar-ta

Pela redetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPoa374-S ROElERTO VITAL PMDB
...... "' PARECER "' ..

Segundo a tradição do Direito or-as t teu-o. a Emenda em
causa tr-ata de materia inf'acol'.st\tucional, merecendo ser
considerada quando se tr-atr-ar de legislação complementar e
ordinal' la

Pela r-eje tcão-------------------------------------------------------------------------------

lPOB3BO-O IVO VANOERLINDE PMOS
............ "'. PARECER ..

A legislação atual jâ reconhece as Florestas Nacionais Es
taduais e Municipais A tnctusão destas rter-estas como bem da
untão r-et ira dos Estados e Munic\pios esses bens

---------------_:~-~~::_~~_:~~~::~_:~~:_~::~_::~:~:~~-------------------------
lP083Bl-B IVO VANDERLINDE PMDB
......... "'...... PARECER ....... "'........

A emenda não esctar-ece o que se deve entender por "untua
des de conservação"

-----------------~::~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
11'08382-6 IVO VANDERLINDE PMD6
.............. PARECER ..

A proteção especlf'ca devida as regiões citadas ser-a man
t toa pelo relator que entende, porém, que as competências dos
poderes devem ser tratadas em titulo prccr to

-----------------~::~-~~~~~~:~~-~~~~:~~----------------------------------------
lPOS383-4 CHICO HUMBERTO POT
........ "' PARECER ..

O Projeto de const ttutcãc assegura a autonoerta dos Esta
dos, por conseguinte, a criação, fusão, tnccr-coeacãc e ces
membramento de montetetos devera ser ele sua competência esta
belecida na Constituição Estadual

----------------~~~-~:::_:~~:'~~::~-------------------------------------------
1PúB384-2 JOSÉ r.LU.S MURAD PiS
...... * PARECER .

A emenda trata de assunto de Pessoal como tal deveria

-------------~:~~~~-~:_::~-~~~~~~~~~------------------------------------------
tP,08385-1 JDSÉ ELIAS MURAD PTB
................. PARECER ..

Somos pela rejeição da emenda. vez que o texto const t tu-
ctcnat pretende tão-somente estabelecer o prlndpio da gra-
tuidade do pr-ocesse de neotr ttecãc para o casamento

scst er tor-nente , a legislação cr-dtnar ta d í sc í p l tnar-ã

-------------~::~~~:_----------~-----------------------------------------------
lPOB386-9 JOSE ELIAS MURAD PTe
.............. PARECER ....... "' .......

Entendemos Que foi dada redação abrangente e adequada ao

-------------~~:~~:~:~~~_:~_:~~:~---~:~~-~~~~~~:::~:~~:~:.:_--------------------
lP08S87-7 JOSE ELIAS MURAD PTe
................ PARECER ........ "'......

O ar t 90 do nosso Projeto contempla car-ctateent e a pretensão
contida na presente emenda Quanto ao aspecto da referência,

------------_!~::~:::_~:_~~::~~~_:~::~-~_::~~::~:~~-~~~~~~~~~------------------
11'08388-5 JOsÉ ELIAS MURAD PTe
................ PARECER ..

A Emenda é de ser rejeitada

-----------------~::~-~:~::::~-------------------------------------------------
lPOB3B9-3 JOSE ELIAS MURAD PTS
..... j ........ PARECER ...... "'........

------------------~:~_:~~~~:~~~:_~~:_::~~:_~~-~~:::~::~:~:_~-~~:~~~--------
lP08390-7 JOSÉ ELIAS MURAD PTB
...."' PAREC!;R "' "' ..

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão

-------------~:_:~:::~::~~:~~~-------------------------------------------------
lPOB391-5 JOSÉ ELIAS MURA0 PTB
.............. PARECI:R ........ "'.."'..

A Emenda em apreço foi acolhida em seu eer-t to no projeto

-------------~:-:~~:!~!~~:~~---------------------------------------------------



so- tão obvias razões somos pela rejeição

-----------------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
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IP08426-1 NILSON GIBSON prolOB
................... DARECER ...... "'..........

A sugestão em apreço está prejudicada pela supressão do
ar t 345

lPOS407-5 RUBEM BRANQUIN'-IO PMDB
............... PARECER ..

A ar-ecoa p-etenoe incluir entre as partes tem t tmas para
ingressa" em jI.J1ZO en oetesa dos interesses e on-et tc ind\ge
nas, previstos no ar-t 428 o ó"gão da Administração Federal

Não vtstuem-arcs qua tquer- razões que aconselhem o acata
mento da proposta O c-cêc de A.dministração Federal, no caso,
a FUNAI rem tnumer-as outras atribuições, e nesse particu
lar, não nos pa-ece Que os 'Interesses e os direitos indígenas
estejam sermo cuidados e protegidos adequadamente

t-os debates em torno do assunto na elaboração do texto
constitucional concluiu-se que tal tocunoêncta deveria caber
aos mdtcs , suas comunidades e organizações

Por tais razões a Emenda deixa de ser acateoa

------------------~:~~-~:!:~:~~------------------------------------------------
lP08408-3 t-.ELSON SEIXAS POT
............. PARECER ....... '"......

O texto elo Projeto j a contempla os objetivos da emenda,
particularmente Quando estecetece competência da União para
legislar sobre direito processual e do trabalho (Artigo 54,
XXIII a)

---------------_:~::~~:~~:_~~:~~~~:~~~-~_:~:~~~--------------------------------
lP08409-1 NELSON SEIXAS POT
............... PAR!:C!:R ..

O conteuoc da Emenda é tratado de forma mais ecranaente
pela redação ceer-ectoa ao d-scos tr tvc no Projeto de Cons-
tituição

------------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
1P08410-5 NELSON S!:IXAS POi
................,.. PARECER ..

O Projeto da Comissão de s tater-et taecãc inova de rrane tr-a
eos tt tvê ao tratar numa seção especifica o direito ã assis
tência social, e pela primeira vez da aos oet tneaeentcs pro
gramaticos tuncementats nesse campo o -s tatus " de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, Que o texto dO proje
to não ecoe-a acolher 05 desocm-amentcs necessar-tos a efeti
vidade da ccr st tca social no campo da assistência publica, o
Que devera ser realizado via legislação os-dtnár-t a _Entend~

mos, cots , que a sugestão contida na emenda em ouestao nao
obstante, seus mer-t tos e relevância especifica oocer-e ser me
lhor ac-ectaoa em outra oportunidade, ao ensejo das futuras

-----~-------~~~~~:::~~-~~-~~::_~~-~:::~~~:~~~:~~~-~~:~~:_--------------------
lP0841l-3 NELSON SEIXAS POi
................ PARECER .

accrntoa parcialmente, no mer t to , nos termos do sunst ttu-

-----._-----_:~~~-~~-~:~~:~~---------------------------------------------------
lP08412-l NELSON" SEfXAS por
................. PARECER .

A emenda fica prejudicada em razão dela dispositivo ter sido

-------------~~~~:~~~~-~~-~~~::::~~~~~-----------------------------------------
lP08413-0 NELSON SEIXAS PDT
............... PARECER ..

A Emenda propõe que se leve em conta, na determinação da
r-eepoosebt t tcaoe penal, a deficiência mental

A meter-ta re consta da lei penal cr-otnar-ta. não deve ser
tnctutca no 'texto constitucional, a nosso ver

Pela rejeição

lP084'4-8 NELSON SEIXAS POT
................ PARECER "' ..

r,lateria de ordenação tntr-accnet ttuctcnat
Pela rejeição

lPOB4l5-6 NELSON SEIXAS POT
.............. PARECER ......... "'......

A concessão de incentivos r tscats e de isenções, de ca 
r-ater especifico, não e matér ta constitucional

Pela rejeição

lPOB416-4 NELSON SEIXAS POi
................ PARECER .

A forma co cneccs st tvo do par-aqr-atc untcc do ar-t 65 do Pro
jeto de CO!1stt t u tçâc é correta Temos observada os excessos e
até escãouatos ocorri elos em alguns Estados ccentc a fixação
dos sucsurtcs dos deputados estaduais Nada maf s justo que os
t tmtt es da eemcner-ecãc dos ve-eaocree seja fixado na const t
rutcão de cada Estado

lP08417-2 NELSON SEIXAS PDT
.......... PARECER "' ..

Entendemos que a presente proposta não deva prosperar, ja que
as t ar taecs criando uma aocsentanor-ta precoce e c-eruotcta r
para a nação Hoje, mais do que nunca, não podemos dispensar
tão ceoc essa rica ccntr tbutcão ceeencenneea pelos servidores
pUbl tece------------------------------------------._-----------------------------------

lP08418-1 NELSON SEIXAS POi
.........., PARECER ...

Deu-se ao dispositivo em causa redação Que veda aJscrlmlnaçâo
de Qualquer natureza, com o que se favoreceu à concisão sem
pr-ej uí ao da abrangência Pela prejudicialidade------------------------------------------._-----------------------------------

lP0841g-g NELSON SEIXAS POT
................ PARECER ..

A Emenda versa sobre assunto não const ttuctcne1, devera
ser r-eautaca em legislação crtnner-ta

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOB420-2 NELSON SEIXAS POT
............... PARECER ..

A Emenda versa sobre assumo não conat tt uctona l A Mate
ria devera ser objeto de lei ordlnar1a

Pela Rej e t t ada-------------------------------------------------------------------------------
lP08421-1 N~LSON SEIXAS POi
.................. PARECER ., .

A concessão de Incentivos s tscats e de isenções, de ca 
r-ater especifico, não e mater ta constitucional

lPOB422-9 NELSON SEIXAS ?DT
................ PARECER ...

Manifestamo-nos pela r-ef etcãc da emenda
Entendemos Que a matéria é pertinente a legislação cr-ot

nãr-ta

lPoa423-7 NELSON SEIXAS POT
............... PARECER .

No capitulo dos ut-ettos Individuais e na Seção da Saude
ha suficientes garantias que dispensam o texto atacado Pela
rejeição

lP08424-5 GERAL:JO CAMPOS PMOB
............... PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
cu-ente predominante na Comissão de Sistemat tzacão

lP08425-3 NILSON GIBSON PMOB
........... .,., PARECER ., .

A erenca trata de assunto de Pessoal como tal deveria
eat er ta de lei ordinária

lPOB427-0 NILSON GIBSON PMDB
.................. PARECER ..

O eeenc inciso XXIII, da ar-t 54, em suas al'ineas -a-, ~1" ~

p" e -v-. contemplam os objetivos da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPOB42B-B NILSON GIBSON PMOB
........... "'''' PARECER ..

A Emenda em exame pretende suprimir O art 475 do Proje
to o qual concede entst ta ampla, geral e irrestrita aos pu
nidos por r-ottvos cot t t tcos

Trata-59 de s19ni":icat1va conout sta no plano da ordem
nemocr-at tca fixando-se na esfera ccnst tt i.tcto-iat norma cue
visa a conferir justo tratamento a milhares de brasileiros
persegui oos durante os obscuros ter-nos de autoritarismo

A emenda não se aftna com os oes tnntcs dos novos tempos
de transição oeaocr-ãt tca

Pela rejeição da proposição

lP08429-6 NILSON GIBSON PMOB
........."' PARECER .

A Emenda ora oferecida visa a supressão do ar t 429 do
projeto, o qual autoriza sejam 05 atos praticados pelo coman
do dos governos autoritários desde 1964 suscet rvef s de apre
ciação pelo scoer- Juo tcter-tc

Essa se-c-e foi uma das grandes aspirações daqueles Que
se vt-ae injust Içados pelo atos em questão, não podendo a no
va Constituição deixar de atender os ansetos em questão, es
cectatnent e numa fase de transição para a conso1 tcaçêo do
regime democrat tco

-----------------~:~~-~:!:~:~~-~~_:~:~~~--------------------------------------_.
lP08430-0 NILSON GIBSON PMOB
................ PARECER ..

No entendimento do Relator, salvo a instituição da Defensoria
do Povo, o item IX ser-a suor-tmtoc Pela cr-ejudtctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP08431-8 NILSON GIBSON PMDB
.......... "' PAREC!::R ..

A proposta não esta em consonância com o eap'tr t t o de e
quiparação de direitos Que na mater te referida deve ser oti
mizado

Pela rejeição

lP08432-6 JOSÉ ELIAS MURAD Pia
................. PARECER .... "'.......... '"

No cao I titulo lI, e garantida a proteção temper-ar-ta
à cr-ccr-teoaoe industrial

Pela rejeição

lP08433-4 JOSÉ ELIAS MURAD PTB
.................. PARECER ....."'.... "'....

A alteração proposta a mver do ar-t 348 que foi supri
mida, pode ser encontrada, em seu mer t to , contemplaela no ar t
203 do novo Projeto de Constituição

1P08434-2 CHICO HUMBERiO POT
................. PARECER .

A Emenda, diante das ccnoerave te razões que a justifi-
can. ser-a oportunamente considerada por ocasião da formulação
do Subst t tut Ivo

Pela r-ef etcêo

tPOB435-1 CHICO HUMBERTO por
........."' PARECER .

O cr-ecettc tosccrctcc no art 137 oo Projeto faz enumer-ação
apenas exemplificativa enenctanoc tão so os aspectos reputa
dos de reator- relevância para o controle o Que não impede o

exame dos atos de gestão sob os diversos prismas enfatizados
pelo i lustre Autor
Lnplí cf t ament e et eoateos , assim, os obj et tvos da ar-eece
tela, nosso ca-ecer é pela sua cr-ejuntctat toaoe

lP08436-9 CHICO HUMBERTO por
............... * PARECER "'..

A redação do ar t 19o atende a exigência de correlação en
tre remunerações, pretendida pela emenda

Pela prejudicialidade---------------------------------------------------------------------._--------
lP08437-7 CHICO HUMBERTO POi
............... PARECER "' ..

Pela r-eretcãc da Emenda por se tratar ele meter-ta tnrr-accns 
t t tuctonat

lPOB438-S CHICO HUMBERiO por
............ PARECER "'...

O ilustre autor pretende nova redação ao ar-t 145 do pr-ojeto
para inserir em seu texto a palavra "contacets "
Sobre o assunto nunca e demais relembrar que, ntetcr tceeente ,
o Leg1slattvo tem entendido ser meramente exemplificativa a
enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Minis
tro do Tribunal de Contas, a exemplo de Engenheiros, Generais
e Contador-es, que Je tor-a-a nomeados
Portanto, prefer'imos rranter a tradição, no particular, razão
pela Qual nosso parecer é pela prejudicialidade da emenda,
uma vez Que ela, em essência, já se contem no Projeto.-------------------------------------------------------------------------------

lP08439-3 EUNICE MfCHILES PFL
................. PARECER .."' .

No entenelimento do Relator, a eater ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-ctnar-ta. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
satar-tos para 'incidência de ccnrr-tbutcões sociais destinadas
à Seguridade possui 'Implicações bastante s'ignlflcativas no
financiamento de programas e entidades já. consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnsr t tu
c tona i poderiam ser fixadas as provisões tnctscensavets ao
dascobr-amento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suor-ees tva, remetendo a mater ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo leg'islatiVo
crc tnar-tc

1P08440-7 MAGUITO VILELA PMoB
.................. PARECER ..

A função social da terra e eK1gêncla mate própria para se
determinar ou não a desapropriação do Imóvel rural

Somos, ccts pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P08441-S MAGUITO VILELA PMOB
............... PARECER ..

Pela rejeição EmbOra a idéia de descentralização dos
processos administrativos, em geral, apresente aspectos posi
tivos, no caso especifico da Reforma Agrária, estender aos
Estados e Munic'ipios a ccecetêncta para efetuar desapropria
ções poderia criar problemas de ordem operacional e adminis
trativa tanto pelo grande numero de órgãos governamentats
envolvidos no proecsso , quanto pela pulverização dos r-ecur-sos
dtspcntvets

lP08442-3 JOÃO ~ENEZES PFL
* PARECER .

Visa a Emenda a criação de novo imposto de cceoet êncta es
tadual, incidente sobre a exploração de mtner tos e de madei
ras, 'Inclusive para exportação



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP08442-3 JOÃO MENEZES lP08456-3 RICARDO IZAR PFL

249

Não obstante as razões oferecidas na Justificação, enten
oeecs tnccnventeote a autorização cons r ttucrcoat paa a lnsti
tuição do referido tributo, porquanto seria praticamente iM
ooss tvet distinguir, com a necessàr te clareza e objetividade
seu fato gerador do fato çereaar do lmPoSto reter ice no ar t
272, Hem 111 eee-eta dada a aspac t r tc tnaoe da oper-ação so
bre que incidiria, tal tributo viria afetar a estruturação e
a composição da", ccncetênctas tr-tbut ar-tas estabelecidas no

-------------~~~!::~-----------------------------------------------------------
lPOB443-1 JOÃO r/:'NEZES PFL
.......... PARECER ..

O proposto na Emenda está e"l parte cons tcer-aoc no sutis -

------------_:~:~~~~~--~:~~-~~~~~~:~~-~~~~~~~----------------------------------
lP08444-0 NILSON GIBSON PMOB
............ "'.. '" PARECER "'..... "'''''''''''''

Ja tendo ace t taco emenda Que suprime todo o ar t 10,
estamos, evtcenreeeote , renoee pela supressão da parte pro-

-------------~~::~--~:~~-~~~~~~:~~---------------------------------------------
lP08445-B NILSON GIBSON PMDB
.... "''''''' .. ''' PARECER "'..ot

A Emenda acresce a a t tnea f do item UI do artigo 12 do Pro
jeto, cnsocs tcãc concernente a admissão de pessoal
A meter-ta parece-nos r-ats pertinente ao caotturc cue trata
dos funcionários nunt í cos

-------------~~~~:~~.:_:~:~~.:_~:~~_:~~-~:!:~:~~--------------------------------
1POB446-6 NILSO"l GIBSON PMDB.."'..* PARECER ..

'Não so apotenos a supressão proposta, como a supressão

----------~--~:_:~~~-~-~~:_-:~-_:~~~~~~:~::_-~::~-~~~~~:::~~--------------------
1POB447-4 NILSON GIBSON PMDB
....... "''''''''''''' PARECER ."'''' •• '''''''''.

Embora a preocupação do 1lustre Constituinte seja louva
vet , a matéria constante da presente emenda, conrr í ta com a
sistemática geral adotado pelo Projeto de Constituição ja
exam1nado nas fases or-et tntner-es da etacceacão dO texto

------------------~::~~_::~~~.:_:~~:_~:~:_~:!:~~~~-~~_:~:~~:-------------------
lP08448-2 RICARDO IZAR pFt.
......... "'... PARECER ..... "'.... "'....

A, supressão proposta enriquece o texto constitucional

------------_:~~~:::~~~~:~~:_~:~:_~~:~~~:~:_-----------------------------------
1POB449-1 RICARDO IZAR PfL
............ "' PARECER "' .

A emenda reflete objetivo frontalmente contrario a 01'1 
entação dos otecos t t tvcs consagrados no projeto const t tuc tc
na'l , escectauneot e no que se refere a tnst ttutcêc do trabalho

-------------~'=~:~~~------------------~----------------------------------------
1POB450-4 RICARDO IZAR PFL
...... *....... PARECeR "'.."'.."'...... '"

Consideramos que, objetivamente, não deve o texto cons
titucional assegurar ao trabalhador direito a piSO salarial
proporcional à extensão e a comctextoace de tt-aoaf no realiza
do E necesaar-tc assegurar o piso salarial de todo traba
lhador Q salário nnn teo capaz de satisfazer suas necessida
des bas tcas e as de sua fami lia

O estabelecimento de otscs satar ta ts oteer-enc t aocs e
processo que obedecera à evolução do mercado de tr-auaino e ao
anda-nentc da negociação coletiva das diversas cateac-tas po
dendo cr-tst at t aee-ee eventuatteente em lei

lPOB45l-2 RICARDO IZAR PFL
........... "'•• PARECER .... (,.."'......

A sunr tretr-vse o direito a gratificação natalina 00 elen
co do artigo 13 do Projeto, não deveriam subsistir todos os
demais O que SE:! pretende é estabelecer o tr-e ttcs fundamentais
do t r-abai'ieoor- e o 130 sater-to e um deles Claro esta que a
d1sciplina da eater-ta, como at tas hoje acontece ficará para
'; legislação oro tnar-j a

-------------------------------------------------------------------------------
lPOB452-l RICARDO IZAR PFL

.."'............N~~R~;;~s..r-azão ..par-a a sec-essão da garant ia aõ se 1ar ia
faml1ia do texto constitucional A acatar-se a proposta pra
ticamente a totalidades aos direitos at encacos no artigo 13
do pr-ojeto, seria tambem cosatvet de expurgo

A nosso ver, deve a Constituição garantir o direito e
deixar sua regula'lõentação à lei ordinarla

lP08453-9 RICAR.DO IZAR PF!...
....... "' PARECER "' ..

üof et tva a Emenda a supressão do inciso XIV do artigo
13 do Projeto que ordena a proporção m\nirra de nove oectmos
de empregados or-as tt et rcs em todas as empresas e seus estabe
lecimentos, ressalvadas as microempresas e as de cunno fami
liar

A questão da proteção do traballlador cr-es ttet-c e da re
serva de postos de tr-abatnc nas empresas que f':!flcionem no
pals e r-etevar-t e e deve ser cnjeto de legislaçao futura Pa
r-ece-nos no entanto Que a quantificação dessa reserva deve
ceeeoecer a fatores conj untura i s extremamente mutave t s

Por essa razão, sonos de parecer contrario ao t r-atementc
do tema na Constituição e acolhemos a Emenda sob anát taa

-------------------------------------------------------------------------------
lP08454-7 RICARDO IZAR PFL
............... PARECER ..

E nosso entendimento que o saj ar tc de trabalho noturno
sucer tcr ao dtur-oc é dtr-e ttc do trabalhador que deve constar
do texto constitucional A acatar-se as razões que recomendam

sua -eauraeentecêc exclusiva na legislação ordinaria coe
parte do elenco de direitos dos trabalhadores toscr-j to no
projeto deveria ser também exour-caco _

Nosso ce-ecer-. portanto é contrario à supressao propos
ta pela emenda

------------------------------------------ -------------------------------------
1P08455-5 RICARDO IZAR PFL
.......... "'.."'.. PARECER ..

ObjetiVa o autor a supressão do Hem XVII do artigo 13
do Projeto, que veda a prát Ica de servfCO extraordfnario'"
ressa1vados os casos qt.e enumera

Não concordamos com a supressão proposta Somos de opi
nião que o texto constHuclonal deve conter a diretriz mais
geral que norteará o tratamento da questão na leg1slacão or
dinária

-------------------------------------------------------------------------------
lPOB456-3 RICARDO IZAR PF!..
"' '" PARECER ..

Assegura. o inciso VII do artigo 13 do Projeto, ao traba
lhador, o d1reito de perceber salarl0 fixo nunca 1nferlor ao
mSnlmo Quando houver remu'leração variavl;!l

Pretende vedar pratica cornJIõl nas relações trabalhistas no
pais Não são ooucos os casos em que a empresa contrata o
traoalnador CO'll remuneração variavel sem a garantia do fixo
Fica 3ss1n, o t-aballlador, a Mercê da sazonal idade da atlvida
de podendo lnclusive perceber, dete~minados meses montante
inferior ao salarl0 mlnlmo Mesmo nos casos em que esse extre
ma não e alcançado, a contagem da remuneração var1aval parte
do zero e, o trabalhadOr, tem qLe conseguir com desempenho
aQlcional, o que lhe e devido pelo sirtlples vtnculo empregat l
ciO o salarío m\nino

Por essas razões nosso parecer e contr-ár-tc a supressão
~l"OlJosta pela emenda

lP08457-1 RICARDO IZAR PfL
.............. PARECER ..

Pr-et ende o autor retirar do inciso XVIII do artigo 13 do
Projeto a ceeer-ennacãc do oaaeeentc em dobre do período de
férias e a palavra ~gozo"

No Que se refere à ('enumeração, acolhemos a emenda por
constoer-ar , que sua t txacão deve ser otuetc de legislação 01"
c-nar ta Parece-nos neces sar-to apenas exot tctre- se" devida
nesse caso a remuneração integral

Somos de parecer cont r-ár-tc , ccntucc. a retirada do termo
"gozo~ Sua tnctusão no texto oneoecem a í ntanção de assegu
rar etet rvaeente o descanso e o lazer de n-aoarnacor-. não
~ermitindO a barganha por dinheiro

lP08458-0 RICARDO IZAR PFL
................. PARECER "' ..

O imperativo de que sejam r-eoue tucs os r1SCOS a secce e
segurança do traba 1naoor , parece-nos um dos pontos eunoa-en
tais dos direitos Que lhe devem se" assegurados pela Consti
tuição Não basta a oetermtnecãc do paqement c dos ao tcf cna ts
de tnsatube tcace e de periculosidade, pois o objetivo maior e
a preservação da fntegrldade cstcossomar rca da tr-aoatnacor
Por isso, não podemos concordar Que a mater ta figure apenas
na lei oedtncr ta

1P08459-8 RICARDD IZAR PFL
'lo.. "' .. "' ..... '" PARECER .."'......... "'..

Quanto á crctntcãc cc trabalho noturno e tnsatucr-e aos
menores de 18 anos. ha Um consenso geral dos Constituintes
Com relação, ncr-e«. ao menor de 14 anos, ha uma tendência no
sent ido de que sua permissão esteja condicionada a um traba
lho de aprendiz A solução nos parece viável e concet tbt t tza
se com a r-eat toaoe brasileira

De fato não podemos correr o r-t sco de deixar nas ruas
milhões de crianças que estariam tepectcos de trabalhar por
;:ausa da proibição de uma norma ccnet t tuctonat

lPo8460-1 RICARDO IZAR PFL
............... PARECER "'•• "'.........

Noutro ponto, é limitada a jornada maxt n-a para as at tv t
caces Que não exigelJl trabalho ininterrupto Lógico portanto,
deva ser fixada, para as que cenar-oas tal r t tmo a jornada de
6 horas, cone medlda acaute l ator ta da exploração a mvata
tnscccr-tavete , da mão-oe-oore A exclusão deste cnsoos tt tvo
lmpllcaria en igual proC!i!dlmento Quanto ao outro. O que nos
~arece de toda inconveniência

lPOB461-0 RICARDO IZAR PFL
... 1' "' .. ,. PARECER "''''

Acolhemos. eM parte, a EMenda no sentido de suprimir do
otscos tt tvc os diversos componentes do salárlo-m\nirro, dei
xando para a legislação Ordinária essa discriminação

A Constituição cabe apenas declarar cue o salário 1'11
ntec destina-se ao atendimento oas necess tcaues nas tcas do
trabalhado!' e da sua familia, ressalvando contudo a neces
~idade ae atualização constante do seu valor

1P08462-B RICARDO IZAR PFL
............... PARECER * "''''

Enten<je o autor Que o dispositivo visa a uma "participa
Cão disfarçada" do tr-aoamaoor- nos lucros da empresa e por
isso propõe a sua supressão Tal, no entanto. não é o sentido
do pr-ece r to do inciso XXXI do ar t 13 Ali o que se busca e
assegurar a integração e ass rmt tacêo do oceear-to nos avanços
da tecoctoata. da autonacão por exemplo, que, entretanto não
poderão ser causa para redução dos seus ct-e ttos

lPOB463-6 RICARDO IZAR PFL
...... "' PARECER ...

Não concordamos, categoricamente com a ellminação de
qualquer tuteta const t tuctona t para o trabalho domestico Bem
sabemos Que não na \dentldade entre as at tvtoacres do oomesr t
cu.que presta serviço no ãeuí tc do lar e a do trabalhador nas
empresas com flns tucr-at tvos na. no entanto, certos dtr-at tos
que alem de l na I tenavats são Inerentes a qualquer relação em
~regat\c1a, ou sejam, os enomer-ecos no orcretc

1~OB464-4 RICARDO IZAR PFL
... "' PARECER ..

E procedente a supressão do dispositivo, u-ra vez que se
trata de mat er-ta de legislação or-df nar-f a especialmente os
seus car-açr-ercs Procuramos, no entanto, tnccr-cor-ar a r-aspon
seett toace subs tdf ar ta oc erc-eaaoor- no inciso XXX do Proje
to

----------------------------------"--------------------------------------------
lP08465-2 RICARDO IZAR PFL
.......... " ,. PARECER "'''''..

O autor tem razão A n-at êr-t a da formação de comissão ou
associações de trabalhadores no selo das enar-esas , e delicada
e deve r-esu t tal' de r-eacctacões cotet tvas das partes envolvi
das nas relações de trabalho

o imperativo constitucional tntr-oouatco ex abrupto ge-
raria um t-nnacto altamente ccnr t t t ante

Pela aprovação

lP08466-1 RICARDO IZAR PFL
....."' PARECE~ "' ..

.acotber-cc numerosas ponderações e Eme1"das, em teces as
fases da e t aaor-ação do Pr-cj eto ccnveneenc-oos de Que, real
mente seria necessar tc atenuar o car-áter- i'llposit1vo do p"e
cat to tendo em vista, tal'llbem, Que ["a1s de 80% das emfJresas
existentes rl':l pals são de pequeno port,; Assim, não nos pare
ce ser caso de supressão do disposit ivo, dada a função social
da el'lpresa mas. s1m, de sua adequação a rea 1idade brasil ei
ca

lP08467-9 RICARDO IZAR PFL"' *."'''' PAR:::CER ."' ..
Ul'l eXaMe cr i t er 1oso nos 1eva a conv i cção de que o d \ spo

sHivo da al\nea 'f~, do item IV do art 17 do Projeto esta
cont1do, implIcitamente no conjuntO de I"ormas que estabelecem
a l1ber'dade sindical e o reconhecimento do Estado à existên
cia de entidades sindicais representativas de trabalhadores e
empregadores

A propria legislação atual con'temola a garantia aos di-
rloentes sinjicais para o exerciclo de suas atividades A
disposição sera redundante

SOfTlOS pela rejeição

lP0846B-7 RICARDO IZAR PI:L
.........""" .."'.. PARECER "'''''* ..

O autor tem razão oarc1almente a f1"ateria da competência
da asseml;51ela geral da entidace s1ndical e da alçada do esta
tUto respectivo ou da lel

Entretanto a competênCla para a fixação da contribuição
Slnd\cal preclsa flcar desde logo resguaroada, a fim de ga-
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lPOB468-7 RICARDO IZAR PFL lPOB482-2 RICARDO IZAR PFL

r-ant tr- O Custeio das atividades
Essa e aliás uma das çr-armes reivindicações da classe

trabalhadora
Pela aprovação parcial

lP08469-5 RICARDO IZAR PFL
•• "•••••• PARECER "••• "." ••

O poder normativo da just tce do trabalho está previsto
em outro titulo

Quanto á participação dos trabalhadores nos processos
dec t.sor tos relativos ao reaproveitamento da mão-de-obra e aos
programas de reciclagem. e mat er ta da lei cr-ctnar-ta, realmen
te

Somos pe 1a aprovação da Emenda

lPOB470-9 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda o-ecos ta mer-ece ser parcialmente acolhida. pe
lo significado contido nas objeções Que encer-r-em

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP08471-7 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A eventual oar-t tctpacãc de r-epr-esentantes do ocoer con
cedente ou oe-mt tent e. da empresa concess tonar-ta ou per-ate
s tcna-te , dos usuar tos e dos emnr-eaaoos . em comissão destina
da a promover fiscalização e planejamento, e matar-ta para a

lei ordinária
Somos pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lPOB472-5 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, salvo a instituição da Defensoria

-------------~~-~~~~:._~-!!:~_:~_::~~_:~~~~~~~~--~:~~-~~:!~~~~~::~~~~:_---------
lP08473-3 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Tratando-se de sindicatos. torna-se necessário definir
uma só representatividade para efeito de celebração de con
tr-ates coletivos de trabalho do âmbito cat eacr-tat

Somos pela rejeição

lP08474-l RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Tal como o inciso XXX que dispõe sobre o seguro de aci
dentes do trabalho, entendemos deva ser assegurada no texto
constitucional, ao contrário do que propõe a Emenda, a garan
tia do emprego durante o oer tcoc de afastamento do trabalha
dor por mot Ivo de acidente ou de doença profissional exctut
do apenas. o aspecto salarial, uma vez que essa cobertura
ser-a feita pela Previdência Social

lP08475-0 RICARDO IZAR DFL
...." •••••• PARECER •••••••••

A emenda tem por finalidade suprimir o inciso XIII, do
ar t 13. que garante ao trabalhador o direito a participação
nos lucros ou nas ações da empresa em que trabalha

Consideramos ser a par-t tc tpacão nos lucros dlreHo fun
damental do trabalhador E de e tementar- justiça o retorno de
~al'te da riqueza aqueles indispensáveis a sua geração

lP08476-B RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •• "'••••••

A Emenda propõe a supressão da ar tnea alo do Hem II do arti
go 17 do Projeto
A matéria ao contrario do que afirma o autor. vem regulada
ern textos const t tuc tcna ts anteriores e não há razão para que
se Quebre essa tradição normativa

-------------~:~:_~:~:~~~~---------------------------------------------------_.
1POB477-6 RICARDO IZAR PFL
.... " m PARECER .

O dispositivo objeto da presente emenda não veda o tr-aoa
UIO ceecorãr-ro. mas a intermediação da mão-de-obra rncõe
portanto. como regra, o estabelecimento de vtncuto empregat'i:'
cio direto e~tre prestadores e tomadores de serviços

A aot tcaçãc dessa norma. como se ecoa ver, não pode alte
rar de maneira significativa, a oferta de postos de trabalho
da econonla Seria absurdo supor que a neceas tnaoe dos servi
ços hoje atendidos mediante locação, oesecar-ecesse com a pro1
ctcão ela intermediação Essa necessidade strctesmente passará
a ser satisfeita mediante estabelecimento de r-elações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar tos do serviço
• Pela rejeição da emenda

-------------------------------------------------------------------------------
1P0847B-4 RICARDO IZAR PF:..
........... PARECER .".'1'•••••

O preceituado no artigo 15 do Projeto r-esut ta de numero
sas manifestações das entidades sindicais Que vêm acompanhan
do, de perto. o a-avtestec problema de retenção tnfust tr tcaoa
do sa1~rlo As estet tst tces dos Tribunais Regionais do Traba
lho, sao alarmantes quanto ao numero de feitos judtctare re
clamando satar tcs Ora. a nossa legislação atual trata de mo
do t rmtcc a questão, cominando simples multas ao empregador
faltoso Assim. a ce-acter tzacão da retenção t eeccr-ãr-ta. ou
definitiva do salário como cr-tme deve constituir em sério
ccs tacuto a essa prática fraudulenta do mats sagrada direito
~o trabalhador

lPOB479-2 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

conccr-oaros , em parte, com a "fust tf tcacão" da Emenda
De fato, a rigidez do disposto no inciso XXI do artigo 13 oo
cer-ta rever- a situações de Impasse quanto àquelas atividades
em.que a moderna tecnologia ainda não atingiu o grau sufici
ente de eliminação dos riscos de insalubridade e de periculo
sidade A eliminação porem, do dispositivo em nada ccnte t
nutr-a de positivo para esse grave problema üat porque prefe
rimos a formula em que se obriga as medtcas tendentes a eli
minação oca referidos riscos pOI' meio de normas de eectctna.
~ig1ene e segurança do trabalho

1P08480-6 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER .

A sugestão e oportuna e pertinente e foi acolhida nos

------------_::~~:_~~_:~~:!~:~:~~~-~~-~::~:~~---------------------------------
lP08481-4 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER ..

Altera a r-edação do artigo 471 para fazê-lo dizer Que "a
lei regulara o dire1t9 do ene rtevta de extfngulr. medIante
resgate com tnoentzacãc a enfiteuse perpetua" Entendemos
Que. e mais aconselhável deixar a Questão da indenização aos
respectivos ccnt r atos

------------------~::~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lP08482-2 RICARDO IZAR PO::L
........... PARECER •••••"•••

Pela rejeição
Ju1galf.os conveniente suprimir o ar-t 493 do texto cons

~~iu~~~~~~l~ manter o prazo de um ano para a promulgação de

50"'05, pois, pela rejeição da Emenda

1POB483-1 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER .

O ccnt euoo da Emenda encontr-a-se contemplado, tmot tctra
ou explicitamente. em outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela prejudicialidade

lPOB4B4-9 RICARDO IZAR PFL
."••••••• PARECER .

O texto do dispositivo constante do projeto constitucio
nal e mais claro e objetivo, de forma a não oetxar- dúvidas
para orientação da legislação cr-ntnar-ta,

Pela rejeição da Emenda

1P08485-7 RICARDO IZAR PFL
...." ••••• PARECER .

A estabilidade. entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contr-eoostcãc ao livre ar-tn t r-to

do empregador de despedir o empregado. 'tor-ncu-se , artificio
samente, uma momentosa e controversa questão. porquanto seu-

~ mentos excr-ess tvos das categorias envolvidas t ê-n se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução naeeontosa do problema

Na verdade, o que quer o emcr-eaáoc é ver limitado aquele
ar-tntr-f o e, não, como se cr-ocata ensenaoaeente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador ccnsctent e toe Que e parte vital e tnat tenavet da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um Instrumento ou máqutna que, após
usada, é jogada fora como tnser-vtve t

De sua parte, não interessa ao eecresaocr- inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado. nots esses são fato
res corrpravados da baixa produtividade A pratica, a experi
ência, o conhecimento t ecntcc.- a identificação do empregado
com os objetivos maiores da ermresa , significam para ela um
cetr-teôntc tnsunst ttutver Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja Virtualmente ccnt r ãr tc á rotatividade da sua mão-de
-obra fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes ter-moa. não há porque se trazer
car-a a relação enor-eaat tcta. fundada na bilateral toada do
contrato, uma condição untcesscat , paternalista e tmocs tt tva,
que, ao longo do tempo, ser-or-e foi causa de tormentosas de

mandas fuutctats
Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula ccnct t tatõr ta que reflete a tendên
cia eajcr-tt ar ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que. otuturnanente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação. é a veda
ção da despedida tect tvaoe ou sem justa causa, em termos a
~erem definidos pela legislação cr-cmãr ta

lP08486-5 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão da al'inea "f" do Hem II do arti
go 17 do Projeto
A rencênc ta é manter-se o dispositivo Que garante ao Poder
Publico o en-ettc de r tacat tzar- entidades que recebem SUbven
ções ou Que são mantidas pelo Estado E uma pr-ecaução neces
sar ta
Pela rejeição

lP08487-3 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER ...." ......

A sugestão é oportuna e pertinente e rot acolhida nos
termos do Substitutivo do ge tator-

lPOB488-1 RICARDO IZAR PFL
• PARECER •••••••••

A sugestão E: oportuna e cer-t tnente e fol acolhida nos
ter-mos do Substitutivo do Relator

1P08489-0 RICARDO IZAR PFL
............. PAR!:CER .

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do subst ttut tvo do Relator

lP08490-3 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER ..

A sugestão e oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substitutivo dO Relator

1POB49l-1 RICARDO IZAR PFL.
........... PARECER .

A sugestão não cõoe ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um mtntno de
esoect t tcaçâc das bases de 'incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de seaur toaoe Social. No que respeita especi
almente á ccntr-tcutcão empresarial. o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a orver-s t r tcecãc da base, de modo
a r-os-per- com O c tr-cuio vicioso gerado pela Incidência exclu
siva sobre a folha de satar-tos Quanto à manutenção do fatu
ramento e do lucro. parece-nos õnvto que se trata de fatos
geradores difel"entes, que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as oecut tar toaoes econômico-f tnancetr-as e
operacionais de cada cont e tbutnte

1P08492-Q RICARDO IZAR PFL
............... PARECER ..

Os principias cont idos no ar-t 313 são fundamentos da PO
i tt tca de tr-anspor-tes não oevenco. portanto, serem elimina
dos do texto constitucional, sob pena de proporcionar distor
ções na or-oenacãc do transporte mar-tt tno internacional

Pela rejeição

lPOB493-8 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER .

Pela aprovação da Emenda A matéria deverá ser cef etc de
1e1 crdtnár-ta

1PD8494-6 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER .

A emenda apresentada se coaduna com o atual cr-ooosttc de
simplificar a r-ececãc do projeto const ttuctcnat

No entanto. ao exctute o controle de capital. permite u
ma abertura ao capital estrangeiro não prevista nos objetivos
do teats iaocr

Pela rejeição

1P084g5-4 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER .

A c-esent e Emenda tem por objetivo suprimir o termo pro
a-ees tves do 50 do ar-t 272.

A progressividade e dos cr tt er-tos básicos para se alcançar
a justiça fiscal em relação a varias tributos, como os impos
tos sobre a renda e sobre a transmissão "causa mor-tts« e doa
ção, de quaisquer bens ou direitos Lteccstos sobre heranças)

Julgamos adequada a act tcecâo oa progressividade ao impos
to mencionado no ar-t 272 item II cc-quente. incidindo so
bre a r-toueee , não seria justa a act tcacãc de er touctas idên
ticas a oatr urõntos grandes e pequenos-------------------------------------------------------------------------------

lPOB4g6-2 RICARDO IZAR PFL
.... m " .. PARECER .

O autor da emenda pede a supressão do termo -oatr-teôntc''
na at mee "b" do t ten 111 do artigo 264 do Projeto da ccmts -
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1POB1l96-2 RICARDO IZAR PFL lP08S12-8 RICARDO IZAR PFL

PFL

são de Sistematização, porque vê at uma autorização para a
instituição de um novo imposto, o imposto sobre o patrimô 
ntc

aa um evidente eaurvoco de sua parte, pois o referido
termo é empregado para abranger os impostos que incidem sobre
o património, ja autorizados alhures, no Projeto Abrange o
IPTU o ITR, o ITBI, o IPVA Além desses, somente os impostos
que vierem a ser criados com base na competência residual
prevista no artigo 261 Para atingir o cnf er tvc vtseoc, o ca
minho seria apresentar Emenda a esse artigo 261, reetr-tnatncc
a coeoecêncta residual a impostos que não os tnctoentes sobre
o cet r-trônto

Nesta parte, ou seja, na at \nea ~b· do Hem 111 do ar-t t-

-------------~~-~~:.:_~-~~~~::~_:::~-~:~::~:~----------------------------------
1P08497-1 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER •••••••••

Pela c-ejudtctat tcaoe A materia já estâ ccnt er-maoa no
Subst t tut tvo 00 Relator (artigo 54, XXI)

-----------------~:~:_~~:~~~~:~:~~~:~:_----------------------------------------
lPOB498-9 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER ••• "'•••••

Pela r-ef etcãc O ctsncstt tvo não pode ser elevado á categ
cr-Ia de Norma Constitucional

lPOB499-7 I?ICARDO IZAR PFL
.......... PARECER ••••••"'••

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu
tr-ata'nentc adequado no Projeto Pela prejUdiCialidade-------------------------------------------------------------------------------

lPOB500-4 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros pr-tnc t p tos ou pela sua tnoer-t tnêncta com O tema, a

-------------~~~~~:~:_~~~_:~::~::_::~~~~~~---~:~:_~:~:~:~~---------------------
lP08501-2 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Consideramos, com base nas ponderações do autor e ce ou
tros ilustres Constituintes, não caber no texto ccnt teuctonar
a cef tntçãc do per lodo de r tcenca remunerada da gestante Aco
lhemos igualmente a garantia de emprego e sarar-to na forma
proposta pela emenda Julgamos necesser to contudo, acrescer a
escectr tcecão da tet , convenção e acordo' colet Ivo como âmbito
~e regulamentação posterior da meter-ta

lP08502-1 RUBEN FIGUEIRÓ PMOB
............ PARECER .

Prefere-se transfer1r para a legislação concorrente da Un1ão
e dos Estados o direito ur-oamst tcc que, de visto, modif1ca a
colocação do assunto no texto constitucional Pela prejudi
cial idade-------------------------------------------------------------------------------

lPOBS03-9 RUBEN FIGUEIRÓ PMOB
............... PARECER •••••••••

O desenvolvimento cientifico e tecnológico na ár-ea de
sauoe e saneamento bastco. ao contr-ár-tc do que se alega na
justificação a Emenda, deve etet tvamente subordinar-se ao
sistema de sauce, e não no statena de desenvolvimento urbano
De qualquer forma, entendemos que todo o artigo deva ser e11
minado devido á ociosidade de seu conteudo

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP08504-j RICARDO IZAR PFL
........... PARECER .

Em parte a proposta encontra ateer-cue nas disposições

------------_:~::~~::~~~--~:~:_:~~~~::~~-~:~:~:~-------------------------------
lP08S0S-5 RICARDO IZAR PFL
.......... 0;0 PARECER •••• "'......

Em parte a proposta encontra alberque nas disposições

------------_:~::~~::~::_-~:~~_:~~~~::~~-~:~:~:~.:_-----------------------------
lP08506-3 RICAR.DO IZAR PFL
............. PARECER .

A Emenda propõe nova redação á alínea "c" do item IX do arti
go 17 do Projeto
As inovações que tntr-oouz no texto não o enrtquecem pelo
contrário, desvirtuam sua finalidade, inclusive do subst ttu 
t tvc
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP08S07-1 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER ...

Pela rejeição, considerando que o otsccstt tvc foi supri
m1do no novo substitutivo do relator

lP08S08-0 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER ...

Pretende a Emenda em apreço que seja suprimido O termo
-catr-tnôntc- do 20 do art 257

O referido dispositivo exct tctte um dos or-tnctotcs cás tcos
da tributação, o qual estabelece que os impostos deverão, sem
or-e Que cces tver , atender as caracter í st tcas pessoais do con
t r tbuf nte , ressaltando-se entre estas, a sua capacidade eco
nômica

E para que tal princípio se etet tve, o mesmo dispositivo
estabelece que "a admin1stração tributaria occer-a identificar
respeitados os direitos Individuais e nos termos da lei .c oa-
tr-tmônto ~

Ora o patrimônio é um dos elementos ma1s tndtcaucs para
se aferir a capacidade econômica do contribuinte não cabendo
ncr-tentc. adotar-se a supressão de que cogita a Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPOB509-B RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER ..

A vedação da tnst ttutcãc de impostos sobre o patrimônio'
das ent1dadess aor-anatoas no ar-r 265, Hem r r • at f nea "a" ,
ccnst ttut imunidade tributária tradicional no nosso direito,
assegurando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios não poderão cobrar 1mpostos sobre o patr1mônio
uns dos outros _

A manutenção da expressão ~patrimônlo" no referido dts 
positivo, ou a sua supressão, em nada influiriam na criação'
ou não, de um 1mposto sobre o património, no Sistema Tributá
rio Nacional

lP08510-1 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER ôl<

A Emenda objet tva responsabt r tear- a untãc pelos depôs I tos
ou pelas aplicações nas Instituições financeiras

Na hipótese, não obstante os elevados propósitos do Au-
tor, f rca substancialmente alterada a proposta acolhida pela
r-ater-te dos Constituintes que examinaram a matar-ta nas fa
ses anteriores da elaboração do srof etc de Constituição

Ass1m, somos pela sua r-ej e tçãc

lPOB511-0 RICARDO IZAR
............. PARECER "' .

E plenamente ctspensévet a Introdução do termo economia
do mercado entre os fundamentos da ordem econômica de vez que
a enumeração dos cr mcrctcs tnctut livre concorrência e pro
pr-teoace privada. além de a livre tntctat tva ser enunciada co
mo primeiro fundamento da ordem econômica, razões suficientes
para caracterização da economia de mercado

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P08512-8 RICARDO IZAR PFL
••"' "' PARECER '"

De fato, o conteuoo do dtspostt tvc do projeto nâo.é formal-

mente meter-ta constitucional
Pela aprovação

lPOB513-6 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER ."' ..... "'•••

O conceito de economia de rrercado está plenamente atendt
do pela inclusão de 1tvr-e concorrência e propriedade privada
entre os principias e da livre tntctat tva com fundamento da
ordem econôm I ca

Por outro lado, a exclusão dos tnc tsos referentes a defe
sa do consumidor e do meio anntente e à redução das desigual
caces regionais e sociais viria em cr-ejutao do avanço social,
r-azão principal da elaboração oe novo texto constitucional

Pela r-ejetcãe

lPOB514-4 RICARDO IZAR PFL
...... "'•••• PARECER .

A necessidade de previa autorização legislattva para a tn
tervencêo do Estado no domlnio econômtco como proposto pela
Emenda, ja esta prevista no art i90

Pela cr-efuctctat toaue

lPOB515-2 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER ..... "'......

As empresas cuattces e as sociedades de economia mista,
como entidades da administração indireta, sujeitam-se não
apenas ao direito c-cer-to da tntc tat tva privada, mas também
estão subordinados aos mesmos condicionantes e restrições
ditados pelo mercado em que atuam

Nesse contexo, instituir o concurso pub11co como mecentsec
untco de admissão de empregados representa impor-lhes r-estr t
cões não compat tvets com a noção de f textbt t idade necesséeta
ao cu-cr-tmentc de suas at tv tdades

Não somos contrário a adoção deste instituto em empresas
publicas, mas sim acreditamos que deva corresponder preceito
o-ocr-te das normas administrativas de cada empresa, cee tntca
e implementada em euncãc de suas espectr tctoaoes

Pela rejeição

lP08516-1 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER ••• "'.......

Considerando-se a situação cecvt tar- de cada Mun1ctpl0, a
dei imitação da área máxima, para f1ns de usucapião urbano,
deve ser remetida a tectsiacãc municipal.

Pela rejeição

lP08517-9 RICARDO IZAR PFL
.... "' PARECER "' .

A vedação legal de transferência poupança entre regiões,
Estados ou auntctntos seria a nosso ver, norma tnocua A pou
pança pr1vada f1u1, no s1stema capitalista, para os setores
de maior rentabilidade, de menor r1sco e de maior r tcutcea

Entendemos que as regiões mats pobres, inclusive Esta
dos e Muntcipios devem ser alocados recursos públicos (anual
mente deliberados pelo Congresso Nacional) que cr tem as con
dições reais para atrair os tnves t tmentcs privados

Pela rejeição

lP0851B-7 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER '"

A sugestão é oportuna e pert1nente e ect acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

lPOB5l9-5 RICARDO IZAR PFL
•• "' PARECER .

Pela aprovação parcial, na forma do sucst ttut tvc

1P08520-9 ALOYSIO CHAVES PFL
............ PARECER ..

Para atuação episódica, a Emenda propõe a cr-tacãc de ma

gistratura exclusiva, tnvocanoc o sacr tr tctc da Justiça comum
em beneficio da de natureza eleitoral Melhor ser-a ampl tar- os
quadros do f utzc monocr-at tco

1P08521-7 AUREO MELLO PMDB
............. PARECEP .

Pela rejeição A emenda esta parcialmente atenctoa

1POB522-5 AUREO MELLO PMilB
••••••••• PARECER .

A Emenda, referente a at tnea "p. do Hem XV do artigo 12 es
tende a cor-cetêncta de Tribunal do Jur t aos crimes contra a
econom1a popular
O Subs t t tut tvo remete a legislação cr-dtnar-te a fixação or-dtná
ria a fixação da competência. do Tribunal do Juri
Pela rejeição

lPOB523-3 AUREO MELLO PMDB........$. PARECER •••••••••
A meter-te constante da presente Emenda confl1ta com

s tatemar tca geral adotada pelo Substitutlvo
Pela rejeição

1P08524-1 AUREO MELLO PMDB
.......... PARECER •••••••••

A r-edação proposta não pôde alterar nossa disposição de

-------------~~~~~~~~-~~_:~~~:~:~:~~~_:_:~:~~:_:~_!~:~--~:~:_~:~:~~~~----------
lP08525-0 AUREO MELLO PMDB
............. PARECER •••••••••

Ja se ercontra parc1almente atendida a emenda

------------------~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
1POB526-8 PAES LANDIM PrIIDB
........... PARECER ...... * .....

A meter-ta. objeto da emenda, merec~u dos Constituintes
empenhados na presente fase de eteccr-ecao da nova Carta aten
ção muito esoectar , e acreditamos que ao terra foi dado o tra
tamento cono taente con a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~:~:_~~~:.:_~:~:_~~~~~~:~~-~:~:~:~------------------------
lPOB527-6 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER _

A car-t tctcacãc nas ações da empresa constitui caso par
ticular de cvstr-teutcãc dos lucros entre os tr-ana tbacor-es
Como tal deve ser objeto de legislação ordlnaria

ccns tuer-ar-cs • contudo, dever o texto constitucional ex
plicitar ser a participação nos 'lucros independente da remu
neração normal Trata-se de ganhos do trabalhador de natureza
otst tnta Uma e contrapartida monetária por trabalho presta
do Outra e oar t tctpação no eventual sucesso no mercado

Consideramos, da mesma forma, dever a convenção coletiva
ser mantida enquanto âmbito de r-equj a-nent ação dessa questão
Dessa forma ooss tbt t ttee-ee-a o atendimento de tocas particu
laridades que fazem a heterogeneidade de nossa economr a

lP0852B-4 ELlNICE MICHILES PFL
........... PARECER •• " •• " ••.:+

Os recursos destinados as pesquisas. por serem variáveis
em função dos programas e do próprio avanço das pesquisas
devem ser definidas "na t et de meios, não se constituindo
nater ta constitucional c-ocr-tenente dita aeccnnecenoo a im
portâncIa do alcance da medida proposta. sugerimos sua futura
mctuszc na legislação ordinar1a Em face do exposto somos
pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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lP0856t-6 VIRGILDASIO DE SENNA PMOB
"' PARECER ..

Pela aprovação nos tel"mos do Substitutivo

1P08S47-1 EUNICE MICHILES PFL
...... "' PARECER .

A neter-ta e de hierarquia rnrr-aconst ttuctcnat
Pela r-ej e tçêc

'POB552-7 EUNICE MIChIlES PFL
............ PARECER ..

O objetivo da emenda jã é atingido com o par-aqr-afo 1 do ar-ti
90 301 do e-ejete
Pela e-ejucrctat toaoe

lP06S45-4 EUNICE MICHILES PFL
................. PARECE"R .

Pela rejeição A sugestão contida na erenca parece-nos
conveniente, mas para figurar em ter or-dtnar ta. não sendo ne
cesear tc eleva-la a categoria de norma constitucional

PFLEUNICE MICHILES

Somos pela rejeição

1POB544-6

1P08S62-4 DIO"JISID HAGE PFL
............. PARECER ..

O disposit'lvo objeto da pl"'esente e>renda nâo veda o tr-aba
lho temporarlo, mas a 1ntel'medl.Jç~o da mão-de-Obra Ir"põe,
portanto, como reg"a, o estabelecimento de vlnculo empregat~

cio direto entl"e pl"'estadores e tOl"ladores de sel"'v'lços

lP08560-B ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
................ PARECER ..... "'........

Ê. objetivo da emenda restl"ingir a prét tca do servtco ex
tr-acr-dtnar tc a casos de eeer-cêocta e t tmtt ar- sua dur-ação mã
x trea a duas horas atar tas Mantem a emenda a r-emuner-ação em
dobr-o prevista no pr-ojeto

Consideramos que a pratica do serviço extraord1narl0 e
as condições de sua execução devam ser ObJeto de convenções
coletivas de trabalho Cabe ao texto constitucional unicamen
te garantir a remuneração sucer-ior- nesses casos e exigir que
a eQutescência dos trabaU'adol"es, se expresse em convenção
;olet iva de trabalho

'POBSS8-6 EUNICE MICHILES PFL
................. PA.RECER ..

O conteudo da presente Emenda está prejudicado em virtude
deste assunto não pertencer a nenhum art '90 do r ttuto IX des
te Projeto

Pela p-ejudtcat toaue

lPOB554-3 EUNICE MICH!lES PFL
............. PAREC!:.R .

O Projeto da Conissão de s tatemat raecão inova ae nane tr-a
oos tt tva ao tratar" nUIT.a seção escecrr tce o ctretrc a essis
têncta social. e pela nr-teeu-a vez da aos delineamentos pro
gramatfcos fundamentais nesse campo o "status" de norma cons
titucional Cabe r-essatt ar-. entretanto que o texto (lo proje
to não ecoar-e acolher os oescco-anentcs necessár-tce a efeti
vidade da pol t t tca social no ca-ce da assistência publ t ca , o
que deverá ser realizado vta legislação cr-dt nar-La Entenae
mos. pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus ner ttcs e relevância eececir tca cooer-á ser me
lhor aprec'lada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
rcreutacões na área do oesanvotv tnanre social-------------------------------------------------------------------------------

lPOBS50-1 EUNICE MICHIl,.ES PFL
................ PARECER ..

A Emenda propõe a 'Inclusão de oisccs tr tvc no Hem III do ar
tigo 17, atinente a liberdade religiosa
A toé ta parece-nos válida, mas ja foi oevtoanente t r-ataoa no
Substitutivo
Pela aprovação par-ctar

lP08S56-0 EUNICE MICHILES PFL
.............. PARECER ..

Esta Emenda pretende dispensar do pagamento do imposto de
renda devido, durante o prazo de doze anos. as Pessoas físi
cas, residentes e ooetct t teoas , e as pessoas fur-totcae , com
sede e. atuação na Região Norte

A coer-ênct a do sistema t r-tbut ar-to , adotado pelo Projeto
de Constituição torna inviável t r-amerrto fiscal privilegiado

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP08555-1 EUNICE MICHILES PFL
................ PARECER .'1- .......... "" ..

A srcpos icão em exame abrange o or tnctptc da vtncutacãc
de recursos para o enslno, tendo sido aprovada na forma do Su
ost t t ut tvc

lP08S4ô-2 EUNICE MICHILES PFL
................ PA~ECER ..

O ccnt euco da er-enua apresentada r-eter-e-se a mater ta que
flgul"al"ia meuror em iects tecãc cceptementar- Merecer-á, pois,
adequada consider-ação na ocasião c-ecr-ta

Com r-et ação ao- texto constitucional co-rs toer-ascs a pr-o
posta rejeitada

lP08S48-9 EUNICE MICHILES PFL
.......... ol-•• PARECER ..

O conteccc da emenda apresentada refere-se a matér-Ia Que
figuraria melhor em teats teção complementar Merecera. pois,
adequada consideração, na ocasião c-cer-ta

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

lP0854g-7 EUNICE MICHILES PF'.
............... PARECER .

As sugestões contidas na emenda f a estão oar-ctatmente a
tenotcas no texto do substitutivo do Relator. em dtver-sos
ctsacs tt tvos , oesnecessár to. pois, seu aproveitamento na se
ção indicada pelo autor

1P08SS3-S EUNICE MICHIlES PFL
............... PARECER ""

Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais
mer t tor tos e justos, vemo-nos impossibilitados de acrcver ta
la por constitui. seu assunto matér-ta de lei orc tnar-ta

Pela rejeição

1P08S51-9 EUNICE MICHILES PFL
............... PARECER ..

A proposta Que a emenda apresenta já esta, em parte.
tendida no Projeto de constituição

Quanto aos demais aspectos, que não figura!'l no texto. se
r tam melnor apreciados se se tr-atasse de teats tacão or-dtnar-ta

SUBSTITUTIVO DO REL.ATOR - PARECER SOBRE AS EME~mAS APRESENTADAS

1P08S57-B EUNICE MICHILES PFL
""......"'** .... PARECER ""*""....""""'*.

aater-ta de legislação or-ornar-ta Alem do mais. a redação
emprestada a emenda não comotna com O texto por ela objet tva
do.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1POBS59-4 EUNICE MICHILf5 PFL
................ PARECER ..

A r-edação proposta pela emenda visa a estabelecer or-tnct
pios para o planejamento famt l f ar-, melhorando o texto do PI"O
jeto Somos pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

,POB539-0 EUNICE MICHILE5 PFL
................. PARECER .

A Emenda propõe nova redação para o t ten III do ar-t tgo 17 do

~~oi~i~rações que a Emenda introduz encamoanas pelo Substitu
tivo
Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

1POB53S-7 EUNICE MICHILES °FL
............. PARECER ..

O srcj etc dá tratamento igualHario ao trabalhador urba
no e r-uea t Ass'lm, no subs t í t at tvc , pretendemos, aeseaurer •
nesta parte em Que se erumera os seus direitos, apenas a ga
rantia da aposentadoria, oetxencc, oc- boa técnica legislati
va. que o caottutc da secur-toaoe Social especifique as suas
diversas modal idades, exceoc lona I idades proventos, I imites
de idade etc

lP08S40-3 EUNICE MICHILES PFL
.................. PARECER .

A eeenaa, alem de não consubstanciar aoeeeetccementc do
texto do Projeto. visa a estabelecer at tvtoaoesj te da POll
cta Federal, eat er ta que pertence ao âmbito normativo infra
constitucional

-----------------~:~:_~:~:~~~~------------------------------------------------.
lP08S41-1 EUNICE MICHILE5 PFL
........... PAREr:=R ..

Acolhida oar-ctatnente , no mérito. nos ter-nos do Sutist t tu
t tvc do Rel ator ---------------------------------~---------------------------------------------

1POBS42-0 EUNICE MICHILES PFL
.............. PARECER ..

Ao r-ecacêo proposta pela anenoa visa a estabelecer pr-í nc t>
pios para o planejamento familiar, melhorando o texto do PI"O-

-------------~~:~-_:~~:_~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~-------------------------------~
1P08543-B RUBEN FIGUEIRÓ PMDB
..... "' PARECER ..

E"tendeu a CO'l'issão de Sistematização que esta impl \c1
to e e 'Irrefutavel o oever da Un'lâo de cumpl"ir a Carta Cons
t1tucional, e aue a Lei Qr-çamentária e o instrumento válido
para pl"ior1zar os deveres previstos nas allneas suprimidas

-------------~:~~-~:~:~~~~----------------------------------------------------
1POB544-6 EUNICE MICHILES PFL
............. PARECE.R ..

A Elf'enda pretende manter a disposiÇão da a' il'lea "o~. ao
inciso IV, 00 art 17, do Projeto, !'las alterada de forma a
fazer escapar da admil1lstl"ação tripartite as ent'ldades al1
enuneradas que fore'll de ca.ater estritaMente pl"'Ivado

Mas confor-me i'an\festa'l'Qs no pal"ecel". a Emenda
1P108B4 - 5 aquelas entidaaes poder-ão talvez passaI' ã adml
l"tst.açâo t('loart ae mas vla lei ordjnaria e não POI" nOl"ma
constitucional, vez que se trata de escol na a !:ler feita à luz
da conjuntura

1POB531-4 EUNICE MJCHJLES PFL....."'.*•• PARECER ..
O Projeto da ccmtasãc de Sistemattzação inova de Maneira

positiva ao t-ara- nun-a seção especifica o direito a asats
t ênc ta social e pela primeira vez dá aos dei ineamentos pro
gramat tece runcenentats nesse cer-co o "status" de nor-ma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto. que o texto do proje
to não poder-a acolher os nescoor-aeentcs necessar tos a etat t-'
vtoaoe da not rt tce social no campo da assistência publica, o
que dever-a ser- -eat taacc via legislação or-otnér ta Entende
mos pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante. seus mer t tos e relevância especifica ecoar-e ser me
tnor apreciada em outra oportunidade ao ensejo das futuras

-------------:~:~~~~~~:~-~~-~::~-~~-~::::~~~~~~~:~~~_::~:~~~---------------------
1POB532-2 EUNICE MICHILES PFL
............... PARECER ..

O conteuco da EMenda encontra-se contercteoc, tmpr rc t t a
ou explicitamente, em outr-os ntspostt tvos do texto do suost t
tut tvc

------------------~~~~-~:::~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
1P08S33-1 EUNICE MICHILES PFL
............... PARECER ..

A tmmtoaoe a que se refere a Emenda tem at r-tburco , sim
plesmente, a lei, a definição dos r-eouts ttos a serem observa
dos pelos seus oenet tctar-tcs

Concordamos com a eminente Autora da Emenda. no Que
tange a necessidade de se at r tbutr- a um untco ato legal .a ta
refa de definir os menc rcnacos requisitos Contudo, a lei 01'
dtnar ta federal faltaria eficácia par-a r-es t r tnq í r- a compe 
têncta legislativa dos Estados e dos Munic~pios Assim, essa

------------_:~~~::_~:~~~:_:~~:~-~-~:~_:~~~~:~:~::~----------------------------
lPOB534-9 EUNICE MICHILES PFL
............... PARECER ..

A imunidade t r tbut àr-ta ccs templos de qua t quer- culto tem
assentada sua abrangência e seus 1 'Imites na ocut r-me e na ãu
e t spr-uuênc ta A explicitação pret eno tría na emenda cooer-a , in
clusive levar a í nt er-pr-et ação nats r eat r t t a Que a vigente
deixando de aplicar-se. por exemplo, a eeoercacãc. ve icurc ou
avião. usaoo como templo movei, exclusivamente para a prática
do culto que a oout r tna considera abrangidos pela teuntoade,
com base no texto vigente

-------------------------------------------------------------------------------
,POB536-S EUNICE MICHILES PFL
."' PARECER "'..

A erenoa contribui sem duvida, para o i1lperfe'lçOa'llento_'
do texto CIO Projeto de const ttutcãc AS untoaces da Federaçao
e os Muntcipios, nas leis Que vtar-ema expedir com relação'
aos seus r-escect tvcs tributos, dever-ao obser-var os requisitos

~eq~~ns~~t~~~â~~ ~a~~~do~6~;s~~ema I }ix~~lge~e;;:; d~eQ~~~{i~~
------------_:_~:~_:~~~~:~:~:~~--~-~~~_:_~:~-~=~~~:~~~-------------------------

1POBS37-3 EUNICE MICHILES PFL
................ '" PARECER •••••**••

Todo ccnteuco curricular ser-á tratado quando for ataoor-aca a

------------_::~_:~~~~:~:~:~~--------------------------------------------------
1P08S38-1 EUNIC~ MICHILE5 PFL
.............. PARECER '"

O cont euoc da Emenda encontra-se conte-icteco. f mpl tct ta
ou explicitamente, e"l outr-os dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela cr-ejuorctat tcaee-------------------------------------------------------------------------------

~~~~:::~::~~-~:_~::~:~~-_:_-~:~:::~-~~~~:_~~_:~:~~:~_:~~:~:~:~~~~--------------
lP08529-2 EU'UCE MICI"lILES P"L
"******'1"" PARECER •• ** ........

ecotneros as sugestões relativas a p:J5Sib11 'Idade de
dissolução da sociedade ccr-jvsat e aos prazos necesser tos pa
ra a ccncret taecãc do fato

Julgamos, contudo. ser de alçada da ter cr-emar-te esta-

-------------~:~::::_:~:~:~:~:-~~:~:~-~~-~~~:~~-~:_~~~~::~~-------------------
lP08530-õ EUNICE MICHILE5 PFL
....."'*••• PARECER .

A Emenda propõe a supressão da at mea "f " do item I! do arti
go 17 ao Projeto
A, tendência e manter-se o dtseos tt rvo. que assegura ao Poder
Çlublrco o d tr-e t to de f tscattaar ent idades Que recebem subven
ções ou Que são mant idas Dela Estada E uma precaução neces
sar-ta
Pela rejeição
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1P08562-4 DIONísIO HAGE PFL lPOB578-1 MAURO 80RGES PDC
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A aplicação dessa norma, como se pode ver, não pode alte
rar, de rraneira significativa a oferta de postos de tr-abatno
da economia Seria absurdo supor Que a necessidade dos servi
ços hoje atenotoos mediante locação, desaparecesse com a or-ei
ntcão da intermediação Essa necessidade simplesmente passara
a ser satisfeita eedt ante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre t r-aoatnaccr-es e usuar tos do serviço

----------------~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~----------------------------------------
lP08563-2 DIONíSIO HAGE PFL
••••••••• PARECER .

A redação da tmuntoaoe relativa ao papel destinado a im
pressão de 1 tvr-oa , jornais e periódicos limitando-a ao papel
nacional, 1mpl1car1a inevitavelmente, no eocar-ecteentc dos
referidos vetcuios de divulgação cultural e de informação, em
pr-ej u'izo de toda a população que, ncfe Ja tem nível muito •
baixo de acesso à informação •-------------------------------------------------------------------------------

lP08564-1 WILSON MARTINS PMDB
•••• u ...... PARECER ....... "'.....

A presente emenda, embora os altos propósitos do eminente
constituinte, conrt t t a com a s f s temàt tca geral adotada pelo
Projeto de Constituição

Ass1m, pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP08565-9 WILSON MARTINS PMD8
.............. PARECER ..

Ao definir a empresa nacional, o projeto de constituição
cria as regras gerais de funcionamento da economia para as a
t tvtcaoes do capital externo

conat ~~~C~~~~l~a~~oEm~~âah~mm~~~~o para inclusão texto

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lP08566-7 WILSON rtlARTINS PMD8
.......... PARECER ...

Prejudicada em razão da aprovação da supressão dos par-ear-atos
20 e 30 do ar-t 55 do Projeto de Const ttutcêo por se tratar
de meter-ta de ccmoetêncta dos Estados e Que deve ser mser toa

-------------~:_~~:~:~:~~~~~_:::~~~~:_-----------------------------------------
1P08567-5 WILSON MARTINS PrlD8
............ PARECER .

Entendemos que o Brasil é uma Federação de Estados, e
dessa forma os Munic'pios não pertencem á Federação Na in
cust eta , no comercio, no futebol entenoe-se bem esse aspecto
Se urna federação é de times, os departamentos (esportivos, ou
técntcos) uesses times, não são menta-os de federação Pela

-------------~:~:~=~~---------------------..------------------------------------
1P0856B-3 WILSON MARTINS PMD8
................. PAI:!.ECER .

sr-ef udtcaoa em decorrência da solução dada a natêr-ta. ccnrc--

-------------~:_~~~:~:~-~:_~~~::~-~~~:~~~--------------------------------------
lPOB569-1 WILSON MARTINS PMOB
................... PARECER .

Em parte a proposta encontra atberuue nas disposições
focalizadas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P08570-5 WILSON MARTINS PMD8
............... PARECER .

Pela rejeição Não na como correlacionar mandado de se-

-------------~~~~~~~_:_~~~~-~~~~~~~--------------------------------------------
lPOB571-3 WILSON MARTINS PMDB
............. PARECER ..

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
servent tas de foro juctctat . o direito à eret tvecêc no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a eetet teacêc das referidas
serventias, demonstrando seoarvet avanço nessa área e repon
do no lugar aoeouaoc. as funções contrarias, CO'110 verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, ass tn, extinguir os or-tvt teatcs até então
conferidos aos titulares de serventias Que, por delegação do
Estado prestam serviços notor-tats a nosso ver tnoeteaévets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou terceiros, de um ncec geral, e
esvaziar a regra es tat taeccr-a, a ponto de retirar-se a sua e
t tcécta para se r-ant er os cr tvt ieatos Que se pretende extin
guir

Somos pela r-ef etcãc da Emenda

lP08572-l WILSON MARTINS PMDB
............ PARECER .

A mater ta e t tptce de Lei Complementar

lPOB573-0 WILSON MARTINS PMD8
............. PARECER .

A emenda objetiva vincular, pelo prazo que estabelece, par-ce
lê. de receita tributaria a destinaç~o que especifica
Na hipótese, não obstante os etevaccs propósitos do Eminente
Constituinte, a meter-ta cont t t ta com a s tstemattca geral ado
tada no Projeto da Comissão de Sistematização em esaec ta r
COM a norma contida no artigo 288 IV ~

A excessiva vtncut açãd de receita a determinada finalidade,
por outro lado, restringe a competência do Poder Legislativo
de deliberar sobre os gastos publ tcos e de se pronunciar so
bre as pr-tor-toaoes da Administração
Assim, somos pela rejeição da Emenda

lP08574-8 ÂNGELO I.IAGALHÃES PFL
.............. PARECER .

A enenoa pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servroor-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de mater1a mais c-ocr te de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tr-atamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Pccer- Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fisca]i
zação dos "fundos ce pensão" é ccecet encta de uma Secretaria
especifica do Ministerto da s-evtoêncta e Assistência Social
a Qual tncumoe o acompanhamento da ooser-vãncte das normas le
gais e regulamentares pertinentes

lP08575-6 LUíS EDUARDO PFL
................ PARECER '"

A Emenda percute Questão Que deve ser examinada a luz do
Subst i tut Ivo Pel a aprovação

lP08576-4 SOTERO CUNrlA PDC
................ PAREC:R .

Por não ser assunto constitucional a matéria devera ser
objeto de lei o-o tnár ta

Pela Rejeição

lPOB577-2 SOTERO CU"lHA POC
.............. PARECER .

Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais
meet tor-tos e j..rstos, vemo-nos tncoss tutt tteocs de am-ove t ta
t a por constituir seu assunto mater ta de lei ordinária

Pela rejeição

lP0857B-l MAURO BORGES POC
................ PARECER ..

A Emenda pretende substitui" a expressão "atos necessãr-tos ao
exe-ctctc da ctoaoanta'' pO" "atos necessarios ao exerclcio

dos ctr-ettos do cidadão"
Ora em ana t tse per-fur-at or-t a , oec-eenoe-se que se tr-atan de
coisas diferentes, tncontunmvets
Dal a rejeição que apontares como solução para a Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPOB579-9 MAURO BORG::S PDC
.............. PARE.CER ..

Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitu
cional pretende tão somente estabelecer o cr tnctoto da gratu
idade do processo de habilitação para o casamenr o

Pos ter tor-nente a legislação o-etna-ta cuidara de otsct
p1 toar a mater ta-------------------------------------------------------------------------------

1P08580-2 PAULO PAIM PT
.............. PARECER .

A cesc-f cão e meter-ta processual, eof er tva. e, como tal,
deve ser otsctnr tnaua pela teats tacêo ordtnar ta

lPOB581-1 PAULO PAIM PT
............ PARECER ..

Toda a mat er ta t r tnut ár-ta cr-tt ee tcs de teuntoeoes ,
isenções nenee tctos fiscais, etc, esta ctscf cr tnaoa em ca
~1tUlo escecir tcc do Projeto

íP08582-9 PAULO PAIM PT
............. PARECER ..

Acolhemos Emendas sum-ess tvas do preceito deste inciso,
tendo em vista que o acordo coletivo pressupõe a vontade das
partes Pelas r-esmas razões, não nevenoc acordo, é a justiça
dO Trabalho sccer-ana para por fim ao cts.s urtc atr-avés de sen
tença ocr-mar Iva

Pela rejeição

1POB583-7 PAULO PAIM PT
............. PARECER ..

Concordamos plenamente com a anenoa que no particular,
simplifica o extenso preceito do Inciso XXIII Como pretende
mos, no entanto incluir a obrigatoriedade do acr-eno taaoc
profissional vamos, apenas desdobrar a meter-te em dois cur 
~os dtsposí t lvos

1POB584-5 PAULO PAIM PT
."' PARECER .

A extinção, pura e simples, do Fundo de Garantia Dor
Tempo de Serviço fust tetca--ee-f a em duas hipóteses estabi
lidade absoluta no emprego ou existência de sistema de
seguro-desemprego que obrigasse o trabalhador na totalidade
do per lodo de oeeeecr-eac

Sabemos Que, na configuração atual de nossa econoena a
estabilidade absol uta e i MPOSS tvet • até mesmo tnoesef eve t O
seguro-desemprego, por sua vez so ter-e condições de CObrir
parcialmente o per iodo de desemprego

Nessa situação, just te tca-se a cosstbtr toaoe aberta ao
trabalhador de retirada do fundo acumulado em sua conta du-
rante o perlodo de trabalho

Julgamos, contudo, oesnecessar rc explicitar no texto
constitucional a possibilidade de o trabalhador efetuar o sa
que quando do r-onntmento do v'incuto emor-eaat tctc for inerente
a própria cer tntcãc de Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

-------------~~~~--------------------------------------------------------------
lP08585-3 PAULO PAIM PT
............. PARECER ..

Apos estudos detalhados da questão, cotaeos por- acolher as
Emendas que apenas configuram o setar-to-etntec corro um valor
capaz de sat1sfazer as necessidades bas tcas do trabalhador e
sua fa'ml í a , deixando para a lei crctnar-ta. mais "textve i a
~a-acteri::ação dessas necessidades

lP08S86-1 PAULO PAIM PT
............. PARECER '"

Concordamos, em parte, com a Emenda isto e, Que- a grati
ficação de Natal tenha por base a remuneração integral En
tretanto, e twcer-tosc que ela corr-esconoa aos valores perce
bidos em dezembro de cada ano a f1m de se evitar outras for
e-as de calculo em detrimento do trabalhador

lPOB587-0 PAULO PAIM PT
................ PARECEP ..

Somos pelo livre exerctctc do direito de greve, r-esüuar-'
dada a continuidade dos serviços essenciais a ccwntceoe

Esses são os parâmetros para o legislador Se dentro de
le cabe ou não a disposição da ar mea Mf", do Item V, do art.
17, do Projeto, e questão a ser regulada pelo legislador 01"
dtnér tc

Pela rejeição

1P0858B-B PAULO PAIM PT
.................. PARECER .

O conteuno da Emenda e tr-atacc de forma mais abrangente
pela redação oferecida ao ct spcs t t tvo no Projeto de Cons-
t t t uf ção

Peta cr ejuotctat toaoe

1P08S89-6 PAULO PAIM PT
............ PARECER .

O autor tem razão O disposto na avtnea Md", do inciso
V do ar-t 17, do Projeto, deve ser suprimido, porque nada
acrescenta e parece apenas a concret taecãc de uma ameaça

Pa l a aprovação

lP08590-0 PAULO PAIM PT
.................. PARECER .

A jornada de trabalho de 40 horas eenenats , como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas como proposto em msneros í ss t-
mas emenoas teve, de certo modo um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões remet t
cas seja pelas suas justificações, seja pela forma de acr-e
senracãc dos textos sempre oe-noost r-ou ser a mater ta mars
aoeuuaoa a 1eg i s 1ação or-e i nar- i a

De fato a jornada de trabalho deve refletir uma s t tua
Cão conjuntural Que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um oeterr-tnaoc momento da vida econômica do
sa f s mas, pelo desenvolvimento tecnotoatcc por motivos de
tnt e-esse ovor tcc ou ate por comoeovaoas razões de ordem cs t
cosoc tat , podem vir a ser a solução toea t Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no reqrme atual de 48 horas semanais, va
rias cateçcr-vae em decorrência de lei especifica ou por for
ça de conquistas e'l' acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso em que a necessidade 'Imperiosa de
se exoenotr cu incrementar os ntve ts ce crcoucêo. até como
medida de salvação nacional poderá o Estado em ccnscnâncta
COIr os anseios do povo propugnar POí" jornadas -ats extensas,
desde que' coeoeneetcr-tas a ruve t de remuneração Esse, alias,
e o exemplo Que nos da o Japão, onde a intensificação do tr-a
cetnc longe de ner-ar tzar o trabalhador, e o meio eficaz de
lhe c-ocrcta- melhor cac-ãc de vida

Assim, cons toer-anoc que o Congresso Nacional, sempre
sens rve t as -etovtootcecões dos t r-anatnacc-es e ccnscf entu
das realidades do Pass , ecoe-a. com maior t tex to t t tuace ots
ctoi -ner essa corrr rove-aa questão optamos DO!' manter apenas,
a t tmt t ação da dur-ação dtar ta do r r-aaatbo em 8 'icr-as , no ma-
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lPOBS90-0 PAULO PAIM "PT lP08611-6 EUNICE MICHILES P'L

xtmo

lPOB591-B PAULO PAIM PT
........... PARECER •••••••••

A ccr-st ttutçêc, na sua parte vestibular, referente aos
ntr-et tos e Garantias rnutvtouats , já resguarda o direito ad
quirido, O ato fur tctcc perfeHo e a coisa julgada

Torna-se assim, dispensável a reiteração desse or tnctptc
bas t tar- r-atat tvaeente aos Direitos -teatt taament e adqulrt-

ccs- pelos trabal naocr-es e servidores puot tccs

-----------------~:~:-~:~:~~~~------------------------~------------------------
1P08592-6 EUNICE MICHILES PFL
.......... PARECER .

Embora reconhecendo o longo alcance da emenda, marutes ta
mo-nos pela sua rejeição, porquanto a mater-ta e pertinente á

legislação or-dtnar ta
Pela rejeição

1Poa593-4 EUNICE MICHIlES PFL
........... PARECER .

A Proposição em exame, conquanto constitua valioso sub
s icíc para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da legislação complementar e
crutnar ta

------------------~:~::_~:~:~~~~------------------------------------------------
lP08S94-2 EUNICE MICHILES PFL
••••••••• PARECER .

Suprimido o dispositivo na redação sunst f tut tva do neta-

------------_:~~.:_:_:~:~~:_:~~:-~~:~~~~::~~:_-----------------------------------
1POaS95-1 EUNICE MICHILES PFL
.......... PARECER .

Somos pela aprovação da emenda, preferindo, no entanto,
fazer constar do texto constitucional redação diferente da

-------------~~~~~::::_--------------------------------._-----------------------
tP08596-9 EUNICE MICHILES PFL
.......... PARECER •••••••••

A sugestâo versa sobre rsater t a que deverá ser tratada

-------------~~~~:~-~::_~:~~~~::~~-~~~!~~~~:_-----------------------------------
lP08S97-7 EUNICE MICHIlES PFL
.......... PARECER .

Pela rejeição A matéria é de competência reservada do
munic\pio

lPoB59a-s EUtUCE MICHIlES PFL
.......... PARECER .

A proposta que a emenda apresenta já esta, em parte,
tendida no Projeto de constituição

Quanto aos demais aspectos, que não figuram no texto, se-

-------------~~:~-~:~~~~-~~~~:~~~~:_:~_::_:~:::~::~-~~-~:~~~~~=~~-~~~~~~~~:_----
1POB599-3 t:UNICE MICHIlES PFL
............ PAR.ECER •••••••••

A emenda suor-esatva e pertinente, pelo que somos por sua
aprovação

lPOB600-1 EUNICE MICHILES PFL
............ PARECER ..

Atendtdo sob a forma de princípio geral que norteia
-cenut " do artigo

------------------~:~:_:~~~~~~~~-----------------------------------------------
lP08601-9 EUNICE MICHILES PFL.
............... ?ARECER .

O conteudo C1a Emenda encontra-se contemplado impl t ctt a
ou exct tcttemente. em outros ctspcs tt tvos do texto do Substi
tutivo

Pela or-efuctctat toace-------------------------------------------------------------------------------

não se Sujeitarem às normas gerais de Interesse público, po
derão ser coibidos pela legislação Comum, tnctus tve já ocor
rente a respeito de qualquer escecte de associação

Pela rejeição

1P08612-4 EUNICE MICHIl€S PFL
............ PARECER .

A redação proposta e menos abrangente do que aquela ado
tada no Projeto

Pela rejeição

lP08S1J-2 EUNICE MICHILES PFL
............ PARECER "'.

A proposta Que a emenda ven apresentar j á esta atendida,
pelo menos em parte, em dtsoos tt tvos constantes do Projeto ele
Constituição-------------------------------------------------------------------------------

lPoa614-1 EUNICE MICHIlES PFL
............ PARECER ..

A aplicação de recursos exctus tvamer-te no ensino público
cont t t t a com os interesses do ensino

Pela rejeição

lP08615-9 EUNICE MICHILES PFL
............ PARECER ....."'......

A Emenda tem por finalidade introduzir alteração ao item
III do artigo 270 do Projeto de Constituição da comissão de
Sistematização, de modo que fiquem 1munes do imposto de r-en 
da os rendimentos correspondentes a ajuda de custo e diárias'
pagas pelos cofres cuct tcos e a tnda , proventos de aposentado
"a

Não obstante a teoor-tãncte da Emenda oferecida pela no 
bre constituinte Eunice atcnties , entendemos Que se trata de
matéria que, por sua natureza e cer-acter-tst tces , deve ser re
,gulada a ntvet de le,gislação ordinár-ia e não no texto consti
tucional

O problema não é de imunidade, mas sim de isenção Cabe
á lei, entre mtr-taces de rendimentos. especificar os que se
sujeitam a taxação e declarar OS que ficam fora dda tributa 
cão. Somente quando se trata de proteger valores fundamentais
e que a Constltuição deve tnter-vtr- e criar restrições ao te 
atstat tvc

No caso em debate, a real tdade econômico-social pode se
apresentar cambiante, .ensef enec Que pessoas com r-enotmentos '
reduzidos numa determinada espécie percebam, taemea. rendi 
mentos expressivos noutras espectes - o que desaconselha so 
tucão untca. rlgida, vta Constituição A lei cremar-ta te-a I

melhores condições para a adequação da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------
lP0861S-7 EUNICE MICHILES PFL
............ PARECER •••••••••

A proposta que a emenda vem apresentar já esta aterurtca.
pelo menos em parte, em dispositivos constantes do Projeto de
Const 1tulção -

lPOB617-S EUNICE MICHILES PFL
••••"'..... PARECER •••••••••

Na cr-oorta Emenda se reconhece que "a licença a que se
refere o texto do Projeto de Constituição pode ser 'Interpre
tada tambem em função da maternidade ~
Pela prejudicialidade

1POB618-3 EUNICE MICHILES PFL
........... PARECER •••••••••

A Emenda prevê a supressão do item XIV do artigo 12 do Proje
to
Q dfsposftlvo a que se refere ces t trra-aa a assegurar um dI
r-ef tc que vive sofrendo ameaças de cerceamento e que, por is-
so mesmo necessita de respaldo do texto constitucional
A mater-ta por outro lado foi oevtoarente tr-r-aat aua pelo
Subst t tut Ivo.
Pela rejeição

lP08629-9 JOSÉ FERNANDES PDT
•• "' 'ó' .. PARECER ...

Já se encontra narctatnente atendida a emenda

lPOB6l9-1 EUNICE MICHILES PFL
.."' PA~ECER .

Acolhida parcialmente, nos termos do Substitutivo do Re
lator.

lP08621-3 WILSON MARTINS PMOB
.........'" PARECER ••••• "'•••

Em parte a proposta encontra arcer-oue nas disposições
focalizadas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP08622- t WILSON MARTINS PMDB
............ PARECER .

Não se vislumbra nem muito menos se comprova a necessi
dade de renumeração dos ar-t igos mencionados

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
PMDB

PMOB

lP08623-0 WILSON MARTINS
••••••••• PARECER "'•••• "'•••

Pela rejeição

lP08624-B WILSON MARTINS
••••••*•• PARECER .

Pela r-ef etcãc

lPOB628-1 WILSON rIIARTINS PM08
........... PARECER .

eccu-toa no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a eater-ta no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator

_ ve-, a pr-cpos t to o teor do parecer dado a emenda numero
lP00202-8

lP08627-2 WILSON MARTINS PMDB
............. PARECER .

Acolhida no merito, tendo em vista Que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a mafer ta no Projeto da Co-ntssãc de
Sf a cemattzação , foram suprimidos no Sutist í tut tvc do Relator
Ver, a orcecs ttc, o teor do parecer dado à emenda rurner-c
lP00202-a

lP08626-4 WILSO"l MARTINS PMDB
.......... PARECER .

Acolhida no mer t tc, tendo em vista que os artigos 336 e
487 Que ctspunrrem sobre a nater ta no Projeto da Comissão de
s tsteeat taacãc, foram supr-tmtoos no Substitutivo do Relator
Ver, a cr-ooos rto , o teor do parecer dado à emenda numero
lP00202-a

lP0862S-6 WILSON MARTINS PMOB
........... PARECER ••••••• "'.

Acolhida no mérito, tendo em v t s t a Que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a mater ta no Projeto da Comissão de
Sistematização foram suprimidos na Substitutivo do Relator
Ver, a pr-occs t t o o teor do parecer- dado à emenda numero
lPOO202-8

lP08620-S WILSON MARTINS PMDB
••••*•• "'.. PARECER •••••• "'...

As funções da Defensoria Publica ou da Advocacia Punt tca
e as ao Ombud1sman (Defensor do Povo) não se confundem e con
sequeeteeente, não podem, tanoém. fundir-se

Pela r-eretcãc

lP08611-6 EUNICE MICHILES PFL
."' * PARECER ..

A Emenda propõe Que seja vecaca apenas a interferência
do Estado na eatr-t..tura e organização interna aas entidades
sindicais, e não "uua j quer-" interferência, COfl1Q estabelece a
at mea "c", do t tem rv. do ar-t 17 do Projeto

Os abUSOS que a Emenda visa a obviar, por eventualmente

lP0860B-S EUNICE MICHILES PFL
........... PARECER .

A emenda trata de matéria do âmbito da legislação cr-otnã-
"a

lP08607-8 EUNICE MICHILES PFL
........... PARECER .

Somos pela aprovação da emenda no mér t to O cact tutc
que trata dos Direitos Individuais assegura a igualdade de
todos perante a lei-------------------------------------------------------------------------------

tP086l0-8 EUNICE MICHILES Pl:"l
............. PAR!::CER .

O Projeto de Constitutção assegura a autcnomta dos Esta
dos por conseguinte, a criação, fusão, incorporação e oes
r-enc-aeentc de euntctctos devera ser de sua conoetêncta esta
belecida na Constituição Estadual

SOMOS pela acrcvacãc no mer tto-------------------------------------------------------------------------------

lP08609-4 EUNICE MICHIlES PFL
........... PARECER .

A enot tacãc das imunidades tr-tbutar-t as contraria tendên
cia crescente Que vem se manifestando entre os const ttutn 
tes , desde o tntctc dos trabalhos das Subcomissões e das Co 
missões temat tcas , alem de comprometer a meta de se reforça 
rem as r mancas muntctnats e estaduais

--------------------------~----------------------------------------------------

1P08603-5 EUNICE MICHIlES PFL.
............ PARECER ..

---------------------~-~~~~~~~~:~-~~~:~~~~:_::~~:~~~~-:~~:~~~-~:~~-~~~~::~------
lP08604-3 EUNICE MICHILES PFL
.......... PARECER ••••••"'••

A proposta de Emenda d1spõe sobre ccnteuoo , cujos desdo
bramentos fur-totcos , segundo a praxe do Direito no Brasil,
melhor se coadunam COI'l a legislação or-o tnar ta e comolementar

------------------~:~~-~~~:~:~~------------------------------------------------
lP08S0S-1 EUNICE MICHILES PFL
."' P,\RECER ..

Na esteira de igual emenda com igual justificação igual
parecer' não há justificação para o fato de a denuncia ter de
ser feita por deliberação do Congresso Nacional Pela ref et-

-------------~~~---------------------------------------------------------------
1POBSOS-O EUNICE MICHILES PFL
........... PARECER .

A supressão proposta erv rcuece o texto const ttuctcnat
emprestando-lhe mais coerência-------------------------------------------------------------------------------

lP08602-7 EUNICE MICHIlES PFL
••••••••• PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de s tecttr tcar- a redação do Projeto, pela et tennacêc de ex-
pressões cr-esctnatvets ~ or-eeer-tvet adotar uma forma Que
contenha o pr tnctptc do direito do idoso, sem, entretanto,
estender-se em aspectos pertinentes a legislação ordinária

ccnstoer-eacs a emenda cr-ejucicaoa-------------------------------------------------------------------------------
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peta eej e-cãc-------------------------------------------------------------------------------

1pOB640-0 RUY NEDEL PMOB
........... PARECER ."' •••••••

A matéria deve ser acolhida. no âmbito da reatsiacãc or-dtnáe ta
não cabendo, pois, elevá-la à categoria de norma constitucio
nal

1P08639-6 pLíNIO MARTINS PMDB
••••••••• PARECER .

Prefere-se transferir para a teats tecãc concorrente da União
e das Estados o direito ur-bamst tcc que, de vtato. modifica
a Colocação da assunto na texto cons t t t uctonat Pela prejudi
cialidade

lP08634-S PLÍNIO MARTINS PMDB
••••••••• PARECER .

A presente Emenda propõe alteração na ar tnea "s" do item
I dO ar-t 12 do Projeto de Const t t uf çâo

Embora louvável a preocupação do autor, entendemos que
a matéria tratada neste dispositivo deve se, objeto de legis
lação cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

1P08651-5 PAES LANDIM PFL
......... "'... PARECeR •••••••••

Pretende a emenda supr- tnü r- o inciso XVIII do artigo 13
de sroreto, cce assegura ao trabalhador o gozo de trinta dias
de férias anuais com remuneração em dobro

Parece-nos ev tuenta dever encontrar-se, no texto consti
tucional, a garantia de tal ntr-e í to const ttut o eeccnnect
mento do direito do trabalhador não se ao repouso. mas ao la
zer- É certo, contudo, que as condições de seu exer-ctctc,
cerctcutarmenre o montante da remuneração do cer-tcoo. devam
;onstar de teatstacãc cr-emar-ta

lP08652-3 PAES LANDIM PFL
............ PARECER .

Pela ecr-cvaçãc. nos termos da justificativa da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP08655-8 PAES LANDIM PFL
............ PA,RECER .

Propõe o autor- a supressão do inciso XIX da artigo 13
que trata da 1[cenca remunerada a gestante, sob a alegação de
tratar-se de matéria de lei cr-emar-te

A pr-ct eçâo a gestante, a aar-ant ia das condições mate
riais qU~ lhe per;mitam levar a bom termo a gravidez e prestar
a ess tstêncta necessãr ta nOS or-tmercs meses de vida da crian
ça parecem-nos questões fundamentais para a simples reprodu
ção física da nação. Como tal, nossa opinião e Que a mat er ta
deve ser regulada em suas diretrizes gerai, na texto consti
tucional

lP0864B-5 PAES LANDIM PFL
........... PAREC~R .

A emenda denota a cr-eocuoacêc do seu t lustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent idades de previdência
cr-tveoa de carater complementar Cabe. entretanto. ressaltar
que o suost ttut tvc do Relator, embora adote a perspectiva de
untver-sat reecão ca cobertura dos riscos cestccs no âmbito da
seaur toeoe scctat , não impõe Qualquer restrição á extstêncta
de ent tcaces privadas no campo cr-evtdenctar-to. para at enot
nentc a demanda do segmento de renda não atenmcc pela cober
tura nas tca do sistema cr tcta i constcs-amos , pois, acolhida
parcialmente a presente enenca porque atendida no eé- tto,
sua final tceoe

lP08650-7 PAES LANDIM PFL
........... PARECER ....... "'••••

A estabilidade, ent armtoa como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre er-mtrtc
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio

samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias erwotvtoas têm se manifes
tada, reiteradamente, por uma solução harmonlosa do problema

Na verdade, o que quer o e-cr-eaaoo é ver limitado aquele
arbt t r-to e, não, como se or-ocara enaanacenente, ter a garan
tia tr-r-est r t ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador. Consciente de que e parte vital e inalienável da
cr-ócr-ta at tvtcraoe empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma Simples peça, um instrumento ou máqul na que, após
usada, e jogada fora como tnser-vtvet •

üe sua parte, não interessa ao empregatlor toscvear desas
sossego ou insegurança ao seu empregado. pois esses são fato
res conorovaoos da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a tcent tr tcacãc do eem-eaaoc
com os objetivos matares da empresa, significam para ela um
patrimônio msubst ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos. buscando habilitar e anr tmor-ar- a QUalificação pro
fissional de seus empregados Por tuoc isso, é ereaentar- que
seja virtualmente centr-ar-to a r-ctat tvtcaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emcr-ecet tcta, fundada na cttater-a t tcece do
contrato, urna condição uni pessoal , paternal tsta e tnocs tt tva.
que, ao longo do tempo, sempre fol causa de tormentosas de

mandas judtctats
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que. em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas es
tamos oferecendo fórmula ccnc t t tator-ta que reflete a tendên
cia majoritar1a dessas propostas, acet ra por lideranças de
categorias econômicas e profissionais Que, dtutur-naeante vêm
se manifestando por todos os meios de comentcacão é a veda

ção da despedida 1mottvada ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação ordinária

1P08654-0 PAES LANDIM PFL
........... PARECER .

A jornada de trabalho de 40 horas semanais. como consta
do Projeto. de 44 cu 4B horas, como proposto em numer-cstss t-
mas Emendas, teve. de certo modo, um referencial comum
A mater ta das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas justificações. seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser- a rsater ta mais
adequada à legislação cr-dtnár-f a

De fato, a jornada de trabalho deve r-ettet tr- uma situa-
ção conjuntural que só a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vtoa econômtca do
Pais. mas, pelo desenvolvimento tecnotoçtcc. por motivos de
interesse pub l tcc ou ate por comprovadas razões de ordem cst-.
cosoctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se. por
oportuno, que mesmo no regime atual de 4B horas semanais, vá
r-tas categorias. em decorrência de lei esoect t tca ou pOI' for
ça de ccncutst as em acordos ou convenções cotet tves , ja cum
prem jornadas reduzidas

Num Quadro inver-so, em Que a nacess tcace 11f1per1osa doe
se expandir ou incrementar os ntvets de produção, até como
medida de salvação nacional. poderá o Estado, em consonância
com os anse tcs uo povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que conceesetcr tas a ntve t de remuneração Esse, alias,
é o exemplo que nos dá o Japão, onde a tntenstr tcecãc ao tra
balho, longe de penalizar o trabalhador. e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sans tve t às eetnvtnctcacões dos trabalhadores e ccnsctente
das realidades do Pais. poderá, com mato, r tex tnt t tuace , cns
cf pf f nar- essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração diária do trabalho em B horas, no mâ
xlmo.

lPOB653-l PAES LANDIM PFL
............. PARECER •••••••••

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encer-r-a e de to
do cebtver , devendo ser tomada em conta.

1P086tl9-3 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECE:R .

Temos a ccrwtccãc de que a matéria em foco recebeu
tratamento adequado 1'\0 Projeto Pela prejud\ctal idade-------------------------------------------------------------------------------

Prefere-se redação mais abrangente para a meter-ta, aprovei
tando o merito parcial da emenda------------------------------------------------------------------------------.

PDTJOSE FERNANDESlP08629-9

lP08631-1 JOSE FERNANDES PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Já se encontra cerctatmente atendida a emenda

--------------------~~~~-~:~~~:~~----------------------------------------------
lP08632-9 JOSE FERNANDES POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejetcão. por não se ajustar ao consenso da Comls 
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lPOB6<11-8 RUY NEDEL PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda, alem de reduzir o prazo para aposentadoria e
aumentar- o valor dos proventos, utiliza-se de tecntca leg1s-

-------------~~:~~~-~~~:~-~~:~~:~~~~:~-~:~~-~_::~!~-~~~~!~!~:~~~:~-------------
lPOB642-6 RUY NEDEL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteuoc da emenda apresentada pelo ilustre Constituinte

-------------~:~:_~:~-~~~~~~~~-~:_~:~-~~~~~~~~-~~-~~~~:~~~~--------------------
1POB643-4 RUY NEDEL PMOB
......". PARECER .

A sugestão é bastante oportuna. Contudo, tr-ata-se de matéria

-------------~_::~-~:~~~~~:~!~~~-~!~:~~:_~~-~:~-~~~~~~~~~~---------------------
lP08644-2 FRANCISCO OIÚGENES PDS
........... PARECER •••••••••

Acolhida a supressão proposta. resguardando-se, contu -
cio, o tnte...-eej actonamentc entre eauoe e mato ammeme no
ar-t 351

------------------~:~~-~~~~~~:~~-----------------------------------------------
lPOB645-1 FRANCISCO OIÚGENES PDS
........... PARECER .

É objeto do inciso XX do artigo 13 do Projeto assegurar
ao trabalhador o dtr-e tto de não ter sua saurre atingida no de
correr do cer-tccc de trabalho A questão abrange não apenas o
direito ao ambiente salubre de trabalho ou a segurança dos e
cutcasentcs manipulados, mas também. entre outros aspectos, o
direito a ritmo de trabalho comnat tver com sua potencialidade
r tstce

A nosso ver o termo eeuce expressa melhor a abrangência
desejada No entanto. htgiene e segurança refletem facetas
fundamentais da questão, consagradas há multo, com justiça
na terminologia da medicina do trabalho

Optamos. por conseguinte, por explicitar no texto do
substitutivo o ctr-ettc á saude '11g1ene e segurança no t r-aca
tnc

1POB633-7 PLíNIO MARTINS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda, não obstante os elevados pr-cccs ttcs do ilustre
AutOr, quer modifica, apenas um termo de redação, que em ti
nhas gerais, na Comissão de Sistematização, quando da reoacãc
final do texto constitucional poderá ser corrigida

l>.ssim, scecs pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPOB635-3 PLiNIO MARTINS PMDB
••••••••• PARECER .

-----------------~:~:_:~~~~:~~~-~:~~~:~:_~~~_::~~~-~~-:~~~:~:~:~~~------------
lP08636-1 PLiNIO MARTINS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Já se encontra parcialmente atendida a emenda

------------------~:~~-~=~:~~~~------------------------------------------------
lPoB637-0 PLíNIO MARTINS PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Proposição em exame abrange o ur-f nc í pto da vinculação
de recursos para o ensino, tenda sido apr-ovada na forma do
Substitutivo

Pela aprovação parcial
----------,puiibdii:;;---------PLlNIÕ-,;;ÃRTINs--------------------------PMÕB-------

............ PARECER .
A função social do tmovet encontrou gU<l,ida na legislação
cras ttetr-a na mais de cuas cecaeas com a prceuiaacãc dO Es
tatuto da Terra Agora. com a etabcr-acão da Nova ccnst t tutcãc
crast tetr-e trata-se de eleva-la a condição constitucional

_ Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de leg1s1a
cao or-e i nár-1a

Pela rejeição da E.menda-------------------------------------------------------------------------------

1POB630-2 JOSE FERNANDES POT
........... PARECER ..

A vinculação ou equiparação dos -semoros do Ministe-io
Publico com OS do Poder .rudtcter-tc em nada descar-acter tza ou
tntee tor-tza nem de Qualquer forma prejudica a Magistratura

A existência e funcionamento de órgãos autônomos no
âmbt to dOS poderes estatais decorrem de er tnctotos const t tu 
ctonats agasalhados na doutrina e na or-axts do moderno const t
tuctcnar tsmc Respaldam-se, ainda. nas prlnC\Pios e normas do
Direito Admintstrat Ivo que orienta e vivifica o funcionamento
do Estado e de sua máquina administrativa

Haja vista c exemplO da Egrégia Corte de Contas que
se insere no Poder t.eststat Ivo do ponto de vista formal, mas
que possui total autonomia e f ur tsotcâo esoectt tce O mesma
se pode afirmar quanto ao utntst er-tc Publico, formalmente vtn
cutaco ao poder Executivo, cuja atuação e competência se exer
cem principalmente junto aos utversce orgâos do Poder .judtota
rio sem integrá-lo, todavia

A verdade e que a crcctemaoa independência dos pode 
res estatais, hoje. traduz-se pela interdependência harlllÔnl 
ca do seu funcionamento O sistema jurldico há de ser visto
coma um todo, ta1 Qual um sistema planetário. onde não exts 
tem corpos er-r-antes e reina o ecutttbr-tc global

Pela rej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1PDB646-9 FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER .

A regulamentação do limite de idade está afeta à legislação
ord1nara Por outro lado, na determinadas carreiras no servi-

------------_:~-~~~~~:~-~~:_:~~~:~:._~~~_:~~-~~!~~~~:.:-~-~::~~~~~-~~~~::_-------
1POB647-7 GUSTAVO DE FARIA
••••••••• PARECER .

PMOB

1P08656-6 JOSE FERNANDES PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP08657-4 JOSÉ FERNANDfS PDT
••••••••• PARECER ' ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
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lPOB657-4 JOSE FERNANDES PDr lPOB675-2 GUSTAVO DE FARIA euoe

Pelo seu tneaevet mer t tc ceve ser incorporada ao texto cons
titucional Pela acr-ovacêc

lPOB683-3 NELSON CARNEIRO PMDB
........... PARECER ••• "'.......

Entendemos Que os ar t taos 89 e 90 do nosso Projeto ja tr-atare
exaustivamente da Questão e contemplem a oret ensêo aqui suge
rida

lP08677-g GUSTAVO DE fARIA PMDB
.......... PARECER ••• "'•••••

O relator entende Que esta mater ta não deve constar do
capitulo por ser- basicamente, de natureza tr-tbutarra. deven
do ser- tr-ataca em cac-turo m-ccr to

Pela cr-eã ...ctcta t tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

ocorrer- ocr-quanto os próprios tnotos , suas coeuntoaoes E!
or-sar-taações são par-tes leg1timas pa-a ingressar em JUIZO
em defesa dos true-esees e oteetros , fndlgenas

CO!"".D e natural tal at e tcutcêo deve caber aos cr-ccr tos '
inter-essadas

Por tais razões, a Emenda não pode ser acolhida

-----------------~:~~-~:!:~~~~---------->--------------------------------------
lP08676-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB
............. PARECER .

A pr-esente emenda deve ser acolhida ca-c-aureme nc Que
tange a sccr-essãc do 30 do ar t . 424 A cr-iação do Conselho
ne t tnar at vvo a' o-evt stc e de d'flcll e complexa aoj tcabt t t
oaoe

por outro lado ja extste o-aêc orce-te da administração
federal executando a cor t t tca ind'igenista. no caso, a FUNAI

Acatada a sugestâo para erradicação do 30 do ar-t
424, pelas razões expostas não mais se just tr tcar-ta a inclu
são no texto const t tuc tonat do artigo sugerido pelo nobre
Constituinte a.rtor- da proposta--------> ----------------------------------------------------------------------

PMDBlPOB682-5 NELSON CARI~EIRO
••••••••• PARECER ..

lP08684-1 NELSON CARNEIRO PMDB
.......... p""'ECER .

é. tndtscut tve t Que a media de v tua do brasileiro aumentou
consideravelmente nas ul t imas oecaoas , Provas de tal afir-Ma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE mente dessa fato e oas dificuldades financeiras ent r-en
tacas pelo pat.s , ccndtoer-ar-cs injustif1cavel a diminuição do
tempo de servrco r-equerido para a concessão de aposentauor-f a

-----------------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
tP0868S-o NELSON CARNEIRO PMDB
.............. PARECER ..

Pela r-ejetcão. consider-ando que o assunto Ja esta contem-

-------------~:~~~-~:-~:~:~~:_~:~:~~::_~:~:~~-~~_:~:~~~_:~:_-------------------
lP086B6-8 JOSE MAURícIO PDT
.......... PARECER .

---------------~_:~:~~:_:~~-~~:~~~~~:~~-~:::_~~~::~~~~-~~::~-~~_:~:~~~---------
lPD8687-6 PAES DE ANDRADE PMDS
........... PARECER •••••••••

O dtscrct 'inamento proposto na emenda em questão e cons 
t stuc tona tnente cer-runctee tc

------------------~~~~-~:~:~~~~------------------~-----------------------------
1pb868B-4 PAULO PAIM PT
........... PARECER .

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em nueercstss t-
mas Emendas teve, de certo modo um r-eter-enctat comum
A maioria das propostas, mesr-c na fase das Comissões Temátl
cas seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a reter-ta mais
aceouaoa à legislação or-dtnar ta

De fato, a jornada de trabalho deve r-eetet tr- uma situa
ção conjuntural Que so a lei pode atender Quarenta hor-as
não ccnvtr-t a a um determinado momento da vida econômica do
Pais, mas, pelo cesenvorvtmento tecnotéatco. por IIlOt1VOS de
Inter-esse oubt tcc ou ate por comprovadas r-azões de ordem cs t
ccsoctat poderl vir a ser a solução ideal Ressalte-se por
OportullO, Que mesmo no regime atual de 48 noras semanais, va
rias categorias, em decorrência de lei especH1ca ou por fOr
ça de conquistas el"l acordos ou convenções coletivas, já cUm
prem jornadas reduzidas

t.um Quadro 1nverso, em Que a necess1dade 1mper-10sa de
se expandir ou incrementar os n'vels de produção, ate como
medida de salvação nacional, poderá o Estado em consonância
com 05 anseios do povo, propugnar pOI' jor-nadas mais extensas
desde que compensatórias a n\ve1 de remu.,eração Esse, aliás,
e o exemplo Que nos da o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penallzar o trabalhador é o meio ef'caz de
lhe propic1ar melhor padrão de vida

ASSlm, cansiderani:lo Que o Congresso Nacional, sempre
sens'vel às relnvindicaçães dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pals, podera, com maior flexibtlidade, d1s
clp1inar essa controver-sa Questão, optamos paI' aprovaI" as
Emendas supressivas do 'inciso XV do ar-tigo 13, deixando,pois,
a marer1a para a legislação ordini!ria

lPOB678-7 GUSTAVO DE FARIA PMDB
•••"' PARECER .

Aprovada, nos termos da argumentação constante da jus -

------------_!~:~~~~~~-~:_:~:~~:_------------------------------- --------------
lP08679-5 GUSTAVO DE FARIA PMDB
........... PARECER .

----------------~~:~~~~:_~:::~:~~:~:~_:~~!~:~:_~:~:~::~~~-~:~~_:~-~~~~::~------
1POB680-9 FRANCISCO KUSTER PMDB
........... PARECER .

Os cof et tvos da emenda conr t t t am com os critérios adota
dos pelo projeto

------------------~:::_~:~~~~~~------------------------------------------------
lP0868l-7 Ne.LSON CARNEIRO PMDB
........... PARECER •••••••••

A Emenda tem por r tnat toeoe introduzir- alteração no Hem
111 do artlgo 270 do Projeto de õcns t t t uí ção da ccnteeão de
Sistematização, de Modo Que fiquem imunes do imposto de r-en 
da os rendimentos corr-espondentes a sarár-tos abatxo de tr-in
ta sarar-tos min1."los

Não obstante a tepo-tâncta da Emenda ofer-ecida pelo no 
or-e Constituinte Nelson carnetro. entender-os Que se tr-ata
de meter-ta Que, por sua natur-eza e caeecter-tst tces , deve ser
r-egulada a n'ive1 de teatstacãc or-dtnar-ta e não no texto cerre
t t tuc tonat

O problema não e de 'Imunidade mas, s1f'1, de isenção Cabe
a lei, entre mtr taces de rendimentos, escectr tcar- os que se
sujeitam a taxação e dectar-ar os Que ficam fora da tributa
ção Somente quando se trata de proteger vetor-es fundamen 
tais é Que a Constituição deve tnter-vu- e criar restrições ec
Legislativo

No caso e'n debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar camntant e , ensejando Que pessoas com rendimentos'
r-eoua tuos numa determinada eeoecte percebam, tambem rendi 
mentos expressivos noutras esoectes - o Que desaconsetna 50 
tucão un.ca. rlgida via const ttutcãc A tet 01ntnar-ta tem
melhores condições para a aoequecão da norma aos fatos>-------------------------------------------------------------------------------

Pela r-ejetcão

lP08670-t NELSON CARNEIRO PMDB
.............. PA~ECER "' ..

Erlbor-a louvável a preocupação do nobr-e Constituinte, o
ccorevcc ce presente emenda, em linhas aerats , já encontra-se
contido no texto do pr-ojeto de ccost ttutcãc

Asslll\, somos pela aprovação da emenda

lPOB671-0 NELSON CARNEIRO PMDB
........... PARECER .

A zeenoa , concernente ao artigo \2, item XV letra "ü" res
salva a prtsão ctvt 1 para o caso de Inadimplemento de pensão
al tment tcta
A matéria foi cevtcarente tratada no Substitutivo
Pe1a aprovação

1P08672-8 GUSTAVO DE FARIA PMDB
...... "' PARECER .

Embora procedente a proposição no sentido de se tr-atar
no mesmo ar-t tgo a eat er-ta sobre exploração de r-esur-sos natu
rais, entretanto, a adição, diz respeito a mater ta ja tnctusa
nos er-t tços anter tos

Pela -ef etcêc

iPOB66B-O NELSON CARNEIRO PMDB
.............. PARECER "'..

Não obstante os elevados cecccsvtos do emetnente ccnst t
tutnte a eater ta constante ela presente emenda ccne t t ta com
a s tatenet tca geral adotada pelo Projeto de constituição e ja
examinada nas fases cr-et torna-es pelos ccnst ttutntes

Assim, SOI"OS pela r-ej etcêc da emenda

lP08669-8 NEL~ON CARNEIPO DIv'DB
........... PARECER ..

Temos a corwtccão de que a mater ta constante da cr eser-t e
emenda, r-ecebeu tr-atamento adequado Quando da elaboração do
Projeto de Constituição ora en exa-e

Assilll, somos pela sua prejudicial idade

lP08665-S RENATO VIANNA PMDB
........... PARECER .

A r-edação proposta atende aos ditames técnico-legislati
vos, além de conservar o mêr f to

Pela aprovação pa-cta i

lP08664-7 ÁLVARO ANTONIO PMDB
........... PARECER •••••••••

No entend1mento do Relator, a nater ta tratada no disposi
tivo Que se pr-etende eucr tetr- t tao-ar-ta melhor em legislação
crutnár-ta , e ts que a proposta de exclusividade da folha de
sa tar tos para tnctoêncta de contribuições scctats destinadas
a Seguridade oossut implicações bastante s tantr tcat tvas no
financiamento de cr-car-ares e entidades ja consolidados no
carrpo social

Somente mediante tratamento v ta legislação tner-accnar ttu
ctcna t poderiam ser fixadas as cecvtsões tnotecensévete ao
oesocor-ar-entc da mater ta , de modo a Que ocssa'n ser atenutoos
os diversos aspectos envo tvtoos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
nu-sere de emendas apresentadas no mesmo sent 1do j ut gamos r-e
co-eruíavet acolher a emenda suc-essrve. remetendo a mater ta
a ut t er-tor- consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-otnar to

lPOB663-9 GUSTAVO DE fARIA PMDB
........... PARECER •••••••••

Pe 1a aprovação
---------------------------------------------------------~---------------------

lPOB666-3 RENATO VIANNA PMOB
........... PARECER .

A matéria constante da pr-esente Emenda conr t t ta COm
s ts teaat tca ger-al adotada pelo suns t t tut tvc

seta rejeição

lP08662-1 GUSTAVO DE FARIA PMOB
•••• " ..... PARECER •••••••••

A enenua foi aprovada, tendo s rcc acatada a sugestão
contida na errenda de supressão da expressão a e do
subsolo", ccnstaot e da redação or-ig1nal, como forma de dar
mats coer-êncj a ao texto

SOl'\OS ne 1a aprovação

lPOB674-4 GUSTAVO o: FARIA PMOB
•• " PARECER .

Com o obJet Ivo de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Substitutivo da futur-a Carta "agna, julgamos oportu
no supr-imir do Projeto de Constituição as normas que mais
adeQuada'l'iente devem ser tratadas no âmbito Cla legislação or
dinarla Inclui-se eM tal categOria o dispos1tivo para o qual
a Emenda ofer-ece nova redação, razão por Que deixarnos de aco
lhê-la

Pela rejeIção

lP086S9-l JOSE FERNANDES PDT
.."'."'''' PARECER .

Já se encontra oar-c tatment e atendida a emenda
Pela r-ef e tcãc

lP08660-4 JOSE FERNANDES POT
............ PARECER ."' ..

Pela aprovação, na for-n-a da orientação adotada na ccmtssãc
de Sistematização

lP0B6SB-2 JOSÉ FERNANDES POT
............... PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da cceus 
são de Sistematização

lP08667-1 RENATO VIANNA PMDa
.......... PARECER •••••••••

O artigo 427 e seus oa-aa-a-os tor-an transformadas em u
ntcc dispositivo, o qual segue ce tentacêo dtver-sa da seguida
no caput da pr-opcs tçãn orl91na1 A norma proposta no Subat t-

tut Ivo conser-va, entretanto a orientação do pa-aar-atc lo e
do par-agrafo 20

A I"IOSSO ver, o cont euco do paragrafo 30 e t rctca matéria
de legislação or-dtnar-ta

Pela aprovação par-cial

isoeeer-a JOSÉ FERNANDES POT
............... PARECER .

Já se encontra aar-c teteeote at eno tua a enenoa
Pela rejeição

------------~-----------------------------------------------------------------

lPoa673-6 GUSTAVO DE FARIA PMDB
........... * PAR!:CER •••••• "'••

Esta êmenna intenta Que seja da ccepet êncta da União ms
titu1r irrpostos sobre minerais, energia eletrica, combustl
vels 11qu1dos, gasosos e lubrificantes

ContUelo, contr-ária seria esta Emenda a tendência entre os
Co'1stitu1ntes, Que vem se manifestando desde o ln\cio dos
trabalhos das Subco'1l1ssões e das Comissões tematicas, no
sent'do de Que estes impostos deverl ser da comoetêncla dos
Estados e do Distrito Federal

Pela rejetção
-----------~ ------------------------ -------------------------------------------

lP08675-2 GUSTAVO DE FARIA PtJlDB
.......... PARECER "'••

A supr-essão do Art 428 corro propõe a E::rrenda, não deve

1Poa689-2 PAULO PAIM PT
.... * "'.. PAPECER .

O Que a presente Ell'enda propõe é redundante, a nosso ver,
oois se a Constituição torna obrigatol'io o desconto em fo-
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lP08689-2 PAULO PAIM PT

:~~:~:~~~~~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~:::~_:~~~:_~:_:~:~~~~-~~~:::~~~~~~--------------
Pela rejeição A emenda esta parcialmente atendida

---------------------------------------------------~---------------------------
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'tia, cetc eno-eaaccr-. da comr-tnutcãc s1ncl1cal Que for aprova
da pela esser-m eta geral de categoria, é sucer-rtuc expl ter ter

que fica vedada a recusa 8fT, operar aquele desconto
Pela r-efetcãc

lP08690-6 PAULO PAI"" PT
... *** ........ PARECER ..** ..... *.

ccoeo-oe já ponderamos ao examtoar-ecs propostas s imi la-
res, a constituição não deve estabelecer correspondência absc
luta entre o valor dos oenet rctos cr-evroenctãr-tcs e o dos sa
tár-tos das trabalhadores, vez Que, ac tma de tudo, o tempo de
trabalho e ccnrr-tbutcãc cr-ectsa ser levado em ccnstoer-ecãc

lPOB691-4 PAULO PAIM PT
**""0****" PARECER .* .......... **

Não há como se atribuir ao empregador a oor rnatcr teoaoe
de custear a alimentação oo trabalhador, num Pais em Que Qua
se 80~ da mão-de-obra assatar-tace presta ser-vtcc a oecuenas
neotas e micro-empresas Caber a ao Estado, Dor seus cr-aãcs
ass tstenctats e aos encr-esar-tcs por suas ent toaoes como
SESI, SESC e outras, prover a at tment acãc do trabalhador de
baixa renda ou, então, atr-eves de convenções coletivas de
;rabalho com a tnter-ventêncte dos sindicatos

lP08692-2 GUSTAVO DE fARIA PMDB
................ PARECER **

A e-ienoa objetiva a supressão do -cacut- do ar-t 424
sob argumentação de que seus objetivos figuram em outras
cnsccs tcões do Projeto de Ccns t t t uf çâc

O texto que se pretende erradicar reconhece os direitos
dos ind'igenas sobre as terras que ocupam Tal r-eccnbeci >

mente não figura em nenhuma outra dteccs tcãc do Projeto Sem
ele, isto é, sem o " caout .. do ar-t 424, tal reconhecimento
deixaria de exts t tr- -

Por tais razões, a sugestão oferecida não merece aco 
lhimento

Pela rejeição

lP08693-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB
................. PARECER. ........** ...

Item I
- Quanto ao Art 306 - Pela ecet tacãc
O item VIII do Art 52 relaciona muito claramente os bens

pertencentes a untãc e entre eles estão tnctutoos os recursos
minerais do subsolo e os potenciais de enrgia h1drául tca Por
essa razão, por uma questão de concat rot t taacãc do texto
constitucional, tal expressão pode ser- exctutca do artigo em
questão

- Quanto ao Pd.rágrafo untco - Pela rejeição
Não te-a fundamento a inclusão da flgura do -usurrutar-to''

como ca-t tctpante dos resultados da lavra, pois essa partici
pação não tem ampar-o na tradição jur'dica do país No caso
dos indlgenas, Invocados pelo autor da emenda para just tt t
cá-ta, o texto do Projeto já assegura aos mesmos seus direi
tos, quando da exploração do sucsctc e'n é-ea a eles r-esatva
das

- Quanto á supressão do 20, proposta pelo Autor pela
r-ej etcêc

A indenização pelo ecr-cvet tenentc da jazida, com o objeti
vo de se criar um Fundo de Exaustão, afigura-se como tns t r-u
mente tnctspensave t ao ressarcimento a sociedade pela exaus
tão de um bem nêc-r-encvave' e pelos problemas ambientais de
correntes da atividade mineral

- Itens II - Pela rejeição
A não declaração expt f ct t a de que o bens atoeeats e os po

tenciais de energia ntor aut tca pertencem à União acarreta as
seguintes ccnsecuênctes 1) ce-nt tira tnt er-cr-etacões dub las e
di spar-es sobre os artlgos referentes aqueles bens, quando da

rcrmatacão de leis cr-dtnar tas , 2) oerett tr-e a perda gradativa
da sober-anta sobre tais bens e 3) contraria o esm r-f to dos
oemats ar-t taoe Que versam sobre o assunto, os quais se ba
selam exat aoent e na fato da propriedade de tais bens pela U
ntãc

Pela aprovação parc~al

lP08694-9 GUSTAVO DE FARIA PMOB
.** .. * ...... * PARECER ......****.

A ene-ioa es tã prejudicada pois o relator entende que
met er-te de que trata não é apropriada ao cem tutc

1P08695-7 GUSTAVO DE FARIA PMDB
.. lO PARECER lO ..

As razões exceoutoes na Justificação da Emenda são muito
oportunas, mot tvo por que acot hemos sua costutacãc
Pe1a aprovação

lP08696-5 GUSTAVO DE fARIA pr~DB
.......*..... PARECER .....*.........

O 20, do ar-t 52, especifica que a par-t f ct paçãn no resulta
do da exploracão econômica e 'tío aproveitamento dos I ecur-sos
eator-ats o ser-a "nos teeeeros da le'" Compete, oots , a le
gislação cor-p Iementar- utsccr- sobre a mat er ta , não se justifi
cando a exclusão do artlg0 Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP08S97-3 GUSTAVO DE fARiA PMDB
.. lO PARECER ..***** ..

O ar-t 52 apenas relaciona os bens da untão sem edtctcnar-
lhes cuatcuer- outras condições Apesar de diminuir o texto do
Projeto não ha como se acertar a t r-ansucs f çãc da redação-------------------------------------------------------------------------------

lPOB698-1 PAES DE ANDRADE PMOB
** PARECER *** ..

No parecer dado a Emenda 1p16815-5, exp l f c t t amcs nosso oc
s tc tonamento a respeito da cr-aantaacêc s tnutcat a nível de
pr-ece t t uação ccnst r t uctonat , onde não rot contemplada a pre
servação da representação da catecor ta diferenciada

Al tas dentro do ptu-a l t smo sindical aquela representação
espectat taeoa não t tca nen pro'b'd<l e nem compu1sor\a "Tor

na-se implicitamente permit ida
Somos pela rejeição

lPOBeg9-0 PAES DE ANDRADE PMDB
.................. PARECER .......... *....

A sugestão foi acolh1da parclalmente no merito nos ter
mos do Substttutt'lo do Relator

lP08702.-3 LOUREM8ERG NUNES ROCHA PMDB
.................. PARECE~ ..

O Projeto de ccnst ttutcão assegura a autonomia dos Esta
dos, por conseguinte, a criação, fusão, tnccr-cor-ecão e des
menoramenrc de m.ntctctos devera ser de sua competência esta
belecida na Constituição Estadual

O parecer pela aprovação emitido na emenda 1006341-8 já a
tende, no mer-f t o , a presente proposição--------------------------- --- -------------------------------------------------

lP08703-1 LOUREr,oBERG NUNES ROCHA PI;'DB
.. ** .. ** ...... PARECER * .. * .. *.......

Pela an-ovacãc Validos os fundamentos oa just t r tcacão
da ener-ca

lPOB704-0 NELSONWEDEKIN PMDB
* ........ * ..... PARECER ........ * ......

A Emenda em exame vtse a conferir aos substitutos das
servemvas ee foro judic1al, o d'l,elto a efetivação 1'10 cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o pr-ojeto otscõe sobre a esrar teacêc das r-erer tuas
serventias, demonstrando sensível avanço nessa ar-ea e repon
do, na lugar aoecuaco. as funções contrárias, CO'tlO verdadeiro
encargo estata I

Pretende-se, assim, extinguir os pr tvticatos até então
conferidos aos titulares de serventias Que, por delegação do
Estado prestam servtccs octc- tats , a nosso ver lndelegaveis.

O uteccstc no ar-t 455 da Projeto, por sua vez, r-essatva
OS dtr-e ttos dos atuais titulares Pretende-se estender ta ts
dtr-at tos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, e
esvaziar a regra est at tzaoo-a. a ponto de retirar-se a sua e
r tcacte para se manter os cr-tvttectos cue se pretende extin
guir

Somos pela rejeição ca Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1POB7'.)5-B NELSON \'lEO~K.Ul PMnB
.............. * PARECER * **

aesrc considerando-se a mater ta procedente quanto ao me- •
rito, devera ser tratada no contexto da legislação ot-dtnar ta
em v'lgor, ou a ser proposta, que regula o s1stema de conces
são (DNAEE e DAE1s) e de operação do s tateea etet r í cc (SIste
ma ELETR08RAS), não pertencendo, portanto, ao corpo das nor
mas const í t uctonats • salvo melhor juIzo

Pela rejeição

lPOB706-6 NELSON WEDe:KIN PMDB
"' ** PARECER "' ..

A emenca contem disposição tendente a incluir no texto do
projeto constitucional cnsccs tt tvc concer-nente à previdência
privada. Ocorre, porem, Que o legislador or-o toar to não neces
s t t ar-a , como f emavs necessitou ate aqut i de qualquer autoriza
ção mandamental para ctsoor- sobre a meter-ta

lPOB707-4 HERMES ZANETI PMOB
......*....... PARECER ......*........

O cr-tncvotc da f:menda em foco fOl acolhido, em sua essên
cta. pelo Substitutivo

Pela aprovação par-cí a l

1P0870B-2 HERMES ZANêTI PMDB
"' *. PARECEP * ..

Acatada no me-ttc-------------------------------------------------------------------------------
1P08709-1 HER.MES ZANeTI PMOB
*** ... ** ... PAREC=R ........ ** ......

Pelo não acolhimento, conforme cr-tentacãc adotada no
subs t t t ut tvc

1P08710-4 t-!ERMES ZANETI PMDB
... "' PARECER lO .

Permlte a emenda o alistamento e o voto aos e-ator-es de

dezesseis anos de idade
entender-os que a toece para o at tat amento deve corres

ponder aquela da responsabilidade c tvt t e penal
Aos oezessets anos de 'Idade, o jovee ainda não adquiriu

a matur tcade neceseer ta para o exer-crctc do voto, apesar da
r-ccerrnaacêo dos matos de coml.ll'\cação e dos r-acurscs da 'nfor
r-ecãc escr-1 ta

-----------------------~-------------------------------------------------------

lP08711-2 HERMES ZANETI PMDB
*......**.* PARECER .... '1'••* .....

Conquanto t ouvave t a iniciativa do t iust r-e cons t t tumt e , a
mater ta constante da emenda não logram aprovação da eatcr ta
dos car-taeenta-es que a examinaram nos fases anter tor-ea a
elaboração cio Projeto
Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lPOB712-1 HERMES ZANETI PMOB
............ "'* .. PARECEn .",*•• ****

Os objetivas perseguidos pela Emenda confl1tam com a
cr i entaçâo adotada pelo Substitutivo_____________________~::~_~:~:~~~:3_ _

1POB713-9 HERME.S ZA.NETI PMOB
........* PARECER .

A Emenda aqui exa-ntnaua trata de mater ta tntr-acons t t tu
ctonat . cabendo, cots , ser nbej t c de cuidadosa ccnstoe-acãc
e-r etapa posterior do processo legislativo

Pela rejeição

1P08714-7 HERMES ZANnI PMDB
...... *** PARECER "'*.

O conteunc da Emenda, em sua essência, já está incorpora
do ao Projeto e o Relator optou pela redação orig1nal------------------------------------------------------------------------------

lP08715-5 HERMES ZANETI PMD8
.."' PARECER ..

O dispositivo a que se refere a Emenda foi amplamente
discutido nas fases anteriores, r-epr-asent ancc a vontade da
maioria

Pela reje\ção da Emenda

1POB716-3 HERM::::S ZANETI PMDB
........... "'. PARECER ...... '1'........

A proposlção em exame, conquanto constitua valioso sub
s1dio para o processa legislativo, merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da legislação complementar e
ordinaria

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P08700-7 PAES DE ANDRADE PFL
lO PARECER * ..

No entendimento do Relator. a matér'la tratada no disposi
tivo que se pretende suprinir figuraria melhor em legislação
ordinaria, eis que a prooosta de exclusivldade da folha de
salarios para 'Incldência de contribuições sociais destinadas
á Seguridade possOi implicações bastante slgn1ficatlvas no
f\nanc\amento de programas e entldades já consolldados no
campo soe 1a1

Somente mediante tratamento via leglslação lnfraconstitu
cional poderiam ser fixadas as provlsões 'Indispensaveis ao
desdobramento da mateda de modo a Que possam ser atendidos
os dlversos aspectos envolvidos

E!"'I vista da relevância dO assunto, e considerando-se- o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
cornenoa ....el acoltlel" a ementia $up.essi ....a remetenoo a materia
a ulterior conSlderação, ao ensejo do prOcesso legislativo
ordinario

1POB701-5 LOURE'IBERG NUNES ROCHA
* '1' PARECER "'..

PMDB

1P08717-1 HERMES ZANETI PM08
.. PARECEP "'.

A proposta de Emenda dlspõe sobre conteudo cujos desdo-
bramentos jur-ldicos segundo a praxe do Direito no Brasil
melhor se coaauna'll com a leglslação ordinaria e CO'llplementar

1P08718-0 HERMES ZANETI PMDB
......... * * PA~ECER *.

A matéria jã consta no Projeto, portanto nada justifica es
tabelecer até o ano 2 000

iP08719-8 HERMES ZANETI PMD8
...... * ......... PARECER lO .... "'.........

O principio foi acolhido, em sua essência, na forrl'a do
Substitutivo

Pela aprovação parc'a1

1POB720-1 HERMES ZAN~TI PM08
.. '1'***.. * .... PARECER *.. * ....... * ..

O prazo C::e 45 aias antes do termino do mandato do Governa
dor e fíl"'efe\to, foi aceito pelos Srs Constltuintes da Comls-
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lPosnO-l HERMES ZANETI PMOB lPOB737-6 fABIO RAUNHEITTI PTS

são CO"lO mais adequado prazo matr-c trtrer-rar tr-j a nos traba
lhos de f1nal de gestão do Governo em exerc rcto Pelo não a
colh1mento

lPOB721-0 HERM~S ZANETI PMOB
............. PARECER ..

A forma CID otaoosi t tvc do par-aqr ato untcc CID art 65 do Pro
jeto de coosr t tutcãc e correta Temos observado os excessos e
ate escândalos ocorridos em alguns Estados Quanto a fixação
dos suos iotos dos deputados estacua ta Nada ma1s justo que os
direitos da remuneração dos vereadores seja fixado na ccnsr t
tutcâo de cada Estado-------------------------------------------------------------------------------

1POB722-8 HERM:S ZANETI PMDB
................ PARECER .

A Emenda proposta pelo nobre Constituinte estatiza o sis
tema r tneocetr-o nactona t

Entendemos que deve ser preservada a participação Major1-
t ãr ta do Estado nesse segmento da eccnomta, nos t tmt tes A
exoer têncta de sistema mtsto Que conhecemos

Somos ne 1a rej e icão da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P08723-6 HERMES ZANETI PMDB
............. PARECER ..

A emenda propõe substituir o capitulo III - das Forças
Armadas

Entendemos que a redação apresentada no anteprojeto é
mais clara e o-ectsa , dai o não acatamento a proposta ora e
xaminada

-----------------~~::-~:!:~:~~--_.---------------------------------------------
lPOS724-4 NILSON GIBSON PMOB
............ PARECER .

As razões exoenctoas na Justificação da Emenda são mutto
oportunas, mot Ivo por Que ecct hemos sua postulação
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

isoe-ae-a NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER ..

A Emenda obj e t tva eneeatrtcar- do te-re constitucional o
Art 427 que versa sobre a pesqutsa, lavra de explora 
cão de mineiros e o aproveitamento dos potenciais de
energIa elétrica em terras lndlgenas

Em nosso entendimento, a proposta merece eccuitnentc par-
c ta t Os paragrafos 2 e 3 do ar-t igo citado prevem, sem
Qualquer pt-eju'i zo , ser retirados do texto

Por outro lado, a redação proposta, para suost ttutr- o
Art 427 e seus oar-aar-aeos e tnacettavet lia secutos os
tnutcs esperam o reconnec teento nacional de Seus direitos,
dentro de critérios de justiça e humantsmo

Preservem-se pois o "cacut " do Art 427 e seu 1, que
passa a paragrafo untcc

-----------------~:~:_:~~~~::~~-~:~~~~:_-----------~---------------------------
1POB726-1 NILSON GIBSON PMOB
............. PARECER ..

Não concordamos com a argumentação contida na Justifica
ção da Emenda

O -nteettc originário" constitui nor-ma cr-e-exteteote a
qua tecer- estatuto criado posteriormente pelo colonizador eu
ropeu Ele será eterno e tnoestr-ut tvet O 'indio era, Quando o
cotcnt zaucr- aqut aportou, o verdadeiro dono da terra Que a
força, lhe foi tomada

Tais razões r-eccrenoam o não accttnnentc da presente E-
Menda

-----------------~:::_~:~:~:~~-------------------------------------------------
1PDB727-9 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECE.R .

O art1go objeto da ar-enoa não pOSSUi natureza constitu
cional

Pela r-ejetçãc
-------------------------------------~-----------------------------------------

lPOB728-7 NILSON GIBSON PMOB
............. PARECER .

De fato, o 20 do artigo 52 já assegura aos Munlc'p·os
oar-t tctcecão no resultado de exploração eccnômtca de todos os
recursos mtner-ats

se 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP08729-S ARNALDO PRIETO PFL
............... PARECER ..

Procede a iniciativa do constituinte
Parece Que houve lapso no Projeto, Quando, na car-acter-r

aacãc do utntstér-tc suet tcc. omt t tu-se a situação peculiar e
escecte t dos Procuradores que ass1stem ao rr-tbuna t de Contas

cur-o-e destacar Que jamais o Mtnlstér10 sunt tco. junto a
Egregia COrte de Contos, integrou o Min1ster10 Punt tco Fe
deral Como orgão especial dentro da organtzação dos Poderes
estatais, sempre manteve uma posição especial

Pelo acolhimento

lP08730-9 ARNALDO PRIETO PFL
.............. PARECER ..

A Emenda propõe a supressão da palavra -puot tco". no
cecut do art 373 do Projeto

Embora elaborada de outra forma, a redação do ar-t 373 no
suost i tut tvc reveste-se de conteudo toânt tcc ao ca Emenda,
razão pela qual podemos parcialmente atenntda

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

lP0873l-7 ARNALDO PRIETO PFL
........... PARECER .

A Emenda em tela, segundo as tradições ccnst t tuc tcnats
br-as t letras, merece adequada consideração Quando for elabora
da a teatstecêo complementar e cro tnar-ta

Pela rejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
100B732-5 ARNALDO PRIETO PfL
.......... PARECER "'••••••••

O ccnteuoc da Emenda, em sua essêncta , ja esta incorpora
ao ao Projeto

lPOB733-3 ARNALDO PRIETO PFL
............. PARECER .

reexa~,~~ié~~~ ~~;~~~ g~1~~6~~~~6 ~~e~~~s~~~~t~e~rtunamente
Pela aprovação parcial

------------------------------------~------------------------------------------

lP08734-1 ARNALDO PRIETO PFL
............. PARECER ,

O Relator optou pela manat ençâo do texto or-fatna t por
entender ser oesoecessar-tc o acr-esctmc euaer tcc-------------------------------------------------------------------------------

1P08735-0 ARNALDO PRIETO PFL
.......... PARECER .

O ne tnctntc. em sua essêncta , foi acolhido na forma do
5ubst t tut Ivo

Pela aprovação nar-c ta t
--------------------------------------------------~----------------------------

lP08736-S fABIO RAUNHEITiI PTB
••• " PARECER ...

A emenaa fica prejudicada, face à opção do Relator no
senttdo de suprimir no texto do substitutivo o dispositivo
Que o autor pretend1a modificar

------------------------------------~---------------------------~--------------

lP08737-6 FABIO RAUNhEITTI PTB
.............. PARECER .

A emenaa f1ca prejudicada, face à opção do Relator no
sentido de supriMir, no texto do substitutivo, o d1sposittvo

que o autor pretendia modificar

lPOB7dB-4 FABIO RAUNHEITTI PTB
........ "' PARECER * ..

O RElator optou pela manutenção do texto or1g1nal por

------------_:~::~~:~-_::~--~::~:~:::~~~:_:_:~~:~:~:~~~_:~~:~~~:_--------------
lPOB739-2 FABIO RAUNHEITTI PTB
............. PARECER .

O or-tnctpto. em sua essência, foi acolhido na forma do
Subst t tut tvc

Pela aprovação oar-cta r
--------~-------------~---------------------------~----------------------------

lP08740-6 FABIO RAUNHEITTI PTB
.. PARE::CER .

A concessão de bolsas está afeta aos ststemas de ensino
sob orientação do Art 381

Pela apr-ovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPOS741-4 FABIO RAUNHEITTI PTB
............. PAReCER .

A autonomia é um at e ttiuto ntstcr-tcc das untve-s toaces ,
não cabendo estendê-lo às tnst ttutcõea isoladas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
JP08742-2 fAJ3lO RAUNHE1T71 PTB
••••••••• PARECER .

A Emenda em tela, segundo as tr-actcões conat t tuc tonaf s
brasileiras, merece aceouaoa consideração quando ter- elabora
da a legislação complementar e cro tnac ta

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

lP08743-l FABIO RAUNHEITTI PTB
................ PARECER .

A Emenda propõe a supressão da palavra -ecet tcc'". no
caput do ar-t 373 do Projeto

Embora elaborada de outra ter-ma. a redação do ar-t 373 no
subst ttut tvc reveste-se de conteudo idêntico ao da Emenda,
razão pela Qual podemos parcialmente at.eno tca

Pela aprovação parcial

lP08744-9 FABIO RAUNHEITTI r-te
............ PARECER ..

O ccot euoc da Emenda, em sua essência. já está toccr-cc 
r-ano ao Projeto

1POB74S-7 FÁBIO RAUNHEITTI PTB
.............. PARECER ..

A nosso ver, tnex tate medida ant tcemocr-at tca no fato de
um Pais resguardar para si o transporte de suas r tquezas
Pela rejetçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP08746-5 FÁBIO RAUNHEITTI PTB
........... PARECER .

Os or-tnctptcs contidos no Art 313 são fundamentos da Po-
1tt tca de transportes, não devendo, portanto, serem et tmtna
dos do texto constitucional, sob pena de proporcionar cf s tor-r
ções na ordenação do transporte marH Imo tnt ernactcrra 1

Pela r-ejetcãc

1POS747-3 ARNALDO PPIETO PFL
............. PARECER .

A autononta é um atr1buto ntstór-tco das untver-stoaoes ,
não cabendo estendê-lo as tnst ttutcõee 1soladas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPC8748-1 ARNALDO i'RIETO PFL
............ PARECER .

Segundo a tradição do Direito tn-es t tetrc. a Emenda em
causa trata de neter ta tnrt-a-const ttuctcnat , merecendo ser

cons toer-aea Quando se t r-at r-ar- de tests tecãc complementar
oro tnàr ta

lP08749-Q JOSE ELIAS MURAD PTB
.. PARECER .

A emenda pretende supr-tmtr- o ar-t 360 Que impõe limitação a
oar-t tcrcacãc das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnance tr-a de planos de cr-evtcêncta ccectenentar para seus
servidores Entendemos cons ts t ente o argumento de Que se tra
ta de matéria mats pr-ópr-f a de legislação or-dtnár-ía , pois o
assunto jói e objeto de tratamento especifico em dois decretos
execut tvcs , o Que demonstra a preocupação do Poder Publ tcc
com a Questão nessat te-se, atnoa , Que o controle e a t tscat t
zação dos "fundas de pensão~ é competência de uma Secretaria
esoectt tce do M1nisterfo da Previdência e ass tstêncta scctat •
ã Qual tncuece o acompanhamento da observância das nor-mas te
aats e regulamentares pertinentes

--------------------------------------------------~----------------------------

lPOB750-3 ISMAEL WANDERLEY PMOB
............ PARECER .

A emenda cor toe com os cr t ter tcs eootaocs pelo projeto
Pela r-ej etcãc------------------------------------------------------------------------------

lP0875l-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB
............... PARECER ..

A Emenda proposta pelo nobre Constituinte estat1za o sis
tema t tnancetro nacional

Entendemos que deve ser preservada a participação mafcr-t
t ar-ta do Estado nesse segmento da economia, nos ltm1tes da
excer-têncta de sistema misto Que conhecemos

Somos pela r-eje tcãc da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPOS752-0 FARABULINI JuNIOR PTB
........... PARECER ..

Fot acolhida a sugestão de supressão do sr-t 350 de Projeto
de Constituição

------------------------------------------------------------------------------~

lP08753-B FARABULINI JuNIOR PTB
................ PARECER .

A emenda aditiva propõe a tnctusãc no ar-t 478, das Po 
t rt tcas ati tt er-es e aceoetrcs

Entendemos Que e matéria para 1e1 cremar-ta

lP08754-6 FARABULINI JuNIOR PTB
• PARECER .

O ctspcs tt tvo proposto define aspecto particular de uma poli
t tca setorial, não ccecat tvet com a natureza geral dos pr1n
etctos da ordem econômtce
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP0875S-4 FARABULINI JúNIOR PT8* PARECER ...
Há determinadas cateccr tas profisstona1s dentro do serviço

pub11co que, devido ao exer-ctcto de et tvtoeoes per 1gosas , com
ser-tos r tsccs de vida e para a sauce. merecem ter uma aocsen
recor-te especial

Entretanto, não cabe a Constituição estabelecer Quais as
et tvtcaoes Que devem ser enquadradas nesta esoécte Diante
disso sera tnserido na Nova Carta um d1spos1t1vo Que remeta
para a 1et complementar a regulamentação a respeito

lP08756-2 IRAM SARAIVA PfAOB
................ PARECER ...

A !::menda propõe a redução, para dezotto anos a 1dade em
que o homem e a mulher atingem a ma'Ortdade

A doutrina assente e estudos de pSicologia desaconselham a
medida

Pela rejetção, portanto
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lP03757-1 IRAM SARAIVA PMDB
"',.••••• "'.. PARECER "' ..

A emenda aditiva contraria oesncs t t tvos do ar-t 312

lPOB758-9 ISMAEl.. WANDERLEY PMD6
........ "''''''' PARECER "'''''''

A proposta da emenda, err 1tonas gerais, ja encontra-se
no texto do Substitutivo

------------------~~~~~.:._~~~:_~:~~-::~-~:~~~~~:~:~-~~~:~~:_-------------------
lP08759-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB
"' '" PARECER "' "'.

A Intenção do Constituinte autor da emenda e dar conti
nuidade, dentro co Conselho da neouot tca. no que tange ao re
presentante das Forças Armadas como participante do Conselho
ea ts ha de se levar em conta que a st.steeat tca adotada pela
maioria dos Constituintes Que elaboraram o Projeto de Consti
tuição confllta com o pensamento dO Autor da emenda

Assim, somes pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1POB760-1 ISrfAEL WANDERLEY PMDB
.... "' PARECER "'•• "' ..

Embora seja touvave t a preocupação do nobre Constituin
te, o cont euuo da presente emenda conflita com a s tstenet tce
adotada para o texto do Projeto de Constituição

Assim, somos pela prejudicial idade da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP0876l-9 JESUS TAJRA PFL
............... PARECER ..

As vinculações de despesas a receitas criam dificuldades or
çamentárias cr-ejuctctats a adminstração publica O detalha
mento dos planos ecônomtcos do governo na Constituição e
ceseconse1have 1

lPOB762-7 JESUS TAJRA PFL
................ PARECER '"

A emenda colide com os critérios adotados pelo projeto
Pela rej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1POB763-5 JESUS TAJRA PFL
............ "' PARECER .

O ccnt euoc da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das cer-ats emendas at tnentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres proposltos do Autor, não se harmoniza com a
sistemática que orienta os or-tncrctcs na parte relativa I

aos Planos e Orçamentos

1POB76<l-3 JESUS TAJRA PFL
.... "'..."'...... PARECER .......... "'01< .......

O STF sonenta "declara" a inconstitucional idade de
lei A suspensão de sua vigência, contudo, so se dara ao ter
mo do processo. por cetermtnacãc do Senado da aecuottce

Pela rejeição

lP08765-1 JESUS TAJRA PFL
... "'''' PARECER ..

A sugestão não côoe ser acolhida tendo em vista a cocãc
dO Relator por manter no texto do Substitutivo um mtntmc de
especificação das bases de Incidência de contr-tbutções para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No Que respeita especi
almente a contribuição eeor-esar-tat • o entendimento do Relator
é no sentido de exnl f ct t ar- a diversificação da base, oe modo
a romper com o circulo vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de salários Quanto a manutenção do fatu
ramento e do rucr-o, parece-nos obvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, Que poder-ão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as oecut tar-tcaoes econômico-financeiras e
operacionais de cada contribuinte----------------- --------------------------------------------------------------

1P08766-0 JESUS TAJRA PFL
..... "' "'.. PARECER "'..

Pela aprovação em parte, na forma do sucst t tut tvo

lPOB767-B SOTERO CUNHA PMDB
.................. PARECER ....... "'•••

,. Emenda acrescenta df spcs t t tvo , letra f, ao item IV do arti
go 12, para assegurar "o direito de se informar sem impedi
mentos"
Um texto constitucional tem de r-eves t tr-vse de clareza e obje
tividade para que sooreviva e tenha real aplicação
A maneira vaga como esta redigida a Emenda dá a idéia de ser
a mesma of scensavet , pois nada acrescenta ao texto,

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lPOB768-6 ELIEL RODRIGUES PMDB
..................... PARECER .

A Emenda não se compadece com a real idade do Pais, cujo po
vo, hoje, ostenta media vida ut t t bastante superior á de al
guns anos atr-as Assim, não vemos como se fundamentar propos
ta Que vise a diminuir a idade requerida para a concessão da

-------------~~~~:~:~~~~~~-~~~-~:~~~::_-~:~~-~:~:~~~~--------------------------
lP08769-4 ELIEL RODRIGUES PMOB
............... PARECER ..

As numerosas emendas oferecidas ao ar-t i90 97 e seus pa
-aar-arcs do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da media das sugestões anal tsaoas , em seus
nucteos , frutificaram os dispositivos r-etac tcnados em artigo
do mesmo numero do sucet-ttue tvo. Que tanto Quanto ccss tvet
procura responder ar trmat tveeenee, em parte e em essência, as
final idades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova-

------------_:~~-~:~:~~~-------------------------------------------------------
lP08770-B ELIEL RODRIGUES PMDB
........ "' PARECER "' ...

Todo conteudo curricular será tratado quando for elaborada a
Le1 Complementar-------------------------------------------------------------------------------

1P08771-6 JESUS TAJRA PFL
................. PARECER '"

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter-

-------------~:_~~_:~~~:~:~:~~~-~~-~:~~:~~------------------------------------
1POB772-4 JESUS TAJRA PFL
.* * PARECER *.* ..

Algumas das mudanças de redação propostas para o ar-t 12
e suas at tnees coincidem com a nossa reformulação daqueles
d f spos t t tvos , outras, destoam Pê l a aprovação parcial

1P08773-2 NYDER BARBOSA PMDB
.................. PARECER ...

Concordamos com as ponderações a t tnnacas na Just i f tcecão
da Emenda, com vistas á necessidade de o texto constitucional
não contemplar materia que, de forma mais apropriada, deve
ser tratada em legislação crutnar ta Nesse sent too. o artigo
427 e seus paragrafos foram transformados em proposição uot
ca , na qual está cosignada a meter ta Que no nosso entendimen
to deve ser tratada no âmbito constitucional

Asslm sendo, não nos parece adequada a postulação da E
menda, no sentido de remeter a integral ordenação da mater ta
para a legislação cr-dtnar-ta

-----------------~~~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
11)0B774-1 ADYLSON MOTTA PDS
•• *"'........ PARECER ...... "'... "'...

A Emenda versa sobre assunto não constitucional A Maté
ria devera ser regulada em lei ordinária

------------------~:~~~~:~~~~~~------------------------------------------------
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lPOB775-9 ADYLSON MOTTA PDS
....* PARECEF "' ".'"

A Emenda versa sobre assunto não conat ttuctona1 A mate-
ria dever-á ser objeto de legislação cr-ntnàr ta

Pela ne.retcão
-----~-------------------------------------------------------------------------

1P08776-7 ADYLSON ~OTTA POS"'."'lo ...",,,,. PARE:.CE;R ........ "'.....
A Emenda trata de mat er ta não constitucional üever-a ser

objeto de legislação cr-dtnar-ta
Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP08777-5 ADYLSON MOTTA PDS
... "' PARECE~ "' '"

É de ser acotn rua parcialmente no mer ttc cc-em com nova re
dação e na competência cocorrente da União e dos Estados para

-------------_::~~:~~~_:~~~:_~-~~::~~~--~:~~-~~~~~~~~:-~~=:~~~:_---------------
lP08778-3 ADYLSON MOTTA POS
.................. PARECEF "' ..

A emenda denota <1 o-eocucecãc do seu ilustre autor com o
cerceamento era esfera de atuação das entidades de previdência
privada de caeater- complementar Cabe, entretanto ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
universal txacãc da cobertura dos riscos cas tcos no âmbito da
Seguridade social, não tr-oõe qualquer restrição a existência
de entidades privadas no campo cr-evtcencter tc. para atendi
mento a demanda do segmento de renda não ateno tuo pela cober
tura nas tca do sistema oficial Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mer-t to ,
sua final idade

lP08779-1 ADVLSON MOTTA PC DO B
.............. '" PARECER ... "''"... '''....

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-_____________!r:_:~~~:~!~:~~~~~_:~_:~~~~~~~~~ __~:~~_~:~:~~~~ _
lP08780-5 ADYLSON MOTTA POS
............... PARECER ..

O proposto na Emenda esta em parte considerado no subs 
t ttut tvc Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP08781-3 ADYLSON MOTTA POS
...... "' PARECER "' ..

Os objetivos da Emenda contrariam cr t ter tos adotados pe
lo Projeto

-------------~:~:_::~:~:~~-----------------------------------------------------
1P08782-1 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
............... PARECER ..

No caortutc relativo aos Direitos Individuais, fizemos
constar a inviolabilidade dos dire1tos concernentes à vida
Julgamos, assim, ter acolhido o nobre ceooos í to do autor da
presente emenda no sentido de proteger o direito a vida que
tem todo nasci turo-------------------------------------------------------------------------------

lP08783-0 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
................... PARECER .

Atraves do or tnctptc da universalidade da cobertura
Projeto ccnst ttuctcna r assegurou proteção pr-evtcencter ta a
todos os brasileiros, tnceoenoenter-ente de constituição para
o sistema O valor do benet tcto e as condições para sua con
cessão porem oevee ser objeto de lei ordinária Pela aprova

-------------~~~-~~~:~~~-------------------------------------------------------
lPOB784-8 PLíNIO MARTINS PMDB
................. PARECER .."'''' ..

A pretensão do autor está atendida no orcor-to of scostt.tvo Que
pretende emendar na expressão "es tabetecar cct tt tcas gerais e
setor í ats''-------------------------------------------------------------------------------

lP08785-6 PLINIO MARTINS PfIIDB
...... ", ... *", .. PARECER ."'."' ..........

Temos a convicção de que a r-ater-ta em foco recebeu trata
r-ente aoeauaoo no Projeto Pela prejudicial idade------------------------------------------------------------------------

lP087B6-4 PLINIO N'ARTINS PMDB
."' PAREC!;:R "' ..

A emenda, apesar dos elevados pr-opos t toa do eminente au-

~~~ãoe~a 1~~~~~ã~e~~~: i ~~v~;~t~e~0~~~7~~~~o~~1fase de eteno-
Assim somos pela sua rejeição

1P08787-2 JOÃO DE DEUS ANiUNES POT
................. PARECER "'''' ..

Somos pela rejeição da proposta pois entendemos necesse
ria a manutenção da separação judicial COIT'O um dos r-equts t
tos indlspensave1s a dissolução da socreoace conjugal

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------
lPOB788-1 JOÃO DE Deus ANTUNES POT
.................. PARECER ........ "'.......

A proposta que a emenda apresenta já está, em parte,
tendida no rr-cjetc de ccnst ttutcão

Quanto aos demais aspectos, Que não flgui'am no texto se-

-------------~~~~-~::~~~-~~~::~~~~:_~:-~:_:~~:~~::_~:-~:~~~~~~~~-~~~~~~~~:_----
lP08789-9 CHICO HUMBERTO POT
........ "'..'" PARECER ..

Pelo acolhimento parcial em outro- dispositivo

--------------_:_-~:.:~-~~~~~~~~~-~~::~~~---------------------------------------
1P08790-2 CHICO HUMBERTO PDT
............ "'.. PARECER ..

A Emenda tem por objetivo a inclusão de ctsoos tt tvc dando
nova redação ao ar-t igo 257

No artigo 253, fizemos referência á panela Federal e sua
destinação formalizada em texto que roel hor- se compatibiliza
com a sua elevada missão com orgão tnteqr-ente da Segurança
Pub1 tce , de Que trata o artigo 252

------------------~:~~-~:~':~~~~-------------------------------------------------
lPOB791-1 CHICO HUMBERTO PDT
............... PARECER ..

Compreendemos as razões que justificam a ereooa. no en
tanto a recar;ão do texto, objeto da analise, e mais clara e
exp l 'cita das determinações que se quer assegurar

------------------~~~~~~~~--~~~::_~:~~-~:!:~~~~--------------------------------
lP08792-9 CHICO HUMBERTO POT
."'."' •••• '" PARECER ..... "'••• '"

Prefere-se a manutenção do 20, do ar t 19o 52, tal como se en
contra no prof eto. para e-anter- consonância com outras dtspc-

-------------:~:~:~-~::::_:~~:~~::_-~:~:_~:~:~:~~------------------------------
lP08793-7 CHICO HUMBERTO POT
.... "' PARECER "'.

Prefere-se a supressão do ar-t 76, como medida mais apropria-

-------------~:_-~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_----------------------------------------
1P08794-5 CHICO HUMBERTO PDT........*.'" PARECER "'..

A extinção de todo ar-t 76 impõe-se como medida mais acr-e-

-------------~~~~~:_-~:~:_~~:~~~~:~~~~~~~:_------------------------------------
1POB795-3 JAMIL HADDAD PSB
.......... '" PARECER ..*.."'..... "'....

A concessão de isenções especificas não é mat er ta cons 
t ttuctona t

Ademals, a reformu1ação dos termos da Emenda,para tr-ans
formar as Isenções pretendidas em imunidade tributaria, co t i
diria com tendência crescente dos const ttu-nt es contra a am 
ct tacêc da í ruotceoee , que se evidenciou no decorrer dos tr-a-

259
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lPOB795-3 JAMIL I-lADDAD PSB lPOBB13-5 PAULO 1l'ACARINJ P1,lDB

PMOB

PMDB

earbcs das suocoetssões e das cc-assões remat tces , alem de
cceprcnerer a meta de se r-ercr-ca r-em as finanças Municipais e
estaduais

1P08796-1 JAMIL HAODAD PSB
.................. PARECER ..

As sugestões, ccnt toas na proposta de anenca, trazem alguns
cesoocr-areentos que, na tradição f ur totca brasileira, melhor

-------------~:_~~~~~~~-~~_:~~~~-~:_~:~~:::::~-~~~:~:~~:_:_:~~~::~:~~:~.:_------
lP08797-0 JAMIL HADDAD PSB
.................. PARECER ..

A cescr-tcêc e eater-ta processual. aofet tva. e, como tal,
~eve ser disciplinada oeta legislação oro tnar-ra

lP08798-8 JAMIL HADDAD PSB
................. PARECER ..

Alem de versar- matéria de legislação c-utnar-te a emenda
cont r-ar ta a tradição implantada no âmbito da lei or-dtnar ta da
cr-evtoêncta Social, Que estabelece obrigatoriedade de contri
buição a todos os t r-abautaoor-es

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOB799-6 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER ..

Temos evitado colocar quat quer- referência a percentuais,
"face a vurner-aott tcace que isto pode t r-azar- a um texto Que
deve tratar de princípios gerais

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP08800-3 CRISTINA TAVARES PMDB
...................... PARECER ..

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pe
lo slgnificado ccnt toc nas ccj ecões Que encer- r-em

------------------~::~_:~~~~~::~-~:~:~:~---------------------------------------
lP0880l-1 - CRISTINA TAVARES PMD8
........ "' PARECER .

O paragrafo 10 • da emenda não pode ser aceito. pelas
õov tas dificuldades em definir, de modo inequívoco os seto
res em Que a tecnologia seja fator determinante A rüve t
constitucional deve-se definir regras ger-ais como, por exao
oto O controle oectscr-tc cesos em Que o domlnto da tecno
logia possa restringir o controle decisório constituem situa
ções par t f cut ar-es • Que devem ser objeto de teatsiacão or-dtna
ela

O cont euuo do "caput" do artigo, na forma proposta pela
emenda e adequado Parece correto Que sejam ccns iceraces co
mo nacionais apenas as empresas cujo controle cectsor-to e de
capital esteja em mãos de br-as t ien-es

------------------~:~:_:~~~~::~~-~~~~::~---------------------------------------
lP08802-0 CRISTINA TAVARES PMDB
................... PARECER ..

A sugestão proposta no "cecut" esta atendlda integral-
rente no projeto

O disposto no 10 da eee-oa foi atendido com redação
r-ate abrangente no 'r t tuto da Or-dem Econômica, não havendo ne
cessidade de ser repetido no cec rtutc da Ciência e 'recnoto
gIa

A proposta do 20 esta atendido no untco do artigo
pr-opr to do capitulo de CT

Pela aprovação par-cial-------------------------------------------------------------------------------
1P08803-8 GERSON MARCONDES PMDB
................. PARECER ..

A er-enoe mer-ece se r- acolhida e a objeção Que ence r-r-a e de to
do cectvet , devendo ser- to-sada em conta

lP08804-6 GERSON MARCONDES PMDB
.................. PARECER ..

A emenda e r-edunda .... te a outros dispositivos presentes no
texto. o Que determina a sua desconsideração

Pela prejudicialidade

lP0880S-4 GERSON MARCONDES PMDB
................ PARECER ..>i< ..

A emenda transfere para o ruver estadual a competência pa
ra criação, incorporação fusão e desmembramento de auntcr
pios, o Que está coerente com o princ1pio da autonomia esta-
dual '

Somos ce 1a aprovação no mer-i to

1DOBB06-2 GERSON MARCONDES PMDB
............* PARECER ..

renoc em vista a ccs tcãc Que adotamos de ace rt ar- errenda
sucr-ess tva ao artigo Bo somos pela r-ej ercãc desta emenda

lPOBB07-1 GERSON MARCONDES PMDB
............... PARECER ..

rencc nós optado cefa supressão do artigo em pauta,
podemos manifestar-nos pela r-eretcãc da emenda.-------------------------------------------------------------------------------

lPOBB08-9 PAULO MACARINI PMDB
................. PARECER ..

A Emenda pr-evê a supressão da alinea "eu do Hem VIII do ar-'
t 19o 12 do Projeto
A mater te , com efeito, se não constar- do texto const t t ucto
na t , a ele não faz falta, embor-a o dispositivo a ser suprimi
do par-eça ter uma dest1nação esoectr tca
Pe1a aprovação

lP08aa9-7 PAULO MACARINI PMDB
.................. PARECER ..

O inciso 111, do Art 310, atende adequadamente a Questão
da cf etr tcutcãc do petróleo, Que e a do transporte Por outro
lado a atual est r-utur-a nacional de produção comercialização e
distribuição do álcool tem tunctcnaoc perfeitamente, tor-nan
do-se otsoenseve t e inoportuno a monopolização de qoatsquer
dessas fases

Pela rejeição

1P08810-1 PAULO MACARINI PMDB
................. PARECER ..

cutoa a Emenda de estender. taeoam aos ccnscr t tce , o alista
mento etettcr-et
O pr-ejete permite o at tsteeentc de todos os Militares, com
exceção dos que estão no ser-vtcc inicial
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de Que os mesmos,
durante o per iodo eleitoral. quando as For-ças Armadas são
r-aqut s t t àdas pela Justiça Eleitor-al para a manutenção da 01'
uen , são mobilizados para cumprir essa missão
Esses mt t t t ar-es não devem co r-tanto participar- do pf e t t o-------------------------------------------------------------------------------

lP08811-9 PAULO MACARINI PMOB
.................. PARECER .

Em parte a proposta encont r-a etoer-aue nas disposições
eccat taaoas Pela aprovação car-eta I

lPoa812-7 PAUl.O MACARINI PMDB
................ PARECER ...

A Emenda. propôe o eceescteo de dlsposltlvo ao Item XV do ar
tigo 12, estabelecendo Que lei complementar disporá sobre a
'nfração criminal
EM materia processual, a Emenda ressente-se de cla ...eza. como
o emprego dubio da palavr-a "procedimento"
Pela rejeição

1P08B13-5 PAULO MACARINI PMOB
................. PARECER ..

A enenda proposta rrerece ser acolhida. pelo significado

contido na objeção Que encerra
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP08B14-3 GERSON MARCONDES
............... PARECER ..

Na verdade o Brasil é um oats multi-nacional não esque
çamos as nações indigenas sunoncs Que esse argumento e sufi
ciente para rejeitar a emenda, embora nos discursos seja

-------------~~:~::~:~-~_::~:~=~:_~:_~~:_~~~:~-~~~~~---------------------------
1P08a15-1 GERSON MARCONDES
.. PARECER ..

Cuida a Emenda de suprimir do caout do ar-:1go 27 do Pr-cj etc a
palavra "tnvtotavets "
N~o procedem os argumentos ecr-esentacc; na justificação, r-a
zac DOr- Que SO'llOS pela manut ençâo da redação oo ctt aoo dis
positivo

1P08816-0 INocE.NCIO OLIVEIRA PFl
................. PARECER ..

Em oue pese sua r-erevãncta. não se ccatte da apreciação
da mater-ta no êmbttc constitucional

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP08817-B ROBSON MARINHO PMDB
.. PARECER ..

O Projeto de Constituição assegur-a a autonomia dos ês ta
dos, por conseguinte. a cr tecãc. fusão, incor-por-ação e des
membr-amento de evnterctos deve r-a ser de sua competência esta
belecida na Constituição Est'adual

----------------~~~:_~:~:_~~~~~~~~~-------------------------------------------
lP08818-6 ROBSON MARINHO ?MOB
................... PARECER ..

A proposta Que a emenda apr-esenta já esta. em parte.
tendida no Projeto de constituição

Quanto aos demais aspectos. Que não figuram no texto, se-

-------------~~:~-~::~~~_:~:::::~~:_::_::_:~::::::_~:-::~~:~:~~~-~~~~~:~~:_----
lP08819-1I JOSE FOGAÇA PMOB
................... PARECER .

Pelo não acolhimento nos termos do substitutivo
---------;~õãâ;õ=ã---------~~~-;ÕG~ç~-----------------------------;;8--------

.................. PARECER .
Temos a convicção de Que a maté r-ia em foco recebeu trata

mento adequado no Projeto Pela cr-ejuotctar idade
---------~;~ãã;~=~---------~Õ~~-;Õ~~ç~-----------------------------;;õã--------

................ PARECER ..
E louvável a preocupação do ilustre Const t tumte
O cont eudo da emenda. em linhas gera1s, ja encontr-a-se

tneer-too no texto elaborado pela Comissão. de Sistematização

------------------~::~~_::~~~:._:~~:-~:~:_:~~~~~:~~-~~-~::::~!:_:~~~:_--------
lPOB822-4 JOSÉ FOGAÇA PMOB
................. PARECER .

Realmente a matéria como esta redigida, no conceito do
Que seja cêear-a Feder-al e Congr-esso Nacional. acha-se confu
sa. mais no Que tange a s tstemat tca ger-al f é adotada pelo
Projeto de Const ttutcêo. notamos Que a mesma confl t ta com
esse Projeto

------------------~~-~::~~_::~~~:_:~~:_~:~:_~:~:~:~~-~:_~~:::~!:_:~:~~~-------
lP08823-2 JOSE FOGAÇA PMDB
.................. PARECER ..

Embora 1ouvave I a preocupação do eminente ccnet ttutnre.
o conteuoo da pr-esente emenda, em linhas gerais, f a se encont
r-a no texto do Projeto de Constituição

Assim. somos pela aprovação

1P08824-1 GERSON MARCONDES PMOB
................. PARECER ..

A emenda pretende suprimir O ar-t 360 que tecõe t tmt t açãn a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira ele planos de previdência complementar para seus
ser-vidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de ma-er ta mais m-cor ta de legislação cr-dtnar-ta. pois o
assunto jã é objeto de tratamento escecrt tcc em dois decretos
execvt tvcs , o Que demonstra a preocupação do Poder- PUblico
com a Questão Ressalte-se. ainda. que o contr-ole e a e tscar t
zacãc dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica do Minlster te da Previdência e Assistência Social,
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das nor-mas le
gais e regulamentares oer-t tnenres

1P08825-9 GERSON MARCONDES PMDB
.................. PARECER .

A emenda e redundante a out r-os dispositivos presentes no
texto. o Que deter-mtna a sua desconsideração

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP08B26-7 GERSON MARCONDES PMDB
................... PARECER ..

A emenda é t ax tonontcamente r-econencevet , mas de dHkil
tnser tmento na forma proposta

Pela r-ejetcãc

lPoa827-5 GERSON MARCONDES PMDB
................. PARECER ,..

A justificação é r-azcavet para a er tmtnacâo do nome
-rr-tnctotcs fundamentais". mas não a é ca r-a a substitui
ção por -utspos tcões pr-e t 'minares" Pela rejeição

lP08828-3 GERSON MARCONDES PMDB
................. PARECER .

A opção adotada tendo sido a de suprimir o artigo 70 •
ficamos pela rejeição da emenda.

lP08829-1 GERSON MARCONDES PMDB
.................. PARECER .

A jor-nada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto. de 44 ou 48 nor-as como proposto em numer-os t ss t-
mas Emendas, teve. de certo modo. um referencial comum
A maioria das propostas. mesmo na fase das Comissões Temáti
cas. seja pelas suas justificações. seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstr-ou se r- a mate r-ia mais
aoeouaoa a legislação crdtnár-ia

De fato a jornada de trabalho deve refletir urra situa
ção conjuntural Que so a lei pode atender- Quar-enta horas
não conviria a um aatern-tnaoo momento da vida econômica do
Pat s , mas. pelo desenvotv taento tecnológico. por motivos de
tnter-esse pub l tcc ou até por- comprovadas razões de ordem psi
coscctat , podem vir a ser a solução 'Ideal Ressalte-se, por
oportuno. Que mesmo no r-eatee atual de 4B horas semanais, va
r-tas categorias. em decorr-ência de lei especifica ou por- for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas. ja cum
prem jornadas r-ecuatoas

NUM Quadro inverso. em Que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incr-ementar 05 ntvets de produção. até como
medida de salvação nacional, poderã o Estado. e"l consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas Mais extensas,
aesde Que compensatorias a nlvel de remuneração Esse. alias.
e o exe'llplo que nos da o Japão, onde a intensificação do tr-a
balho. longe de penalizar o trabalhador. e o meio eficaz. de
lhe propiciar melho... padrão de vida

Assim, considerando Que o Congresso Naclonal. sempre
sens1vel as reinvindicações dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pals, podera. com maior- flexibilidade, dis
ci p1inar essa controversa Questão. optamos por manter apenas,
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a limitação da duração atar-ta do trabalho em 8 horas, no ma
xtmc

lP08B36-4 JAMIL HADDAD PSB
........... PA'1ECER ...... *......

Pelo não acolhimento nos termos da redação adotada no
suns t t t ut tvo

lPOBB37-2 JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER .

O r-eeer-enc ta t é necesear tc para se estabelecer padrões
Pela rejeição

1POB830-5 GERSON MARCONDES PMDB
."'''' PARECER •••••••• "

A proposta e tnexecutvet e não pode ser articulada cons
t t tuc tonatnente Pela sssua rejeição

lP08870-4 SAMIR ACHOA PMoB
*....... "'*. PARECER ..... "'.......

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lP088i?9-1 SAMIR ACHOA PMDB
............... PARECER .* ..

O ccnreucc da Emenda encontra-se contemplado - impl tcf t a
ou exn t tc t tamente em outros dt spos t t tvcs do texto do suesr '1
tut tvc

Pel a prejudicialidade

lPOB860-7 SAMIR ACHOA PM08
............ PARECER .

A meter-ta. objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito escectat , e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Const i tuc tcna1,
parte da emenda deve ser ecctntca pelo Sutist t tut tvc

üomaece pois, pela aprovação parcial
-----~-----------------------------------------------------------------------

11'>0886B-2 SAMIR ACHÓA Pr.'lOB
... * PARECER .

A emenda não deve ser aprovada por tmct tcar e'n cn etacão
do processo constituinte de forma r-eouctant e. ctant e do legl
t imo mandato dos representantes do povo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOBB67-4 SAMIR ACHOA PMOB
.. PARECER .

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em
causa trata de mater ta tner-aconst ttuctonat , mer-ecendo ser
considerada quando se tratar oe legislação complementar 01'
dtnér ta

lP08866-6 SAIolIR ACHOA PMOB
.. PARECER * "' ..

A matéria de que trata a Emenda não cer-t tne ao ar-t tac
~3, mas, slm, ao capitulo escect r tcc da Seguridade Social

lP08865-B SAMIR ACHOA PMOB
.. PARECER ..

Trata-se de assunto a ser ctsctor tnaco pela legislação
~rdinária ou por acordo coletivo

lP08851-8 JAMIL HADDAD PSB
................ PARECER ".*

-----------------~~::_~-:~~~:::~~-~~-~~:~~:~:~~~_.:_~:~~-~~:~~~~:~:~~~:~:_------
lP08852-6 JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER *......*"'.

Propõe o autor a supressão do parágrafo lo do ar t 29
A exigência estabelecida no citado dtscos tt tvc é ertntrna

e suscettvet de ser satisfeita por Qualquer partido organiza
do, inclusive as pequenas agremiações par-t tríár-Las

Não tem condições de concorrer as etetcões o partido

-------------~~:_~~~-:~~::~~~~_::::_~:~::~:~~~---------------------------------
lPOB853-4 JAMIL HADDAD PSB
............ PARECER .

Por um lapso, o Pr-cretc omitiu-se a respeito da perda do
posto e da patente do oficial militar O dispositivo ceve-é
figurar no sunst t t ut tvo-------------------------------------------------------------------------------

lPOBB56-9 SAMIR ACHOA PMDB
........... PARECER ..

A r-eter-toa emenda ser-a parcialmente ateno toa no Substitutlvo
figurara artigo tnst t t utnuo a nerensor-ta do Povo, cujo titu
lar sar-a eleito pela Câmara dos Deputados (não pelo Congresso
Nacional) e lei complementar (sem prazo eetinido) otecer-a

------------_:~~~:_~-~:!~~~~~:~!~-~:_~~::~~:_-~:::_~~:!~~~:~~:~~:~:_-----------
lP08857-7 SAMIR ACHOA PMOa
.. PARECER .

A mater-ta. objeto da enenca , mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e: acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento cono taent e com a sua t-ccr-tãncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da eeence deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP08864-0 SAMIR ACHOA PMDB
...... "'•••• PARECER .

No entendimento dO Relator, a meter-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende aupr tmf r- figuraria melhor em legislação
cr-emar-ta eis que a proposta de exclusividade da folha de
satár tcs para incidência de contribuições sociais oest toacas
a Seguridade possui tmcr tcacõee bastante s1gnlficat1vas no
financiamento ce pr09ramas e entidades já consolidados no
campo soe 1a 1

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accns t t tu
ctonar poderiam ser fixadas as provisões tndtsoensávets ao
desdobramento da mater í a , de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emencas apr-esentadas no mes'110 sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ees tva. remetendo a mater-ta
a ut t er tcr- consideração, ao ensejo do processo legislativo
c-etna-to

lP08B54-2 JAMIL HADDAD PSB
.. PARECER .

A materia não obstante a sua sr-anoe importância, deve ser 1n
ser-toa na lei orgânica do mantctpto-------------------------------------------------------------------------------

lPD8863-l SAMIR ACHOA PMDB
• PARECER .

A norma Que a Emenda pretende instituir no texto cons 
t rtuc tona t ja se encontra no ar t 264, itens I e 111, alíneas
"a'' "b" e -c-, do Projeto de Constituição

lPOBB62-3 SAr,lIR ACHÓA PMDB
........... PARECER ..

A eater-ta constante oa presente Emenda é t rctce da le
gislação trrfr-acons t t tuc tona t , daI nosso parecer cont ear to

lPOB855-1 JAMIL HADDAD PSB.........* PARECER .
A matéria não obstante a sua grande tmocr-t ãncta. deve ser in
serida na lel orgânica do euntctptc-------------------------------------------------------------------------------

lP08861-5 SAMIR ACHOA PM08
.............. PARECER .

Apesar dos sadios Objetivos da emenda, trata-se de mater ta a

ser regulada por lei ordinár-ia, não merecendo figurar no rex
to const ttuctcne t

1POBB58-5 SAMIR ACHOA PMDB
* PARECER ..

A materia está tratada em outro caot ruro do Projeto
pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP08B59-3 SAMIR ACHOA PMDB
........... PARECER ..

D conteuco da EMenda encontra-se contemplado, tmo t f c t t a
ou exct tcttenente , em outros dispositivos do texto do Substi
tutivo

Pela prejudicialidade
-----------------------------------------------------------------------~-------

PMDBGERSON MARCONDES1P08B29-1

lPOBB43-7 JM~IL HADDAD PSB
............. PARECER ..

Pela rejeição A mater ta deve ser apreciada no ãmblto da

-------------~:~~~~~~~~-~~~~~~~~~----------~-----------------------------------
lPOBB44-5 JAMIL HADDAD PSB
................ PARECER .

A emenda visa a dar nova redação ao utscos tt tvo do Projeto
que cuida da definição dos tunnanentos e ce tnctptos da ordem
econômlca

Embora nada se possa opor ao merlto do texto proposto, sua
prejudicialidade e patente, de vez Que avança sobre máter-ta
de vários e tspoa t t tvos do pr-ojeto

----------------~~~:_~:~~~~~~--------------------------------------------------
lPOB845-3 JAMIL HADDAD PSB
......". PARECER .

O ar-t 90 é decorrente do er-t B9 onde e assegurada a aposen
tadoria 1ntergral Que subentende a inclusão de todas as van-

--_:~~:~:_-----------------------------------------------------------
lP08B46-1 JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER ..

A mater ta contraria o pr1nc1pio de liberdade de iniciati
va ja consagrado no Projeto

-----------------~:~~-~:~:~=~~---------------~---------------------------------
lPOB847-0 JAMIL HADDAD PSB
................ PARECER ..

Na definição do processo de intervenção estatal no dom
nto econômico, condicionamos a criação elas empresas estatais
e das sociedades de eccnomta mista a tet esoectat , Que, ne
cessariamente, utspcr-a. entre outros aspectos. acerca do pro
cesso de cect tar txecãc e de controle dessas empresas, caso a
caso Assim, o dispositivo proposto tecr tcer-ta ampliação
cesneceesar-ta no texto constitucional

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lPOBB35-6 GERSON MARCONDES PMDB
........... PARECER .....*.......

A emenda não deve ser aprovada por implicar em dilatação
do processo const ttutnte de forma r-eountent e. diante do legi
timo mandato dos r-epresentantes do povo

Pela r-efetcãc

lPOB839-9 JAMIL HADDAD PSB
..*.....** ..... Pt<REC:R .........."'...... '"

O parágrafo foi suprimido, passando a mater ra para a
legislação or-dtnar-f a

pela rejeição

1POB83l-3 GERSON MARCONDES PMDB
............. PARECER ..

A emenda objetiva assinar prazo para que os Munldpios
r-eautar-tzen a situação oe seus servidores num r-eatee estatu
ter-te, mediante concurso publico

Pelo não acolhimento

lP0884B-B JAMIL HADDAD PSB...* PARECeR ••• ",., ..

-----------------~:~:~~~.:_~:~:~:~~:~::_~~-~~~~:~-------------------------------
lP08849-6 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER * .

eeter ta ceeccr-et tca. porém tntr-aconst t t uc tona r

-----------------~:~~_::~:~::~':_------------------------------------------------
lPOB850-0 JAMIL HADDAD PSB
........... '" PARECER ••••*......

A meter-ta de Que trata a proposta e pertinente ao ntulo
que ctscõe sobre a organização do Estado

------------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------

lP08842-9 CHAGAS RODRIGUES PMDB
* PARECER .

Pela aprovação parcial, por conter aspectos que se bar-no
n1zam com o entendimento da Comissão de s tstenat taacãc

lP08B3B-l JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER •• "' .

Ao texto constitucional cabe explicitar a ccecet êncta
global do Estado em ncmer taer e regular a atividade econômi
ca, como constante do Pr-ojeto, e não definir formas particu
lares de intervenção, como pretente a Emenda Esta comceeên
ela, aliada ã subordinação da propriedade ao cumprimento da
função soctat , explicitada nos or tncmtos da ordem econômica,
fornecem os amparos teaats para Que se possa exercer, inclu
sive, e entre outras modalidades. a intervenção tr-ans t t or ta
na Questão de empresas privadas

Pela rejeição

lP08832-1 GERSON MARCONDES P"lDB
.....* *. PARECER ..

Adotamos a concepção de que o Brasil e uma Federação de
Estados (retomando o fio originado em 1891) Distrito Federal
e rer-r-t eôr-tos são a-rtes ocrtt tcos f ur-tdtcos de outra nature
za melhor dHo, de natureza d\feref\te da dos Estados-mem
bros Pela rejeição

1PD8B40-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB
............. PARECER ..

A candidatura nata não deve ser imposta aos eti taocs dos
partidos e aos eleitores

-----~:~~-~:~:~:~~-----------------------------------------------------
lP08B41-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB
*.* •••••• PARECER ...... "'•••

Temos a convicção de Que a meter-ta em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela c-ejcdtctst toeoe-------------------------------------------------------------------------------

1P08833-0 GERSON MARCONDES PMDB.* PARECER "'*••••
A emenda choca-se com outras que propõem a supressão dos

artigos 40 e 50 e que, por suas justificativas bem funda
mentadas, resolvemos acatar Pela rejeição, desta, portanto

---------~~~~ã3:;:ã---.t"-----G~~SÕ~-~~~CÕ~~~~------------------------p;~ã--------

.........* PARECER .
A redação do Substitutivo aproxima-se bastante cecut tc

que pretende o autor
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lP08870-4 SAMIR ACHOA PMOB lPOBB86-1 ADYLSON !l,OTTA PDS

'POB871-2 SA'/lIR ACHOA PMDB
••••• "' PARECER .

A emenda t rans ter-e para o nlvel estadual a cometêncta pa
ra criação incorporação fusão e desmembramento ele Mun1c'l
pios. o que está coerente com O or tnctptc da autonomia esta
dual O parecer emitido na Emenda no lP05921-6 já incorpora

-------------~-~~~~~:~:~-~:~:~_:~:~~~------------------------------------------
1P08872-1 SAMI R ACHOA PMDB
........... PARECER .

Pela rejeição. por não se ajustar ao consenso da coais -

------------_:~~-~:_~~:::~~:~~~:~~---------------------------------------------
lP08873-9 SAMIR ACHOA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda sugere a inclusão de dispositivo, onde couber,
vedando a cua li r tcacão da fi1 taçãc nos oocunentos de toent t
r tcacãc

Pela rejeição
O substitutivo não dever-á contemplar a matér-ia

lPOBB74-7 SAMIR ACHOA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto da Comissão de s rst eeat taacãc inova oe maneira
positiva ao tratar numa seção eeoectr tca o dtr-e t to a ess ts
têncta social, e pela pr-imeira vez dá aos cer tneamentos pr-o
gramáticos fundamentais nesse campo o "status" de norma cons
t ttuctcnar Cabe ressaltar, entretanto, Que o texto do proje
to não poderá acolher os desdobramentos necessar-tcs á eeet t
vtdade da cor tt tca social no campo da asatatêncta publ tca. o
que deverá ser realizado via legislação ordtoar-ta Entende
mos. pois. que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus mérttos e relevância eacectrtca poder-á ser me
lhor eor-ectaoa em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
torrwtacões na area do desenvolvimento scctat-------------------------------------------------------------------------------

1P08875-5 SAMIR ACHÔA PNDB
.......... PARECER .

A t tvr-e tmctat tva é um dos fundamentos da ordem eccnômtca,
não cabendo pois legislação especial para assegurar partici
pação de agente privado em setor eccnõmtco

-------------~::~-~:~~~:~~-----------------------------------------------------
lPOB876-3 SAMIR ACHOA PMDB
••••••••• PARECER .

En nossa opinião, não podemos dlscipl toar- a exportação
de produtos at tment tctos céstccs , CO'110 que a Emenda do ilus
tre Const t tutnte O comércio Internacional do Pais depende
exclusivamente de uma ser-te de fatores de mercado c t tmat t-:
COSo cct tt tcce e outras tnfluênclas de sorte que não pode
mos remeter a lei or-otnár-ta a obr-fqatcr tudade de dtsctot tnar
assunto de tamanha abrangência e tamanhas influências cir
cunstanciais

------------------~::~~:.-~~~:__:~~:_~::~-~:~:!~~~-~~_:~:~~~-------------------
lPOBB77-1 SAMIR ACHOA PMDB
........... PARECER •••••••••

O fundamento da emenda apresentada pelo nobre const ttutrr
te é exatamente o mesmo Que adotamos, qual seja, o do enun
ciado fundamental e consacr-eccr- ela tsuatcace ele of r-e t tos Op
tamos por redação clara e exct tct ta das eete-ntnecões que se
Quer assegurar

s tect tt tccu-se a redação do dispositivo citado, sem nr-e
juIzo de sua motivação inicial, o que atende plenamente os e
levados propõsttos do t tustr-e autor, nos termos do subs t t tu
r tvc

lPOBB78-0 SAMIR ACHÕA PMD6
........... PARECER '!' ..

A. natér-ta. objeto da emenda mereceu dos ccnst ttutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção euttc especial e acr-eot t amcs que ao tema foi dado o tr-a
Lamento condizente com a sua tmpcr-t âncf a

Nesta etapa do processo de etabor-ecão const ttuctcnar ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois. pela aprovação par-ctat

lP08B79-B ADYLSON MOTTA PDS
••••••••• PARECER .", .

Pela rejeição urra vez que a matéria poderá ser objeto de le
gislação oeo tnar ta

1POBB80-1 CESAR CALS N~TO PDS
••••••••• PAPECER ..

Havendo o Substitutivo disciplinado a meter-ta em cap í t u
10 crccr-tc, desnecessária a ut 11i zação ces -ctsccs tcões rr-en
s ttôr tas " como Quer o autor da Emenda

Pela prejudicial idade
----------------------------------------------------~--------------------------

lPOBBB1-0 JOSE LOURENÇO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
significado contido na objeção que encer-r-a

lPOBBB2-B ADYLSON MOTTA PDS
••••••••• PARECER .

No enteno tmento do Relator, a rsater ta tratada no oiscost
t tvc que se pretende suprimir figuraria melhor en legislação
or-dtnar-ta eis Que a proposta de exclusividade da folha de
satár tcs para tnc tdêncta de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possu1 trct tcecões bastante stgnif1cativas no
financtamento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctonat poder-iam ser fixadas as provisões tnctsaensave ts ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os otver-scs aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto e considerando-se o
nuner-o de emendas apresentadas no mesmo sent1do, julgamos r-a
comendavel acolher a emenda supresslva, r-emet enca a mat er ta
a ulterior consideração, ao ensejo do pr-ocesso legislativo
ordinário

1POBBB3-6 ADYLSON MOTTA PDS
.......... PAR!:CER .

A Emenda versa sobre assunto não constitucional uever-a
ser objeto de legislação ordinária

Pela Rejeição

lPOBBBIl-4 ADYLSON MOTTA PDS
.......... PllRECER •••••••••

A Questão do decurso de prazo fot dtr-tmtoa pelo artigo
122, e seu oaragrafo. do Substitutivo

Pela cr-efuotctat toace

lPDB88S-2 ADYLSON MOTTA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O Pr-ojeto de ccnst t tutcãc assegura a autonomia aos Esta
dos, por- conseguinte a ee tacãc fusão tncor-pcr-açâo e eee
neecr-eeentc ee muntctctos deverá ser- de sua competência esta
belecida na consr ttutcãc Estadual

Somos pela aprovação na mer t to

lP08BB6-1 ADYLSON MOTTA POS
.......... PARECER •••••••••

As diferentes emendas ote-ectoas ao dlspos1tivo comoro
vam a inexistência de consenso sobre a I.:luestão nele enfocada

Nessas Circunstáncias, e tendo em Conta que a atual fase
do processo leg1slativo admite o prosseguimento das dlscus-

sões optares por manter- o texto tal como cr tçtnatnente con
signado 1'\0 Projeto

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------
lPOB881-9 ADYLSON MOTTA PDS
........... PAI{ECER *...... "'••

A preocupação do Nobr-e Constituinte acha-se satisfeita
pelo Projeto de ccnet ttutcêc da Comissão de s tetemet teacêc,
que não contempla a figura do Decr-eto-Lei entre os textos
ccmpr eenntocs no processo legislativo

-----------------~::~-~~:~~~~:~~:~~~~~-----------------------------------------
lP08BBB-7 JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER .

A Emenda, alem de objetivar assistência 1ntegral a sauoe
ee mul her- , introduz o aborto com prática legal. ao dar a mu
lher o direito de interromper- a concepção.

Não cons toer-amos que o tema "aber-to- seja meter-ta consti
tucional A sua cr-tmtnat taecão ou não deve ser objeto do códt

-------------~~-~:~:~----------------------------------------------------------
1P08B89-S JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER .

O direito a saude pressupõe o atenctr-entc das pretensões
contidas na Emenda. as nuats devem ser objeto de r-egulamenta-

-------------~~~-~~:!::~~~---_.=_-----------------------------------------------
lP08B90-9 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER ..

A redação dada ao Pr-ojeto está mais de acôr-oo com a tra
dição constitucional br-as t i etr-a

Pela aejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lPoa891-7 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER .

O Projeto jé acolheu a Emenda no que se refere à autcnc
mta unrver-s ttér-ta

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lPOBB92-5 JAMIL HADDAD PSB
."'•••••• " PARECER .

A tceta e muito boa, mas deve ser enunciada em lei cr-dt
nar-ta

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
1P08B93-3 JAMIL HADDAD PSB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A emenda objetiva cermtt tr- a nar-t t cf pação dos servidores cõ
bl1cos na gestão dos ór-aãce dtr-at tvcs da arímfnf s t r-ação pubt t-:
ca d1reta e tno tr-et Pelo não acolhimento

lPOBB911-1 JAMIL HADDAD PSB
....... "'". PARECER ....*..""".

Visa a Emenda em exame tnctutr , no caottuto do Sistema tr tbu
t ar tc Nacional, artigo no Qual se estabelece que "a taxa de
contr-tbutcãc da metncr-ta se estende a especulação imobi
1 t ãr ta''
Pr ê l tmt nar-mente , cabe esc t at-acar- Que o d rsocst t tvc proposto
desvirtuaria o sentido e os fundameno:os do te tbutc contribui
ção de melhoria
Ademais. vale lembrar Que os neacctcs teontt tar-tcs, sob o as
pecto tr tnutar-tc.eêc disciplinados pela legtslação do 1mposto
de renda

lP08895-0 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER ..

Pela eef ercãc A Emenda proposta não e mater-ta constitu
cional

lPOBB96-8 JAMIL HADDAD PSB
"'.* PAPECER .

O conteudo ca emenda deve ser objeto de acolhimento por parte

-------------~:_~:!_~~~~~~::_~~-~~~~:~~~~--------------------------------------
lPOBB97-6 JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER "'••••••••

O ccnteucc da emenda apresentada refere-se a meter-ta que
flguraria melhor en teatstacãc complementar Merecera, octs ,
adequada ccns i der-ação , na ocasião cr-ccr-ta

Com relação ao texto cons t ttuctonat • consideramos a pro-

-------------~~:!~-~:~:~:~~~---------------------------------------------------
1POBB9B-4 JAMIL HADDAD PSB
•••• *•• .l<. PARECER •••••••••

Com esta Emenda. pretende o nobre Constituinte introdu
z tr- no texto const t t ucronat o direito ao aborto e oetermnar
que o Estado deve assegurar- assistência a mãe pobre

As sugestões contidas na pr-oposta de a-eece trazem al-
guns desdobramentos que deverão ner-ecer- adequada cons tcer-acãc
quando se tratar da legislação complementar- e oro tnar-va

-----------------~:~~-~:~:~::~-------------------------------------------------
lPOBa99-2 JAMIL HADDAD PSB
............ PARECER ..

A Emenda não deter-mina a oar t tctnecãc, mas apenas garan
te um direito Já preceituado no artigo 12, inciso III. letra
"a'", tornando-se, pois, oesnecessar-ta a nova inclusão do mea-

-------------~-~:~~:~~~~-~~_:~~~!~:~-~~-~~~:~-~~:~~:_-------------------------
1POB900-0 JAMI L HADDAO PSB
........... PARECER .

Em parte a proposta encontra areeruue nas disposições

------------_:~:~:~:~~~:_-~:::_~~~~~~:~~-~~~:~~~-------------------------------
lPOB901-B JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda tem por objetivo a tnctusãc, no caettutc do Ststema
'rr ttiut ar to Nacional. de artigo com o seguinte teor
"O sistema tt-tbutar tc será estruturado tendo em vista a r-a
partição igualttaria da riqueza e dos rendimentos e a satis
fação das necessidades t tnencetr-as do ast aoc''
E de se observar que o ar-t 257, par 1, itens I e 11, estabe
lecem. em outras pa f avr-as • os objetivos da norma supracitada
não ocorrendo, portanto a lacuna a que se refer-e a just t-

------------_:~::~~~-~~_:~:~~:_-----------------------------------------------
lPOB902-6 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição O teor da Emenda é mat er-ta de legislação
cr-etnar-ta.-------------------------------------------------------------------------------

lPOB903-11 JAMIL HADDAD PSB
• PARECER •••••••••

A Emenda proposta contraria frontalmente os cr-tncvctos
oue se deseja estabelecer- para a Ordem accnõmtca ccnsuns t an
c aoos no artigo 300 do Projeto O ar-t tço 303, alem rnsrc,
rercr-canoc estes principias. deixa exct tctta a opção pela em
presa privada, permitindo-se a empresa estatal apenas em ca
r-ater- excepcional

-------------~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~-------------------------------------------
lPOB904-2 JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER •••••••••

Os cr-tt er tos Que informaram a etaocr-acãc do projeto não
eutor taen o acolhimento da emenda

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lPJ8905-1 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PAREC!:R .

A mate~ia deve ser- inserida na leg1slação sobre o ensino
superior
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lPOB90S-l JAMIL HADJAD 'SB lPOB923-9 SAMIR ACHÓA PMOB

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOB906-9 JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER .

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
signifIcado contido na objeção que encerra

Pela aprovação parcial

lPOB907-7 JAMIL HADDAD PSB
............ PARECER " ••

Os elementos contidos na redação dada deverão ser con-
templados no cecttuto constante do subst t tut tvo do relator
Quanto á mater-f a objeto do parágrafo devera ser apreciada pa
ra capitulo or-ccr-tc

Pela aprovação parcial

1POB90B-S JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER .

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1POB909-3 JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER .

Considerando que o relator suprimiu o item I do Art 344
a analise da emenda rtccu prejudicada

Pela Prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1POB9l0-7 SAMIR ACHOA PMDB
.......... PARECER .

êmbor-a a ame-ice proponha a inclusão de seu preceito "onde
couber", não ha como acolhê-la por tncactvet no texto ccns

t t tuctonat vez Que se trata de met er-ta de natureza regula
mentar a ser disciplinada em lei

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP089l1-S SAMIR ACHÓA PMOB
............... PARECER ..

rr-ata a presente emenda de uma eatér-ta de suma importância e
a t tanente moralizadora do ser-vtcc publico Entretanto, per
tence ao ámtit tc da teatstacêo ordtnar ta atr-avés da qual deve
rá ser regulamentada-------------------------------------------------------------------------------

lP08912-3 VICTOR FACCIONI POS
............ PARECER ..

rser-ttcr-ta a emenda, embora o ar-t 324 contenha mater ta
Que devera ser objeto de lei cr-dtnár-ta

Somos pela r-ejetcão da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPOB913-1 VICTOR FACCIONI PDS
............. PARECER ..

Pelo acrésc1mo de uma ar tnea -e'' ao art 265, Hem 11 do
Projeto de const tturcãc. a Emenda pretende incluir as coopera
t tvas no rol das imunidades tributarias

Durante os trabalhos das Subcom1ssões e das Comissões Te
mát t cas , delineou-se uma tendência crescente de seus membros
no sent toe de se materem as imunidades tributárias nos limi
tes e com a abrangência hoje vigentes

A ampl1ação do rol das imun1dades tributarias certamente
dificultal"ia o alcance da arrecadação necesser-ta para a oes
centr-at tzacão de encar-acs e para aliviar as finanças esta 
duais e munf c tpat s da situação de penur1a em que hoje se en
contram

Pela eef etcãc

lP08914-0 VICTOR FACCIONI POS
.......... PARECER ..

As sUgestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al
guns desdobramentos cve , na tradição jur totce brasileira, me
lhor se aoactan ao corpo da leg1s1ação or-otnar-ta e comoteaen
tO'

-----------------~:~~-~:~:~=~~-------------------------------------------------
iPOB91S-B VICTOR FACCIONI POS
........... PARECER .

Optarros por suprimir do texto do Projeto de Constituição o
d1 snost t tvo que a presente emenda pretendia modi ficar

----------------~~:~-~:~:~=~~--------------------------------------------------
1POB916-6 VICTOR FACCIONI PDS
........... "'. PARECER ..

A expressão -ent tcaces filantrópicas", constante do 2
do ar-t 349, tem caráter aener tcc, aí se incluindo as ent ida
des sem f1ns lucrativos

-----------------~::~-~:~:~=~~-------------------------------------------------
1POB917-4 VICTOR FACCIONI POS
............. PARECER .

As cocoet-at tvas representam uma forma escecte tca de as
sociação, geralmente voltadas para fins econômicos e regidos
por legislação eecectr tca O texto const t tuctona t deve ater -

-------------~:_~-~~~~~:~~-~-~:~~~-~~~:~~~~:_~:_~~~~::~~~~~-:~-~:~~~------------
1P0891B-2 FRANCISCO DORNELLES PFL
............ PARECER .

----------------~~~~-~~~~~~=~~-------------------------------------------------
lPOB9l9-1 FRANCISCO DORNELLES PFl
........... PARECER ..

A Emenda visa alterar a redação do par-aqr-afo 5 - do art 272
Entendemos que, em relação ao teceste sobre transmissão -ceu
sa mcr-tta- e doação, os Estados devem ter ampla autonomia pa
ra administrá-lo

Não obstante as razões apresentadas para a Emenda, pen
samos que o tnccstc deve ter at tcuotee pr-ccr-esstves e estas
devem ser fixadas pelas entidades cct rt tces competentes para
tnst rtut-uos , não se juer tr tcaocc, a nosso ver, que sejam es
tabelecidas pelo Senado Federal
_Cabe esclarecer que, visando á melhor redação da mat er-ta.
procedeu-se a fusão do 'item II do art igo 272 com o seu para-

-------------~~~~~-~~_:_~~~~~~~~~~:::_:~::_------------------------------------
1P08S2Q-4 MYRIAN PORTELLA PDS
............. PARECER ..

ccnccentc meritória a tntctat tve do ilustre ccnst t tutnte , a
matéria constante da emenda não logrou aprovação da maioria
dos parlamentares que a examinaram nas fases anteriores de e
laboração

-------------~:~~-~:~~:=~~-----------------------------------------------------
lP0892l-2 MYRIAN PORTELLA POS
........... PARECER ..

O texto do o-of etc traz expressamente Que a te t reprimirá
a formação de monop6lios 01 19op61 tcs , car-t é t s , não naven
do, pc í s , necessidade de eliminação do inciso referente á 11
vr-e concorrência temendo-se suas tnoer-ee tcões

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP08922-1 MYRIAN PORTELLA PDS
............. PARECER .

O texto do otsccstt tvc proposto apenas reorganiza os
te-ces do dispositivo emendado sem, contudo, promover altera

ção de fundo

------------------~:~~~~:~:~~~~------------------------------------------------
1P08923-S SAMIR ACHOA PMDB
............ PARECER ..

O tema em foco foi considerado objeto de dtscf pt tna p

ção posterior, e o dispositivo s tmt tar- ar-t 354, foi su-
primido

Pela cr-ef udtctar tcace.

lPOB924-7 SAMIR ACHOA P,,"OB
............. '" PARECER .

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no
sucst 1tut tvo

lP08925-5 SAMIR ACHOA PMOS
.......... PARECER .

Já se encontra nar-ctatmente atendtua a emenda
Pela r-ej etcãc

lPOB926-3 SAMIR ACHOA PMOB
.............. PARECER ..

Ja se encontra nar-c ralment e atendida a eoenoa
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPOB927-1 SAMIR ACHÔA PMDB
............. PARECER .

Propõe o autor nova r-edação para os itens o. c e d do
i tem IV do ar t 27, que trata do mandato

As alterações propostas não aperfeiçoam o texto dos ci
tados ctsocs tt tvos

-----------------_:~~:_~:~~-~~~~!:~~~~-~~-~~~~=~~-~~~:-~:~~-~~~!:!~-----------
1P0892B-O GANDI JAMIL PFL
............... PARECER ..

Consideramos com base nas ponderações do autor e de ou
tros ilustres Constituintes, não caber no texto cont t tuctcnat
a definição do per-tece de 1 tcenca r-erruner-aua da gestante Aco
lhemos igualmente a garantia de emprego e satér-tc na ter-ma
proposta pela emenda Julgamos necessar tc contudo, acrescer a
especificação da 1e1 convenção e acordo cotet tvo como âmbito
~e regulamentação posterior da mat er-ta

1P08929-8 GANDI JAMIL PFL
............... PARECER .

Pretende o autor- alterar a redação do inciso XVIII do
artigo 13 do Projeto de forma não mats obrigar a renumeração
em dobro no per lodo de ter-tas

Efetivamente o montante a ser pago nesse per lodo não de
ve ser est rcutaoc no texto constitucional Trata-se, como
mostra o autor e outros ilustres ccnst t tutntes que dirigiram
emendas ao dtsccs tt tvo em questão, de matéria de legislação
~I"dinária, quando não de convenção ou acordo coletlvo

1POB930-1 GANDI JAMIL PFl
............. PARECER ..

O sugerido pela emenda contraria dtr-etr-f z do Projeto
peta rejeição

1P08931-0 GANDI JAMIL PFl
............... PARECER ..

O intento da Emenda é fixar o numero de memcr-os dos 'rr-tbuna ta
de Contas estaduais, do ntstr-tto Federal e dos Municlp10s
Trata-se de mater ta cujo otsctct tneeento. tneaavetment e, na
de ser estabelecido no âmbito da competência legislativa de
cada um dos mencionados entes eet t t tcos ,
Pela rejeição

lP08932-B GANDI JAMIL PFl
.............. PARECER ..

A Emenda objetiva rnser-f r mater-ta que, sob cena de atentado
ao cr-tnc rotc da autonomta dos Estados-membros, na de ser for
çosamente disciplinada no texto das Constituições estaduais
Pela rejeição

lP08933-6 GANDI JAMIL PFL
.......... PARECER .

Não há como incluir, por questão de técnica legislativa,
o texto da presente Emenda no caottutc II do Titulo II

1POB934-4 GANDI JAMIL PFL
............. PARECER .

A ass tst êr-cta medica prestada pelo Estado e socializada
por sua própria natureza, sendo otspensavet a citação dessa
circunstância

lPOB935-2 GANDI JAMIL PFL
................ PARECER ..

O Projeto nos incisos IX e XVIII já assegura ao tr-ace
l naooe domestico os cf r-et tos a que se refere a Emenda

lPOB935-1 GANDI. JAMIL PFL
............. PARECER .

No entend1mento do Relator, a meter-ta tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
crutnar ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
satãr tcs para incidência de ccntr-tbutcões sociais destinadas
a Seguridade possui impl tcecões nastant e signif1cativas no
t tnanct amento de programas e entidades já ccnsor tcaocs no
campo social

Somente mediante tratamento vta legtslação tntr-accnst ttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tnctsnensãvets ao
desdobramento da mat er t a , de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envotvtocs

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-eeatva, remetendo a matéria
a ul ter-ter consideração, ao ensejo do processo teats tat tvc
crdtnar-tc

lP08937-9 GANDI JAMIL PFL
........... PARECER ..

O ccnt euco da Emenda, em sua essência, j ã esta tncor-cc 
r-adc ao Projeto

lP0893B-7 GANDI JAMIL PFL
............ PARECER .

A emenda propõe nova redação ao capitulo IV do titulo VI
Entendemos que a meter-ta proposta é de le1 or-otnár ta
Pela reje1ção

lP08939-5 GANDI JAMIL PFL
............. PARECER ..

A Emenda percute questão que deve ser examtnaoa a luz do
Substitutivo Pela aprovação

lPD8940-9 GANDI JAMIL PFL
.......... PARECER .

ccncuentc tcuvávet a preocupação do eminente const ttutnt e. o
Projeto não cogita de minimizar a s1tuação dos atuais M1nis';;
t ros da cor-e e de Contas
Assim, somos pela rejeição da emenda

lPOB941-7 GANDI JAMIL PFL
............ PARECER *••

Conquanto tcuvavet a preocupação do eminente const ttutnte. a
matéria constante de presente preposição jâ se contem, em
essência, no contexto do Projeto
Pela prejudicialidade

lPOB942-S GANDI JAMIL PFL
............ PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da ccmts 
são de Sistematização

lP08943-3 GANDI JAMIL PFL
............... PARECER .

Pretende-se coe a presente Emenda, seja tnctutca, no cem
tulo do Slstema Tributaria Nacional, norma que dispõe sobre a
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destinação de mer-caocr-tas apreendidas par contrabando,
tr-avencão ou ceecamtonc

Não obstante os louváveis cr-ccõst tcs da EM.enda ente'víeecs
Que a mat ér t a nela tratada. em r-azão ce sua natureza e esne
c tr tctcaoe. deve ser oef etc de teatsiacãc or-c tnar-ta

lP09943-3 GA~DI JAMIL PFl o Projeto da tratamento 19ual1tario ao trabalhador v-oa
no e r-ur a I Assim. no substitutivo, pretendemos assegurar.
nesta ca-te em que se enumer-a os seus direitos. apertas a ga
rantia da ecose-rtaocr-te deixando. por boa tecmca legislati
va, Que o Capltu\o da Segur'dade Social especifique as suas
diversas M.OCla i toaues , exceoctone 1idades proventos t tmt tes
de idade. etc

lPOB944-1 GANDI JAMIL PFL
................. PARECER .

Pela acr-ovacêo parcial nos termos da substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lPOB946-B GANDI JAMIL PFL
........ "' PARECER ..

A r-at er ta , não obstante sua grande importância, deve ser ob
jeto de ctscrpt tna no âmbito da teats tacãc crntnar ta. não ha
vendo oecess toaee de elevá-la a categoria de nor-na constitu
cional

1POB945-0 GANo! JAMIL PFL
.Q. PARECER ..

A proposta Que a emenda ao-eseoee ja está, em parte,
tendida no Projeto de constituição

Quanto aos oemais ascecrcs , que não figuram no texto, se
riam melhor apreciados se se tratasse de legislação ordinária

lPOB9S6-S GANDI JAMIL PFL
•• "' PARECER "' .

" preocupação do Nobre Constituinte acna-se satisfeita
pelo artlgo toa. incisos V e VI do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistemattzação

-----------------~:~~-~~:~~~~:~~:~~~~:_-----------------------------~---------- lPOB969-7 FRANCISCO DORNELLES PFL
............... PARECER .

A n;}tér'a de que trata a emenda deve'3 ser diSpOsta

lPOB959-l GANDI JAMIL PFL
............... PARECER * .

A Emenda em exame visa a conferir .dOS substitutos elas
serventras oe foro judicial. o direito a efetivação no cargo
de titular. no caso de vacância

Ora. o Projeto dispõe sobre 13. estat taacãc das r-ere- tuas
serventias, demonstrando senatver avanço nessa ar-ea e I eccn
do. no- lugar adequado, as funções contr-ãr tas cone ver-caoetr-o
encargo estatal

Pretende-se, assim, extinguir OS cr tvt tentcs até então
ccnter toos aos t t tui ar-es de serventias Que. por delegação do
Estado or-es taei serviços notariais. a nosso ver tnceteeevete

O disposto na ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares pretende-se estender t ats
direitos aos Sunst t tutos ou terceiros. de um modo geral é
esvaziar a r-eara estet taeccr-e , a ponto de retirar-se a sua e
e icécta para se manter os privilegies Que Se pretende ext tn
autr-

----------------_:~~~-~:~~-~~!:~~~~-~~_:~:~~~---------------------------------
lPOB959-0 GANDI JAMIL PFL
............... PARECER •••••••••

A inclusão das transferênctas para a reserva r-enuner-aca no
âmbito do controle casutst í co do Tribunal, ao lado da contro
le das reformas, constItuI um bis in Idem. que deve ser evt
t aoo
euemats , o Tribunal. dado o seu arrplo poder de controle. po
derá fazer a ver-t t tcecãc M1n tece- e por amostragem dessas
t r-anst er-ênct as
Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPOB960-3 GANDI JAMIL PFL
........... PARECER .

Pela r-ere tcãc. e'n função do tr-at ane-e c utsnensacc ã cues-

-------------:~~.:_~~-~~:~::~------~--------------------------------------------
lPOB961-1 GANDI JAMIL PFL
............. PARECER .

Se o Tribunal MarHtmo vem prestando relevantes ser-vt
ccs , não e convem ente alterar o seu tvnctonanento Deve
permanecer como ~sil'õlples auxt t t ar- do scoer- auntctar tc v tncu
~~d) ao Mtnistério da Marlnha" (Lei 2 IBO. de S-U-19S4, ar-t

-------------------~::~-~:~:~~~~---------------------------------~-------------
lPOB962-0 GANDI JAMIL PFL
.......... PARECER .

O modelo federal, no oar-t tcutar . embora oferecido como oa
radlgma. e tnsuscet tvet de ser tnt ear-atmente adotado pelos
Estados Distrito Federal e Mun1c\plos, que na organização de
seus Tribunais de Contas hão de estar ateruos , sempre, as pe
cut tar íuaoes locais
Dal a conveniência da inclusão da expressão "na que couber>
no dlsposH Ivo cuja alteração a Emenda propõe

-------------~:~~-~:!:~=~~--------------------------------------------
lPOB963-e GANDI JAMIL PFL
.. PARECEI{ "'.

Pelo ecctnteentc aarctat Temos convicção de QUE! a matê-

-------------~:~_:~-~<::~-~:::~:~_:~~:~~:~::_~~:~~~~~-~~_:~~~:~:~::~:_----------
lPOB964-6 GAIJDI JAMIL PFL
• "'•• PARECER 1'.

A emenda transfere para o mvat estadual a competência pa-

ra cr tecão toccr-ccr-ecso. fusão e oesmeem-enento de MuniCl
pios. o Que esta coerente con o prtncipio da autonomia esta
dual

--------------~_:~~:_~::~-~~:~~~~~~:_~~-~::~:~-_._----------------------------
lPOB965-4 FRANCISCO DOR~ELLES PFL
............ PARECER 1' ••

O esctr-s tc do ar-t 301 do Projeto de ccnst ttutcão e o de
sar-enr rr- a ecoe-anta nactcna r sabre a economfa cr-ast t atr-a e.
en oaet tcur ar- assegurar as bases legalS para Que diferentes
formas de tratamento cr-eeer-enc tat cero Estado sejam canal r aa
das apenas para as empresas nactonets Parece correto Que se
jam consideradas corre nacionais apenas as erc-eses cujo con
trole oectsór tc e de capital esteja e"l mãos de bras t tetr-os

Por outro lado r tca claro que o conceito de "nactonaI~
não deve ser eatendtoc a Questões de domic11 to legal

------------------~:~~-~:::~~~~------------------------------------------------
lPOB966-2 FRANCISCO DORNELLES PFL
............. PARECER 1'.

No entendimento do Relator, a materia tratada no d1spos1
tivo que se pretende $uprlmtr figuraria melhor em legislação
ordinaria. eis que a proposta de exclusividade da folha de
sa1arios para incidência ae contribuições sociais dest tnadas
ã Seguridade possui implicações bastante s1gntf lcat 1vas no
flnanciar'lento de programas e entidades já consolldados no
Campo socla!

Somente medlante tratamento via leglslação infraconstitu
cio!1al poderiam ser fIxadas as provisões 1ndispensáveis ao
deSdobramento da mate!"ia. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolv1dos

EI'1 vista da relevàncta do assunto, e considerando-se o
nu"'ero de emendas ap"'esentadas no mesmo sent tdo, julgamos re
cOl"'endável acolher a emenda supressiva, remetendo a materia
~r~~~~~~~~ consideracão, ao ensejo do processo leg1slat ivo

lP08967-l FRANCISCO OORNELLES PFL
••••••••• PARECER ..

O Auto!" da Emenda entende desnecessária a vedação cons 
tante ~o ttem UI do artigo 266 do Projeto de Constttuição da
Comissao de Sistemattzação, porque a simples inexistênc1a '
desse disposittvo já implicaria vedação a União para lnst1 
tu1r isenção de impostos estaduais e municipais

Nada. pois. tem d. alegar contra O citado dispostttvo, a
não ser que ele é essencialmente esclarecedor, interpretati 
vo

A clareza é, a nosso ver, de extrema valia no texto
constituctonal Por isso. entendelT'Os que o dispos1tlvo desem
penha releVante papel, devendo permanecer no texto do Proje -
to Ele afirma. expressamente, UMa ftlosofia contrár1a ao
texto da Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional n
1/69 que punham a autonomia estadual e nunlctpal. em mate -

-------------~:~-~:_:~~~::~:_-_:~~--~_!~:~~-~~:~~!::!~~:~-~~-~~~~~-------------
1POB96B-9 FRANCISCO DORNELLES PFL
...." PARECER ~"$ ••••••

A experiência tem demonstrado que as entidades de or1en
tação formação profissional C\Altural. recreativa e de as
sistência social têm funcionado razoavelmente bem, como es
tão

Acreditamos que d. participação tripartite em uma admi-
nistração pode vir a ser proveitosa, mas o assunto seria da
alçada 1e1 Qrdfnarfa

Assim. somos pela aprovação da Emenda

PFllPOB957-3 GANDI JAMIL
........... PARECER •••••••••

lP08952-2 GANDI JAMIL PFL
.......... PARECER .

O preceito do inciso XI e. na Verdade. redundante se co
tejado COM disposição 'Idênticas Que proclamam a igualdade de
todos perante a lei e vedam Qualquer forma de discriminação
Assim. embora a Emenda tenha em mira aperfetçoar o seu texto,
por l:luestão de técnIca leg1s1atwa e para evitar repetições

-------------~::~:::::~~~~:.:_~~:~~:_~~~_:~~~~~~:_~-~~:~~:~:~~~----------------
lPOB953-1 GANDI JAMIL PFL
.......... '" PARECER ..

Permite a emenda o aI istamento e o voto aos maiores de
dezessets artos de idade

Entendemos Que a idade para o alistamento deve corres
ponder àquela da responsabi lidade c1vll e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquir1u
a !"'Iaturidade necessa,ia para o exerclclo do voto, apesar da
modernização das meios de comuncação e dos recursos da 1nfor
~ação escrita

lPOB94B-4 GANDI JAMIL PFL
............ PARECER ...

É tnatscut tvet que a media de vida do brasileiro aumentou
consideravelmente nas ultimas décadas Provas de tal afirma
ção enccnt r-amos nos dados sobre o assunte levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e das dificuldades financeiras e-rtt-an
tacas pelo Pais. condtoer-amos truust tr tcevet a dtminuição do
tempo de serviço requerido para a concessão de aocsentaccr-ta

Pela rejeição
--------------------------------------- 0 -- _

lPOB951-4 GANDI JAMIL ?FL
............ PARECEI{ .

A Emenda pretende "eduzir a idade para que se atiroja a
f"ato"idade - tB anos

Estudos e pesquisas mostram a inconveniência de adotar-se
essa medlda

Peja rejeição. portanto

lPOB947-B GANDI JAMIL PFL
............ PARECER .

A amer-oa objetiva tnctutr par-es-are no ar-t 270 do Pro 
feto de Constituição da Comissão de Sistematização, de modo
que fiquem imunes do imposto ee renda os rend1mentos corres 
concerues a proventos de aposentadoria

Não cbstenre a Importância da Enenda ore-ectce pelo no 
tir-e ConstHulnte Gandi Jamil. entendemos Que se trata de
matéria. que por sua natur-eza e car-acter tst tces , deve ser r-e
gulaaa a ntvet de legislação orõ tnar ta e não no texto ccnsr t-
tucicmal •

O orouiema não é de tmuntoade mas sim. ele isenção Cabe
à leI entre mtrlades de rend1mentos, escect r tcar- os Que se
sujeitam à taxação e declarar os Que ficam fora da tr-tbuta 
cão scnente QUando se trata de proteger vator-as runoaeentats
e Que a Constituição deve intervir e cr-tar- restrtções ao Le
gislativo

No caso em debate, a realidade econô-rtco-socta t ecoe se
apresentar canotante ensejando que pessoas com reduzidos '
rendtmentos de determinada esoecte percebem, rancem, rendi 
mentos exp-ess tvcs noutras escectes - o que oeseccnserna 50 
rucão untca. r\g1da, via const ttutcêo A lei ordinária tem
ee tnor-es condições para a adequação da norma aos fatos

--------------------------------------------------------------------~----------

11?06950-S l:;il.f.tOl JAlAlL. Ç>!'-L
.......... PARECER .

Visa a Emenda dar nova redação ao oispostt tvo que ntsct
pt tna o tratamento tributário a ser dispensado a microempre-

sa (ar-t 267)
Apos exame de grande nur-er-o de e-nences sobre a matevta ,

cneaa-os a conclusão de que as ntcr-oenor-esas e as empresas de
pequeno porte. em razão de sua reconhecida tmcor tãncta eccnô
ntco-soctat , devem receber das três esferas de cover-nc trata
mento jur-tdtcc diferenciado vtsenoc a tncent tvar sua cr ta
cão. o-eservacãc e desenvorvtmeruo. atr-avés da eliminação,
redução ou simplificação de suas obrigações anmtnts tr-at tvas ,
tributárias, o-evtoeocrar tae e cr-eort í ctas

Por outro lado, considerando a conveniência de que a ma
teria seja dt.sc tp t tnaca a ntve t nacional para que se lhe tm
pr tma a devida untrcretoace entenoe-os que as atuotoas
enar-esas . para fins de receber tr-at a-nentc ctrer-enctaoo. devem
ser oet tntoas e caracterizadas nedtant e lei coectenentar-

Por entendermos que te t tratamento deve concree Izar-se a
ves de medidas Que abranjam as vartas especies de obrigações
aci!"'la indicadas e não apenas as tributárias, optamos por tn
serir o dispositivo relativo a matéria no Capitulo I do T\tu
10 VIn - Da Ordem Econômlca e Financeira

lFOB949-2 GANDI JAMIL PFL
...... "' PARECER .

Conquanto touvãvet a preocupação do i lustre autor. a meter-ta
constante da oresente emenda já se cor-tem. em essencra no
contexto do Projeto •
Em asstm sendo, nosso parecer e pela prejudicialidade da
r-enda

lPOB954-g GANDI JAMIL PFL
................. PARECER .

A rratéria devera se!" tratada em caoHl1lo próprio que
disp5e sobre as competênctas legislat tvas

------------------~:~:_~::~~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
lPOa9S5-7 GANDI JAMIL PFL
............. PARECER .

Pela !"ejeição por não se ajustar ao consenso da cemis 
são de S'Istemati%ação

----------------------------_.------------------~------------------------------
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lPOB969-7 FRANCISCO DORNELLES 'PL lPOB983-2 ALDO ARANTES PflDB

t t turo oróo-tc. que estabelece as bases do svs tema tributa-
r te

Pela cr-ejuctctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------
1POB970-1 FRANCISCO DORNELLES PFL
***.... *•• PARECER .."'.**••• *

Visa a enenda suprimir o 10 do ar-t igo 273 do projeto
Entendemos se" necessar-ta a progressividade do tributo as

------------_::~~~~~~~-~_:~~:~~_:~~~~~-~~-~:~~~~:~~~:--------------------------
1POB971-9 FRANCISCO DORNELLES PFL
••••••• *. PARECER ....*"'" ..... '"

Estamos de acordo com o argumento do autor, de que a ma
teria ja se encontra contemplada no caottutc r-etat tvo ao s ts
tena tributaria, razão pela qual acolhemos a sugestão de su-

-------------~~~~~~-~-~~:~~~---------------------------------------------------
lPOB972-7 FRANCISCO DORNELLES PFL
..... *••• * PARECER .* ••• *"'.....

Propõe o nobre Const i tuinte a 1gurras supressões e rrcd t f i
cações, no todo ou em parte, ele c teccstt tvcs do ar-r 335, bem
coma a Inclusão de mais um t tem no ar-t 257 do Projeto da Co
missão de Sistematização

Na Justificação, apontam-se os mottvos pelos quais nave
r-ta de se adequar a concepção de financiamento do novo Siste
ma de Seguridade scctar - sobretudo as ccnn-tbutcões soci
ais - as regras do Sistema rr tbut ar-f c Nacional, sob pena de
quebra da coerência exigida em tal eater ta de reconhectda
ccantextoaoe técnica e ocr rt tce

Não há ocvtca de que a presente Emenda mutto concorreu
para o aperfeiçoamento do Projeto, na forma do suost ttut tvo
ora apresentado pelo Relator

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP08984-1 ALDO ARANTES PC DO B
....... *.......... PARECER .......... " .....

A êmenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~:~-~::~:~~~~~::_~:_:~~~::~?_~:_:~:::~:~~~:~~----------------
lPOB98S-9 ALDO ARANTES PC DO B
.................. PARECER .

Suprime texto confuso o Qual exclui o que não estava
tncrutoc

Pela aprovação

lP08986-7 ALDO ARANTES PC DO B
....... *"'•• PARECER * ....

A amenca ocrettva alterar os requisitos para que o lmovel
rural cuec-a sua f unçao social
Entretanto, ccns tcer-emcs a nat er-te esoect r tca de legislação
or-o tnar-ta
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lPOB987-5 ALDO ARANTES PC 00 B...........* PARECER .
O texto do Projeto reconhece a existência da propriedade

estatal no ctspos tt tvc em que cet ine a tnt ervencãc do Estado
no ocmrnto econômico, não havendo pois necessidade de nova
definição no artigo que enumera os cr-toctntos da ordem econô
mica

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP0898S-3 EDUARDO BONFIM PC 00 B.* PARECER .." ..

A Emenda deve ser rejettada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

lPOB97:3-S FRANCISCO DORNELLES PFL............... *. PARECER ....
Pretende a amenoa que os incentivos previstos nos artigos

304, 2, 393 394, parágrafo untcc , e 421, :3, não sejam
de natureza fiscal, tendo em vista a melhor otsrr-tnutcão da
carga fiscal Tambem sct tc t ta a supressão do ar-t 414

Em relação ao cr-toetr-c dteoostt tvc. entendemos que o Pro
jeto seautu o melhor caminho ao autortzar o tncent tvo ao fis
cal ao cooperativismo, já que a legislação especifica ja cte
pensa ate a cobrança do crónr-tc imposto ge renda

Cor"! relação ao secu-roc dispositivo extstem procedentes na
legtslação do Imposto de renda em matar-ta de incentivos fts
cais e dai pensamos não haver tnconventente na manutenção do
texto do Projeto, pois e justa a ajuda ao esporte

Finalmente, CO'll relação aos demais otsoost t tvos , acnaeos
que a Emenda procede e em lugar do exame da exclusão do termo
"fiscais", o que dever-La haver seria a eliminação de alguns
desses dispositivos do Projeto, Inclusive artigo eta.caoenoc,
assim, o acolhimento parcial da Emenda

Pela aprovação oar-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1POB989-l ALDO ARANTES PC DO B
................. PARECER ....

Como a própria justificação esclarece, a rsater ra é de
competência da legislação orctoar-ta. não cabendo no texto
constitucional

Pela rejeição

lP08990-5 ALDO ARANTES PC DO B
..................... PARECER ..

A iniciativa econômica oum rce cor responde car-act er f st t
ca intrlnseca a todo sistema eccnômt cc e sobre a Qual compe
te controie relativo as suas motivações determinantes e sobre
as modalidades de intervenção de Que se r-eves te-n. aspectos
esses omt toos pela emenda

Definir a natureza de t rans í tor tedade dessa participa
ção estatal representa restrição não conoativat com as exi
gências meter tats do processo de produção, sobretudo de eco
nomias menos oesenvcrv-oae , O que, COI'1 crocr teoace. a emenda
propõe suor imi r

Pela aprovação car-ctai

lP08997-2 ALDO ARANTES PC 00 B
... **"' PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos do suas t t t ut tvc

lP08995-6 ALDO ARA"ITES PC 00 B
........... *...... PARi:CEq ................ " .....

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo

1POB998-1 EDUARDO BONFIM PC DO B
................... PARECER ...**............. *

Os ccj et tvos da emenda cone t t tan con os crtter tos adota
dos pelo projeto

Pela rejeição

lPOB996-4 EDUARDO BONFIM PC DO B
.... PARECER *

O Objetivo da emenda colide COI'1 o cr t ter-to adotado pelo
projeto

Pela rejeição

PC DO 8IP09002-.:j EDUARDO BONFIM
.................... DARECER ".

1P09000-B _ ALOO ARANTES PC DO B
... " PARECER "''''••**.

A esenoa e adequada no tocante ao "canut ~ do Art 301 Sem
duvida e importante caracterizar adequadamente a empresa na
cional, vtato Que aqui se busca identificar aquelas ernp-esas
Que oeven ter tratamento preferencial por parte do Poder Pu
ciice Controle oec t.sor to e controle de cao t te t são i tena
fundamentais -ressa caracterização

Por outro lado não parece correto escectr tcer , no texto
constitucional, aqueles setores da economia Que devam receber
proteção temporal' 1 a

Pela ecr-ovacãc car-c ta t

lP08999-9 _ EDUARDO BONFIM PC 00 B
...... * PARECER .

As numerosas emendas oferecidas ao art tgo 97 e seus ca
r-ear-atos do Projeto, conftrmam a tnextstêncta de consenso so
bre o tena ainda amplamente ctscut toc nesta fase da elabora 
Cão teçtsiat rva Da meata das sugestões analisadas, em seus
nuc teos frutificaram os otscos rt-vos r-etactonaocs em artIgo
do mesmo nunero do subst ttut tvc. Que tanto evento ccss tve t
procura responder afirmativamente, em parte e em essêncta. as
f tnat tdaoes pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lPOB993-0 LíDICE DA MATA PrI'OB
...... "' PARECER ".

A exclusividade tanto em relação as escolas publicas quan
to as o-rvaoes deve ser evitada

Pela rejeição

1POB991-:3 ALDO ARANTES PC DO B
."'''' **** PARECER ** .

D Projeto de Constituição propõe em seu A:-ttgo 282 Que
Let Complementar aprovará Codigo de Finanças PUblicas O Co
digo ctsocr-a. entre outras -ater tas sobre c tv tua publica in
terna e externa e COncessão de garanttas pelos entidades pu
blicas

Ds dispositivos propostos na presente Emenda enquadr-am
se no Codigo proposto Trata-se. portanto, De materta tnrr-a
ccnst t tutc tona t

Pela Rejeição

1POB992-1 EDUARDO 80NFIM PC DO B
.............. PARECER ... *"' .........

Estaoelece a aristocracia ou oligarquia como forma de
recrutamento dos f uizes

Pela rejeição, por tnccmpat i ve l COM o esctr-tt c da Cons
tituição Federal Que se reelabora e com as rcetes derrocr at t
cas de nosso ter-co

1POB994-B ALDO ARANTES PC DO B
........." .......'" PARECER ...........*..... *

Pela r-efetcão A cr-cccs taccntr-ar-ta cr t ter tcs pr-ev t ar-ent e
aprovados tanto no que se refere a toeia de função social
do teove t rural, Quanto de propriedade r-ac tona tmente aprovei
t eca e oroout I va

1P09001-6 EDUARDO BDNi'!M PC DO e
... PARECER: * ...

1 ~e~~e~~jE!i~ã~rarla tese uerenotoa pelo Projeto

-------------------------------------------------------------------------------

1P08974-3 FRANCISCO DORNELLES PFL..,,"'* ***- PARECER .
Propõe-se, cor"! a presente Emenda, nova redação ao t ten II

do car-ear-aec 70 do ar-t 272, a fim de nele se incluir mine
r-ata entre os produtos surettos a et touctas estabelecidas pe
lo Senado

zxa-ntnanoo-se os argumentos expostos na just i etcacãc da
Emenda chegamos a conctusãc de que a alteração proposta a-
tende melhor a s ts temat t ca de tributação que deve presidir as
operações real tzaoas com as substâncias minerais em razão de
sua Importância cat-a a economia nacional, juntamente com o
cetr-ctec concust tvete dele derivados e enernte aietr-tca

Todavia discordamos da exclusão do termo "internas"
constante oo referido cnsccs tt tvc. porquanto a tributação das
operações internas, real t zacas COM os produtos nele menciona-

-------------~~::._~~:~~:_~~-~~::~::::_:~~~~-~~:_~~~~~~::_~~-~:~:~~~~~----------
1POB975-1 FRANCISCO DORNELLES PFL
................ PARECER .,,**........

A proposta é valida, mas se cmrt tu a destinação patrimo
nial, sem duvida uma providência importante

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~----------------------------------------
1P08976-0 FRANCISCO DORNELLES PFL
..... "'.......... PARECER *........*.....

O df spcs t t tvo que esta eme-ura pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades econômtcas e t tnance tr-as "

A erradicação da pobreza que e o objetivo matar deste
dispositivo, pode ser alcançada atr-avés de uma t r ttrutação
progressiva e seletiva e sobre Sistema Tributaria j a existe

------------_:~~~-~~_:~~~~~~~-~~-~~~!::~-~:_:~~~:~:~~:~~-----------------------
lP08977-B FRANCISCO DORNELLES PFI.
**"' PARECER * .

A sugestão foi acolhida parcialmente no mer tto. nos ter
mos do subst ttut tvc do Relator.----------------------------'-------------------......------------------------------

1P08978-6 HAROLDO LIMA PC DO B
..................... PARECER ..

A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da
nov~ Constituição, para a realização de eleições para a Pr-e
s toêncta da necutn tca
A proposta confl t t a os r-erevant es interesses relacionados com
a implementação das reformas e mudanças determinadas pelo
texto Que estamos elaborando Faz-se assim necessar ra a manu
tenção dos atuais dlr'gentes para a tmp f ant ação das altera
ções institucionais e administrativas Que se fizerem necessa
rias

------------_:~~:.:_~:~~_:~~~::~:._~:~~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~----------------------
1POB979-4 ALDO ARANTES PC 00 B
........*.... PARECER *.."..... "'•••

A matért~ e 1nfraconstitucional, objeto de lei especial ou de
neçcctacões , acordos ou tratados entre o Brasil e
instituições ou governos estrangeiros

------------_:::~-~~::~:_:~~:_~::~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~-~~~~~::~----------------
1P089BO-B ALDO ARANTES PC 00 B
........ "'.......... PARECER ......... *.......

i nct u~n~~e~~;b:~P~ i ~u:~~~~à~~~e~~~t~a~~~o~~ I : ~s~~:a~~Jesupe-
rada pelo t-acasse demonstrado atr-avés dos cesstmos resulta
dos obtidos no eent toc de acelerar a nossa aurcsu-f otêncra de
~~~roleo Esta foi aproveitada no parág"afo untcc. do ar-t

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPOB9B1-6 EDUARDO BONFIM PC DO B..... *."' PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~:~:~:~-~::~~~:~~~::_~~-:~~~::~~-~:_~.::::~~:~~~:~~----------------
lPOB982-4 ALDO ARANTES PC DO B
.."'..... **.... PARECER ...... *...... *....

O paragrafo urrtco do ar-r 310, atende a c-etencêc do
autor

-----------------~:~~-~~~~~~~~:_~~~~~~~----------------------------------------
IP089B3-2 ALDO ARANTES PMDB
•• *"'* PARECER ..

O car-ate- especial da AMazonia esta assegurado no proje
to Ds oornenc-es da emenda deverão ser objeto de regulamenta
cão posterior vtsto Que abrangem diversidade de temas Que
não poderiam constar de um U'liCO cect tvto const ttuctona t

Pela rejeição
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As numerosas erencas cter-ectces ao artigo 97 e seus oa
ragrafos do Projeto, confirmam a tnea ts têncta de consenso so
bre o tena ainda aectaeente ctscet toc nesta fase da elabora 
cão legislativa' Da media das sugestões anat tsaoas , em seus
nuct ens , frut'f'caram os (1\spos\t\\lO~ -etectonaooe em arUgo
do eesr-o nuner-c do Substitutivo, Que tanto Quanto ccestvet
procura r-esoonoer afirmativamente. ell' parte e em essência as
finalidades rc-eteoctcas na proposJçãO sob exame Pela aprova-

--------- ----~~~- ~~~:~:~- ----------- -- -----------------------------------------
lP09003-2 E:,DUARoO BOW'IM PC 00 B
.................... PARECER " ..

A proposta merece inclusão no ato das disposições tr-an-
s í tór-tas octs contribuem para a eret tvação do prIncIpio De
tr-enecar-êncta no trato da coisa publica-------------------------- -----------------------------------------------------

1P090Q4-1 I:DUARDO BONFIM PC 00 9
................. PARECER ..

Os objetivos perseguidos pela Emenda confl itam com a
orientação adotada pelo sucsr i tut tvc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1PQ9005-9 EDUARDO BONFIM PC 00 a
.................. PARECER .."' ..

Tendo s toc ravcr-évets a apr-ovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta. de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg somos, coerentemente, pela re
jeição desta-------------------------------------------------------------------------------

1P09006-7 EDUARDO BONFIM PC 00 B
.............. PARECER .."' .

A presente emenda, conet t ta com o entendimento predo >

rn1nante na Comissão de Sf s t en-at t aação
Assim pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09007-5 EDUARDO BO!'.FIM PC 00 B
.................. PARECER .."' ..

A Emenda. não obstante os elevados proposltos do euror ,
altera substancialmente a crcccsta acolhida pela maioria dos
cons t t t utntes que examinaram a mater ta nas fases enter rer-es
da elaboração dO Projeto de Constituição

Assim, somos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09QOB-3 EDUARDO BONFIM PC 00 B
................ PARECER ..

A Emenda contribui, efetivamente para o aprimoramento do
Projeto Constitucional que ....os coube elaborar

Nesse sentido, somos pelo seu acolhimento-------------------------------------------------------------------------------
tP09009-1 EDUARDO BONfIM PC DO B
................ PARECER ..

A etnat tcaoe da presente Emenda, esta contemplada no sues
t I t ut tvo

Assim, pela sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1°09010-5 EDUARDO BONl'm PC DO B
................ PARECER ..

-----------------~:::_:_~~~~:~~~~-~~-~~:~~:~:~~~_.:_~:~:_~~:!~~~:~:~~~:~:_------
1P09011-3 EOUARDo aONFIM PC DO B
................. PARECER ..

Não obstante os elevados o-ccóst rcs do eminente Consti
tuinte, a eater te constante da presente emenda conrt t t a com
a s tst emat tca geral adotada pelo Projete de Constituição

------------------~::~~:_:~~:_~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~-------------------------
lP09012-1 EDUARDO BONFIM PC DO B
................ PARECER ........ "'.....

Não ocstaote os elevados cr-cocs t tos dos nobres Const i to
tntes , a e-ater ta constante da cresent e emenda conr t t t a sues
taoctatr-ent e com a svstenét tca geral adotada cerc Projeto de
const ttutcãc já eteccr-aoc -

Assim somos pela r-ejetcãc desta emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P09Q13-0 IWUAROO BOt~FIM PC CO B
.................. PARECER "' ..

A Emenda trata de meter-ta tner-acoost ttuctcnat Estabe-
lece gratuidade t amoem para os ricos, transferindo, ccts , as
despesas para a coletividade que e composta principalmente
de Pobres

Pela rejeição

lP09014-B LÍDICE DA MATA PC DO B
................ PARECER ..

A êmenda é procedente porém tner-aconst t tuctcnat
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P09015-6 EDUARDO BONFIM PC DO :9
.............. PARECER "' ..

A emenda. (tão obstante os elevados or-opcstros dos rtus
tr-es Constituintes e natér ta Que ccnrt t t a com a s tsteaat tca
geral adotada ceies Constituintes Que elaboraram o Projeto de
ccnst tturcãc ora em exame

asstn. somos pela rejeição da presente emenda

1P09016-4 eOUARDO BONFIM PC DO B
."' PARECER .

A emenda nrceost a, não obstante os elevados c-oocs ttcs
dos eminentes autores, ccnt t r t a com a s"lstemat'ca ;Ieral ado
tada pelo Projeto de Constituição e j a examinada em fases an
teriores

Assim. somos pela sua rejeição
------------------------------------------------~-------------------~----------

lP09017-2 EOUAROO BONFIM PC 00 B
" PARECER 1"00' ..

A emenda, conflHa com o entendimento da comtssâo de
s ts teret taaçãc. por não se ajustar com os aspectos predomi-
nantes para a elaboração do texto do Suost t tut tvo

Assim, pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPOO01B-l EDUARDD BONfIM PC DO B
................... PARECER ..

A emenda percute r-ater-ta cr-cnr-ta de lei cectna-ta
Pela rejeição

lP09019-9 ALDO ARANTES PC DO fi
.............*.. PARECER ..

Entendemos ceven ser mantidos no novo texto constitucio
nal os ct-ettcs aoautr tocs referentes às concessões de oes
qut sa e lavra ele recursos minerais ficando a cargo de leis
tnere-ccnst t tuc tcnats d1spol' sobre os casos Que venham a afe
tar os Inter-esses do oars no desenvolvimento das et tvtoaoes
minerais

-------------~~~-:~~~-~::~~_:~~~~-~:~~-~:~:~=~~-~:_:~:~~~----------------------
lP09020-2 LIDICE DA MATA PC DO B
................ PAR!:CER .

A eui t tct tcaçãc dos cr-t ter-tos para a fixação do rosero
de ve-eaoor-es deve manter-se dentro dos parâmetros Que cr ten
te.... I) sufragio unive"sa\ ceve, pois, prevalecer a m-ooc-cto-
net tcace primeiro, do etet toraco ~

1P09021-l líDICE DA MATA PC DO B
...... PARECER , ..

pretenoe o autor consagrar o princlplo do voto proporcional
O artigo 97 do Drojeto introduz O Slste,"a distrital mlsto,
voto majcnta"'io, direto, secreto e proporcional
Adotamos o referida s1ste!!'a eleitoral 001' entendermos ser o
c;L1e rre1hor ate"lcle aos interess~s da classe paI \tica, dos par
tidOS, dos eJeitOl'es e dOs cal"didatos

--------------------- --- ------------------------------------- ----------------
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lP09022-9 EDUARDO BONFIM PC DO B
................. PARECER ..

Enquanto subsistir a Justiça Estadual. não se justifica
suprimir um de seus orgãos especializado o Que redundaria
em jogar sua competência na Justiça Estadual co-urn de nature
za enct ct ouêdt ca

A Just tca Militar dos estecos merece ser eeoer-at í aeoa.
como toda a Justiça asraoua-. e não supr1mlda

Pela r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------
lP09023-7 EDUARDO BONFIM PC DO B
................. PARECER ..

Se o Judtctar-to , que ja não se oes tncuane de suas fun
ções esoectt tcas , passar a ser t aemem consultor do povo. como
prevê o Projeto a nova redação const ttutr-a um aperfeiçoamen
to

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P09024-5 ALDO ARANTES PC 00 B
............... PARECER ..

sere rejeição Foi prevista no projeto a criação de
COmissão para apreciar os casos de cr-tacãc e r-eotvteão de Es
tado

---------~;~~~;~:3---------~~~~-~~;~~~s----------------------------;~-~õ-~-----

................ PARECER ..
O teor da emenda e mater ta de legislação crutnãrta. como

o é atualmente No nosso entender, no â!l'b1to da questão fun
d tar-f a , matéria constitucional refere-se, fundamentalmente a
oer tntcêc dos instrumentos do EStado necesaar-tce para garan
til' o acesso a propriedade e uso da terra

Pela Rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP09026-1 HAROLDO LIMA PC 00 B
................. PARECER ..

A emende aditiva propõe a união dos euntater tos Millta
res ao ato tater-tc da Defesa

A proposta não merece acatamento. visto que nos patses
que cassar-am a tel' esse untcc Mfnisterfo estão tendo grandes
problemas para a sua administração-------------------------------------------------------------------------------

lP09027-0 HAROLDO LIMA PC 00 B
................ PARECER ..

A emenda visa a dar nova redação ao artigo 247 da proje
to. que dispõe soe-e a cesernacão das For-ces ar-maces O texto
do cr-of etc constitucionalmente, consagrado desde a ta, cons-

-------------~!:~~~~~-~:~~~~~::~:.:-::~-~:~~~~_:~~~~~~~:~:--~:~:_~~~:~~:~-------
lP09028-B HAROLDO LIMA PC DO B
....... "'..... PARECER ..... >10 .........

A emenda preconiza a suc-essão ao art 190 236 e seus dez.
car-ea-aros que dispõem sobre o Estado de Defesa Salvaguarda
co Estado. o instituto que se busca suprimir com a emenda, se
destina a restabelecer a ordem publica ou a paz social, sem

-------------~:~:~:~~~~:_~:_::~~~:~:~~~-~~_:::~~~-~:_::~~~--~:~:_~:~:~:~~------
1P090.29-6 HARDLDO LIMA PC DO B
.. PARECER ..

O texto do orce etc esta devidamente sopesado. observados
as del tcacas peculiaridades das imunidades parlamentares.
Aflna1 as imunidades são cr-eservacas durante o eseacc de S~-

tio sendo suspensas, acenas pelo voto de cote terços das
eeeoect tves Casas, quando o parlamentar. fora do recinto do
congresso. se comportar incompativelmente com a execução do

------------_::::~~-~:_:~:~~--~:~:_~:~:~~~~------------------------------------
lP090aO-Q HAROLDO LIMA PMOB
.................. PARECER ..

Preferiu-se redação aproximada. de vez Que "Cant t a t seoer-ai ''
reproduz melhor o esctr trc da Federação Pela aprovação par
cial

lP0903t-B HAROLDO LIMA PC 00 B
................ PARECER .

A emenda propõe a extensão DO SNJ
Uma lei crutnar-ta deve ser extinta COm outra lei cr-dtna

r-ta Todavia ha que se atentar para a necessidade do Estado
possuir seu ór9ão de informações e contra-Informações, ate
pela sua eccr-evtvêncta como nação soberana e tnoecenoent e

--------------~----------------------------------------------------------------

1P09032-6 HAROLDO LIMA PC DO B
............... PARECER .

Visa a emenda a alteração do ar-t 2<18, conferindo nova re-
dação ao menctonado dtsposit tvc comunsa'ncs com o texto do

-------------~~~~::~.:_~~:~~-~~:_~~~_::~~-~-~~~~~~-~:~:-~~:_~:!::~~~------------
lP09033-4 HAROLDO LIMA PC DO B
................ PARECER ..

A emenda intenta sucr-tmte o ar-t 249 do orojeto.cue tnao
mfte "nabeas-corpus" , nas tr-ansq-essões dtsctpt tnar-es mil f
ter-es Opinamos pela manutenção do texto do projeto. davma
mente harmonizado com as peculiaridades de Que se revestem as

------------_:~~~~~~:~~~:~-~~:::~~~~=~::_~:-::!:~:-~~~~~~~--~:~:_~:~:~~~~------
lP09034-2 HAROLDO LIMA PC DO B
............... PARECER "'..

A alteração do ar-t 'go 253 do projeto, tmnr-rme nova reda
ção às atribuições da Policia federal Devidamente cotejado,
optamos pelo texto constante do projeto sob exaee Pela r-efet
cão

1P0903S-1 HAROLDO LIMA PC 00 B
................. PARECER ....

A emenda suprime o ar-t 234 e seus par-aqr-atos , que dispõem
Sobre as atribuições das Policias MilHares e dos Cor-pos de
Bombeiros Ffcamos com o texto C10 projeto sob exame, peta re
fetcãc

lP09036-9 HAROLDO LIMA PC DO B
.................. PARECER ..

Propõe a Emenda r atnser-tr- o ISS na competência municipal
O imposto sccr-e prestação de servfçoS deve ser estadual •

contor-ne a estrutura tributária contida no Projeto
Pela rejeição

-----------------------~-------------------------------------------------------

lP09037-7 HAROLDO LIMA PC DO B
.................. PARECER ..

Visa a Emenda em exame a SUPressão da atteee -e- do item
II do 11 co ar t 272, oen como do Hem V do 12 do mesmo
a-t tco

Cabe observar Que a não tnc tcênc ta do imposto de que tra
ta o item III do ar-t 272 prevista nos dispositivos supraci
tados. visa atende" aos objetivos da cct i t tca econômica v trt
cure scs ao cceercso extectcr-, ind1speflsavels ao desenvolvimen
to do Pavs , sobretudo em face de diflCtl conjuntura em que se
encontra atualmente

acena ts a desoneração de imposto nas exportações para o
exterior e medida adotada por todos os ca-ses porquanto. per
mtr tnoc maior concet tt tvtoaoe aos produtos e mercadorias ex
Portadas. ccntr- tnut oects tvanente para o desenvolvlmento e a
expansão da economia

Pela r-eje icão-------------------------------------------------------------------------------
1P09038-5 HAROLDO LIMA PC DO B
.............. PARECER .

A emenda lnte'lta a supressão do item III dD art 24D. alem
de seu paragrafo unico. Que dispõem sobre as restrições inc:l
v,duals durante o Estado de Sltto Reputamos aconselhavel a
manutenção do texto orojetado SOb exame Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09039-3 HAROLDO LIMA PC 00 B
................. PAREtER ..

A prOl:):lsta merece inclusão no ato das disposiCões :~an-

sitor'as pois cortribuell' para a efeti\lação do princl;lio ';le
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lP09039-3 HAROL.,DO LIMA PC DO B lP09057-1 JORGE VIANNA P\1DS

------------_:~:~:~~~~~~~~-~~_::~!~-~:_:~~::_~~~~~::_--------------------------
lP0904Q-7 HAROLDO LIMA PC DO B
"'."' PARECER .

A -arer te cons t ante da presente Emenda e t tatca da le-

-------------~~:~::~~-~~:~::~~::~:~:~~~:!._-~:~-~~::~-~:~:~:~_:~~:~:~~~---------
lP09041-5 I-IAROLDO LIM4 PC 00 8
........... "'.. PARECER ...... *.*••

A EMenda pretende a suc-essão da et mee "f" do item VII do
ar t i90 \2 00 Pr-oj~to

O otsccstt rvc eM apreço aflgura-se-nos indispensável
texto

-------------~:~:_::~:~~~--~~~~:~:~-------------------------------------------
lP09042-3 HAROLDO LIMA PC 00 B
..... *.*."'. PARECER "'''' .

A Emenda prevê a supressão das palavr-as" e exclu'idas as
Que incitem a violência e defenda"! discriminações de Qualquer
escecte''
A supressão pretendida, a nosso ver , não procede

-------------~:!.:_~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP09043-1 HAROLDO LIMA PC DO 8.........."'*. PARECI:R .

Em nova redação, preferiu-se a manutenção do utspos í r tvc fi
xando-se a competência privativa da União para legislai so
bre a convocação ou mObilização das pollc1as IMlitares e Cal"
nos de Bombeiros seta prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

1P09044-Q HAROLDO LI MA PC DO B
............ PARECI:R ..

Pela r-ej e tcâo
Concebida como entidade eomtntetr-at tva pertencente á

União foi oe txaoa a lei eeoe-at fixar os elementos de o-aent-

------------_::=~~_:_:::~~~~-~:_~~~:~~~~~~::_::~~~:~:~~:_----------------------
lP09045-8 HAROLDO LIMA PC DO B
.............. PAREC~R ..

A Emenda objetiva, alterando a r-edação rro Artigo 470 do
Projeto de Constituição da Comissão de sistematização. deter
minar que a auditor-Ia da ctvroa externa a1 4 prevista, seja
promovida pelo Congresso Nacional com o auxilio do Tribunal
de Contas da União

No caso. entendemos que a auditoria p-evrsra no Art\go
470 é, efetivamente pr-omovido Dela Congresso posto que o
Tribunal de Contas da União e orgão auxiliar, atr-eves do qual
o cone-esse Nacional exer-ce suas atr tbutcôes constitucionais

de f1~~~~, d~o~n~~~siderar-mos mais apropriada a for-ma constan
te do texto com exame somos pela rejeição da Emenda-----------------------_.------------------------------------------------------

lP09046-6 HAROLDO LIMA PC DO B
••••"'...... PARECER ••• .,.......

O nf spos t t tvc e totalmente tnócuo vão nã necessidade ce
i e para gar-antlr as r-eauteeeotacões das profissões ja estabe
lecidas por legislação or-d tnar t a Por outr-o lado, não na no
Projeto qualquer ameaça de per-da desse direito Ja adquirido

Enfim, não nos esqueçamos que a lei não ccoer-a prejudicar
o ato jurídico perfeito

-----------------~:~~-~~~':~~=~~------------------------------------------------
lP09047-4 EDMILSON VALENTIM PC 00 B
•• "' PAREC~R .

oa a um orgão f udtctar tc o o tr e t to de t-eor- a escolha de
um detentor do Poder Publico, que j a não emanaria do povo e
SiM da -ncor-eza de toga"

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

oa-a a legislação oeo-nar-ta
Pela r-ejeição

lP090S8-0 EDUARDO BONFIM PC DO B
............... ~ PARECER "' .

E'Ilbora 3. intenção dos Autores da emenda sejam suprimIr
una exor-essãc no texto ccnst ttuctonat • Queremos crer que o
trânsito de tropas estrangeiras no ter-r í tor-f o nacional tem
oor-ar-taeent e, não afetara a soberania nacional, pelo contrá
rio, se dará uma ccccer-acac a um Estado at taec Que necessita
de aj uua ccec o caso ocovee

nssrm. SO'l\OS pela rejeição da emar-oa------------------------------------------------------------------------------
lP09059-5 EDUARIJO aONFIM PC 00 B
............... PARECE~ ..

Retira ama competência tr-actctonat do Senado a Casa dos
Velhos e cor-tanto da o-coênc-e Ele estã mais apto a fazer
julgamentos A modificação nada tem a ver con o r-egime par
lamentarista

Pela rej etcãc

lP0906Q-1 LíDICE DA MATA PC 00 B
..... .,...,.•• PARECEi: ...... "'••••

SOfT'OS neta r-efetcão da emenda zotenoenos que o texto
ccns t i tuctona t deve fixar cr tt er-tos relativos a dissolução da
scctecaoe Conjugal

---------------------------------------------------~---------------------------

lP09061-0 ALDO ARANTES PC 00 B
."' PARECER .

A emenda propõe r-ater-ta Que não del/e ser objeto de norma
const t t uctcnat ser-te adequada a Legislação oro tnar ta
escectr tca. em consonância a uma pot tt tca nactonat para o
setor mtnera I

Pela rejeição

1P09062-8 ALDO ARANTES PC 00 B
............ PARECER .

A emenda substitutiva apresentada deixa de estabelecer,
de forma cta-e e tnequtvcca a dtat tnçao entre solo e suescre
e a crccr iecace deste ult imo por par-te da U01ão A situação
de -ecnccct tc- proposto não define a s t t uaçâc acima referida

O dtsccstt tvc do 20 da emenda não convem seja introdu-
zido no texto constitucional. por tr-atar-se ere mater-ta de lei
or-dtnar-ta

O 30 pretende transfer-ir ao Poder Leg\slat\vo o con-
trole sobre 'a exploração de jaz 'Idas e minas de grande POr-te
ou de atner tcs estratégicos" o Que não nos parece ace t rave t
por se tr-atar- de funções t\picas 00 scoer Executivo

O 40 contem certa contradição na medida em Que prevê
'Indenização para o cr-cpr tetàr-to e veda sua nar-t tctoecão nos
resultados da lavra o texto do projeto optou pela segunda
forma de compensação ao cecpr-tet ar-tc

Os parágrafos 50 e 60 propõem a for-na de "contr-ato" oa
ia a pesquisa e lavra dos bens mf ner-a t s , por tempo oetermtna
dO de vinte e cinco anos Entendemos deva ser- aproveitada a
for-n-a ccntr-atuar • deixando para lei cr-d tnar í a porem, deta-
lhar-lhe a dur-ação e os mecanismos de execucac Somos pelo
aproveitamento da forma contratual por- tempo cetermmaoo. re
jeitando os oemats dispositivos, em ter-r-os do substitutivo

Pela Aprovação ca-ctat

lP09063-6 LíDICE DA MATA PC DO B
.............. PARECER .... "'.......

A emenda propõe nova redação para os artigos 29 e 30
sob c argumento de que se faz mtater -asseau-ar- a 1tvr-e e
plena organização car-t tcar-ta no Pals n t-ão podemos acolhê-la
primeiro porque a r-ater-te de seus conceitos integram nossa
p-oposta segundo por uma questão de ordenamento e sts teret t
ca

PMDB

PC 00 B

PC 00 B

lP09071-7 MYRIAN PORTELLA POS
.......... PARECER ..

A emenda ao st-eã-etnno Que recomendamos a aprovação, é
das mais simples, e reza "A asse-uté-a Nacional cons t ttutn 
te, tnvocanno a proteção de Deus, decr-eta e promulga a se
aumte-constttutcãc "

Pela rejeição. portanto, desta

lP09067-.9 IVO MAINARDI PMDB.........."'* PARECER .
Não dever-é ser acolhida Integralmente pois contem aspec

tos cer-tjnentes a legislação complementar Entretanto. o
cr-mctcrc que a gerou esta conteectaoc em disposit tvos do
texto

lP0906B-7 MAURO SAMPAIO PMOB
............ PARECER .

Esta Emenda determina o limite mextwo de 2m' dos sálarias
e proventos dos ser-vidores para a eco-anca oc Imposto sobre a
renda e outros proventos

É rsater ta que deve ser tratada em legislação tntr-aconstr
tuc tona t

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------

Pavor-ave t e"1 parte

lPD9065-2 IVO MAINARDI PMOB
............. PARECER .

Pela aprovação anretreeos que o sarar-te utntro deva const t-

-------------~~:~-~-~~~~~-~~~~~~-~:_~~:!.~~::_~:~::~:~~-~~:~~~:~:~~~:~----------
lP09066-1 IVO MAINARDI PMDB
., PARECER .

Pela rejeição
O teor da emenda não e mater-te constitucional

1P09070-9 MYRIAN PORTELLA POS
.... "' PARECEI, .,••••

O fundamento da emenda apresentada pelo nobre Constituin
te, é exatamente o meseo Que adotamos, Qual seja o do enun
ciado fundamental e ccreecr-aoor da igualdade de direitos Op
t anos por redação clara e exrntctta das determinações que se
que" assegurar

S'Impl tt tccu-se a redação do ct soos tt tvc citado, sem m-e
juizo de sua motivação inicial, o Que atende plenamente os e
levados cr-cnos í tos do ilustre autor nos termos do substitu
tivo

lP09069-5 MAURO SAMPAIO PMOB
.......... PARECER ..

Essa e uma questão muito complexa, se de U'Il lado existe o
fato social, do outr-o existe o esmr-t tc do projeto Que e o de
estabelecer um pr-tnctptc f í r-na de admissão do servidor publi
co, a fim de acabar ccn o caos hoje existente na administra
ção putn tca Nesse sem toe, a sugestão dessa norma transita
ria choca-Se frontalmente com o artigo 56

Há Que se co-ts tcer-ar- t ambem Que a fixação de um determi
nado numero de anos como ccnctcêc par-a accutr-tr- estabilidade
ou efetivação e um tanto arbitraria xaver-a aquele servidor
Que, por questão de meses ou dias, ficara exctuioo do benefi
cio concedido por ee-a emenda

ass tn- Sendo, ju1gal'lOS mais oportuno não abrir mais esta
excessãc. ainda Que tal atitude possa ser ccns toer-aoa expon
tanea

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------

lP09064-4 IVO MAINARDi PMDB
••••••••• PARECER ..

A Emenda não apresenta contribuição substantiva ao texto
original, nem na tecntca. nem no ccnteuco

Pela rejeição
-----------------------~-------------------------------------------------------

PC DO 8

lPo9054-7 ALDO ARANTES
............ PARECER ..

_ aater ta tntreccnst ttuctonat , Que mer-ece ser excluída e
nao acrescida

Pela rejeição

lP09051-2 EOMILSQN VALENTIM
.......... PARECER .

-------------------~:~:_~:~:~=~~~-~:_:~~~:_~~_:~~::~:~:~~~---------------------

lP09053-9 ALDO ARANTES
•••• "'•••• PARECER ..

A Emenda não se coaduna com os principias centrais do
projeto

Nosso sistema constitucional não admite a pena de cont ts
A natér ta ecoe ser disciplinada em lei or-d\nar-\a

-----------------~:~:_~:~:~=~~-------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

lP0904B-2 EDMILSON VALENTIM PC 00 B
."' PARECER "' .

A escolha de or1gef'l fascista, de detentores co Poder
por cr-sêos corporativos, será menos afastada da oemocr-acta se
for mais numeroso o ccteatc eleitoral

-------------~:~:_~~~~~~=~~----------------------------------------------------
lP09049-1 EDMILSON VALENTIM PC DO B
............ PARECER ...... ,.••••

A proibição de acumutar- dois cargos de medico e o resultado
~~r~~:d~eiv1ndicaçãoda pr-ópr-t a classe que a deseja mais va-

lP09050-4 EOMILSON VALENTIM PC 00 8
............... PARECER ......... "'•••

Objetiva o autor reduzir a orcccs tcêo mtrrtr-a de vagas
destinadas a eecr-eaaoos brasileiros, nas e'npresas tccar teeces
em ter-r í tor to nacional, de 9/10 para 2/3

E nossa opinião, concorde com as ponder-ações de vários
ilustres cor-st ttutnt es , Que a Quantificação da reserva de
postos de trabalho, obedece a fatores ccnjuntuats e deve
~oitanto ser reservada ao âmbito da legislação ordinari~

-------------------------------------------------------------------------------

lP09057-1 JORGE VIANNA PMDB
••••••••• PARECER ...

Concordamos com as ponderações alinhadas na JUstificação
d~ Emenda, com vistas a necessidade de o texto constitucional
nao contemplar mate-ia Que de forma mais apropriada deve

~~ç ~r;~e~api~a~~i;~~a;~~a~r~:~~;i~rm~~~~ee~e~~~g~si~ã~r~~l~
ca , na qual esta ccs içneoe a mat er-ta Que no nosso entendimen
to deve ser tratada no âmbito constitucional

Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da E
menda, no sentido de r-emeter- a integral ordenação da mater ta

-----------------
lP090SS-5---------;~~õ-;R;~;~s----------------------------pc-~~-~-----

.......... .:-•• PARECER ..
De acordo com a justificativa

------------------~:~~-:~~~~:~~~-----------------------------------------------
lP09056-3 CAIO POI.IPEU
.......... PARECER ...

A~maté:rla objeto da emenda deve ficar f ntepr-ant e da da comce
tênc ta ~oncorrente da untãc e dos Estados para leg1sl<l.r sobre

orcoucãc e consumo Pela pr ejuutcta I idade-------------------------------------------------------------------------------



268
SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS E"'ENDAS APRESENTADAS

lPQ907l-7 MYRIAN PORTELLA ros Pelo nêc acolhimento nos ter-nos- da redação adotada no
sunst r t ut tvc

11>09072-5 ELIEL RODRIGUES PMOB
................ '" PARECER ,. ..

• O Relator optou pela mantenção do texto original-------------------------------------------------------------------------------

1P090B5-7 ROSPIOE NETTO PMDB
............. PARECER ..

A medida proposta não deve ser tratada neste capitulo
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09073-3 r,t'{RIAN PORTELLA POS
.... "' PARECER .

A nova redação Que decidimos dar à ar mee em causa tor
na a e-eooa tnsuscet rve t de acolhimento Pela pr-ejuctc-et toa
de

o Pr-oj eto da tratamento igual1tario ao trabalhador urba
no e rural Assim, no sucst ttut tvo. pretendemos assegurar.
nesta parte em que se enumera os seus oteet tce , apenas a ga
rantia oa aposentadoria, deixando por boa técnica legislati
va. que o cacatutc da Seguridade Social especifique as suas
diversas ncoar toaoes , excepcional idades proventos. limites
de tceoe etc.

lP09095-4 ROSPIOE NETTO PMDB
.............. PARECER ..

Pela rejeição eater-ta de teatstacãc ordinária

lP09096-2 ROSPIDE NETTO PMOB........... * PARECER .
Pelo acolhimento parcial nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P09092-0 ROS?IOE NETTO ?MDB
................. PARECER .

O objeto oe emenca não e mater-ta constitucional mas de
lei cr-c tnar ta

Pela rejeição

lP09097-1 ROS?IDE NETTO PMOB
................ PAR!:CER ...... "'" ....

A Enenda contempla a usucapião urbana, como eecentseo de
tr-ata-rente social as areas citadinas. reconhecendo às fami 11
as carentes o direito de moradia Sob este aspecto. pode ser
perfeitamente acatada

Entretanto, considerando-se as cecut tar- Idades de cada
Munic'ipio a delimitação da ar-ea deve ser remetida à legisla
ção muntctoa i

Ouanto à posse de terras publicas. essa parte da propo
sição e tnecettevet , uma vez Que essas ár-eas devem ser pre
servadas, em razão da segurança e do Interesse da ccret tv-de
de, visando a instalação de futuros equipamentos commr t árt
os a implantação de programas naottactonats e de expansão ur
bana

Pela Aprovação Parcial. nos termos do Substitutivo
--------------------------------------------------~----------------------------

1?09093-8 ROSPIOE NETTO PMoa
................. PARECER .......... '!' .....

O aratnente Constituinte eosotoe t-et to Quer incluir pre-
ceito que defira ao Munlc'ipi0 a arrecadação e uso do Imposto
Territorial Rural, mas mantenha na esfera federal a fixação
de seu valor

a cr-cj etc de Constituição t-eve ..te aos Estados o rnecsrc
sobre a Propriedade Rural, atribuindo aos 1J'unlc'ipios a metaoe
do produto ar-r-ecaoaoo tar-t 272-1 e ar t 276-II)

Na verdade, o Governo Federal fez a pior administração
possível do ITR Nos 18 anos compreendidos entre 1966 e 19B3,
omitiu-se na cobrança de mats de 7B~' do teceste lançado fa
vorecendo grandes oronr tet ar tos e lesando os vuntctcros com o
desfalque do produto Que a ccnet ttutcêo lhes destina inte
gralmente

Parece que o tributo tem ccndtcões de ser melhor adminis
trado quando mais oescenn-a t taaoc, atr-ibuindo-o aos Municí
ctos , pois ser-a muito difícil acomodar mais ce 4 000 Prefei
tos e dezenas de milhares oe Vereadores. alem da população
vvattante

Mas a nova versão do Projeto da COmissão de s tatemat taa
cão mantén o ITR com os Estados. de forma que. segundo essa
orientação recebida. a emenda deve ser negada

--~----------------------------------------------------~-----------------------

lP09094-6 ROSPIOE NETTO PMDB
............ PARECER ..

A meter-ta deve ser objeto de ctsctnt tna no âmblto da legisla
ção or-dtnar-f a

---------------------------------------------------------~---------------------

lP0909B-9 ROSPIOE NETTO PMOB
............. PARECER ....... "'....

A mater ta de Que trata a emenda demonstra a sens tbt t i
dade do Autor em relação a justa ee tvtndtcecãc das donas-de
casa t tnctus tve camponesas) no sent tuo do reconhecimento de
seu direito a fi Ilação ao sistema previdenciário na QUalI
oaoe de seaur-aco êntecemos , não obstante. que a ircveeo 
r-a adoção do cr-tnctpto da universal idade de cobertura da
Segur1dade Social, acolhido no Substitutivo. pr-over-a por si

só, COJTl a vantagem de sua general idade, o fu!:damento atê ho
je reclamado como necessar-tc a plena tntecr-acêc da oona-ne
casa ao s tater-a oficial de previdência A partir de tal
provisão, nenhum obtce ecoe-a ser alegado no sentido de se
postergar o exer-crctc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras cabendo a lei or-dtna-j a regular as bases des-

-------------~~_:~~~~~:~~------------------------------------------------------
lP09099-7 IVO VANDERLlNDE PMDB
.............. PARE:;ER ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitaçã~ à
oar-t rctpacãc das ent idades e empresas estatais fia manutençao
financeira de planos de orevtoêncta ccmpj ement ar- para seus
servidores Entendemos cons tstente o argumento de Que se tra
ta de matéria mais cr-ocr-ta de legislação ordinária, pois o
assunto ja e objeto de tratamento eecec-t tcc em dois decretos
execut tvcs, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a ccesrãc, Ressalte-se. ainda. Que o ccnr-ote e a fiscal l
aacãc dos -runoos de pensão" é concetêncta de uma Secretaria
especifica do utnts tér-tc da Previdência e Assistência Social,
à Qual incumbe o acompanhamento da observância das ncr-mas t e-

-------------~~~:_:_:.:~~~~~:~:~:::-~::.:~~:~:::_--------------------------------
lP09l00-4 FLORICEND PAIXÃO por
.............. PAItECER ..

Não obstante a enenda consubstancie c-ocõat tos dos mais
merrtcr-tos e justos, vemo-nos tmccss tbtt tt aoos de aproveitá
la por constituir seu assunto materia de lei o-dtnar-ta

------------------~:~~-~:~~~~~~------------------------------------------------
1P09101-2 FLDRICENO PAIXÃO PDT
..........* PARECER .

-----------------~~~~~~~-~:_::~~:!.~~~~-~~~:~~~~~-------------------------------
lPQ9102-1 FLORICENO PAIXÃO PDT
............ PARECER ..

-----------------~:!.~-~~~~~::~~-~:~:~~~:_~~:_:~~~~:_~~_:~~::~~~:~~~------------
lP09103-9 FLDRICEND PAIXÃO PDT
.............. PARECER .

A duração do mandato de cada uma das mesas diretoras de
ve ser objete dos r-espact tvos regimentos internos

------------------~:~:_~:~~~:~~--------------------------------~---------------
lP09104-7 FLORICENO PAIXÃO PDT
.............. PARECER ..

------------------~-~~~~:::~~~~_:~~:~~::_:~~-~~-~~~::~~~:-~~-~~~~:~~------------

PMDBlP090BO-6 ROSPIOE NETTO
.............. PARECER .

lP09083~1 ROSPIDE NETTO PMDB
.............. PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao eoten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~~_:~~~::~~-~:_~~::~~::~:~::~----------------
1P090B4-9 ROSPIOE NETTO PMDB
.............. PARECER .

A emenda propõe alterar o artlgo que da a oest tnação das
Forças Armadas

Entendemos Que a redação dada no anteprojeto e mais claro
e abrangente

Pela rejeição

lP090B6-5 ROS?IDE NETTO PMD8
............... PARECER .

Propõe a emenda novo elenco de tributos para ncntctntcs
A modificação Quebrará o perfil e o ecut t tbr-to tributário

-------------~~:~~~!~-~~-~~~~:~-~~:~-~~_:~~~-~~~:~:_~:-~~~~~~~----------------
lP090B7-3 ROSPIDE NETTO PMDB
................ PARECE~ .

A matéria deve ser objeto de disciplina no âmbito da legisla
ção oro tnar t a-------------------------------------------------------------------------------

lP09079-2 ROSPIDE NETTO PMDB
............. PARECER ..

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores ccnest tece
todos os direitos eeeeçu-aocs aos demais A proposta nos pa
rece incompatível com a natureza do trabalho domestico e do
vmculo jur-totco da relação empregatícia O empregador, no
conceito doutrinaria e aquele 'Que assumindo os riscos da a
tividade econô-m ca , paga ao trabalhador o satar to como con
traprestação de serviços necesaar tos à consecução dos objeti
vos do seu empreendimento Ora, no âmbito do lar não ná fins
econômicos para o trabalho real t zadc Assim, equiparar a at t
vtcaoe emar-esartat com a at tvtoaoe oonest tca e contra senso
tnar-eeoéve t Dal porque não ser possível se assegurar deter
minadas garantias ao ooeest tce so vtab t t tzavef s dentro de uma
estrutura aoetntatr-at tva empresarial

---~-------------------------------------------------~---------------------~--

lP09081-4 ROSPIOE NETTO PMDB
.... "' PARECER .

A preocupação do t tustr-e autor esta suficientemente a-
tendida e tratada no artigo sabre empresa nacional e da pro
teção t erocr-er-te

Pela or-ejudtctat idade
---------~;~~õ;;=;---------~õs~~·~~-~ET;Õ------------~--------------;~~;--------

........... PARECER *
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

--------------------------------------~--~--~----------------------------------

1P09074-1 EDUARDO BONFIM PC DO B
............... PARECER .

A emenda propõe Que se sucr tma o direito adquirido dos
atuais titulares das serventias do foro jUdicial assegurado
no projeto Não na razões para acolher a supressão pretendi
da. uma vez que o referido direito deve ser garant toe

-----------------~~!.:_~~~:~~~~-------------------------------------------------
lP09075-0 LíDICE DA MATA PC DO B
............... PARECER .

Não podemos determinar o registro de Partidos por r t tcos
cuja importância e significação para o regime cenccr-et tcc de
terminam o cumprimento de formal idades essenciais àquele ato,
sen o atendtnentc das mesmas Parecer contrario

lP09076-8 ROSPIOE NETTO PMDB
.............. PARECER ..

Em que pese o tcuvevet objetivo da Emenda o preceito e.
nitidamente, de caráter normativo e. portanto, cr-ccr tc da te-

-------------~~~::~~~_::~~~~:~~:_-----------------------------------------------
IP09077-6 ROSPIDE NETTO PMOB
........... PARECER ..

aater ta infra const ttuctonat

-----------------~:~:_~~!:~~~~-------------------------------~-----------------
lP09078-4 ROSPIDE NETTO PMDB
.............. PARECER .

Propõe a emenda o direito a estabilidade da gestante
pelo cer-tooc de um ano aoos o termino da t tcenca - maternida
de

Nossa opinião, expressa 1'10 Projeto e Que a gestante tem
direito a seu emprego e sa iar rc por todo o perlOQO de sua ll
cença Consideramos tambem ser- tarefa da legislação orc tnar ta
a oee tntcãc do cer-tooo da licença vez Que depende de fatores
conjunturais extremamente va-tavets

Por outro lado, somos de ccmtãc Que a aprovação da e
eence em apreço teria. hoje como ccnseouêncta o aleitamento
progressivo das r-crner-es , cr tnctcaunente as jovens, do merca
do de trabalho

lP090BB-l ROSPIDE NETTO PMDB
................. PARECER .

Pelo não acolhimento nos termos da redação adotada no
sues! ttut tvo

lP090B9-O ROSPIDE NETTO PMOB
............... PARECER .

Concordamos com a tese da oesceot r-er taecãc. mas ela j a
esta prevista nos oisoos t t tvcs referentes a seguridade e a
sauoe , r-ãc havendo necessidade de se especificar mais do que
o fez o subet ttut lVO

-----------------~-~~~~::~-~--~~~:.:_~::~-~~~~~:=~~-~:~:~::_--------------------
lP09090-3 ROSPIDE NETTO PMDB
................ PARECER ..

o POder de concessão contido no artigo 30B e o moncpó'l Io
prescrito no artigo 310 do Projeto. cobre já grande ar-ea nas
at rvtqades de acr-ove t t amentc dos recursos naturais, podendo
ainda a lei or-o tnar ta determinar condições para as atividades
prcocstas na emenda

Pela Rejeição

lP09091-1 ROSPIOE NETTO
••• ~ PARECER .

PMDB

1P09105-5 FLORICENO PAIXÃO POT
........ -.l-.l PARECE" •••••*•••

O dispositivo Que se encontra no Projeto e resultado de
consultas e debates com a classe interessada Entretant?, em
oc-a visasse a prof tsstcnat tzaçãc do servidor pUbliCO!.nao_ga
r-ante seu ccj et tvc Por outro lado o cargo em coraí ssêc e as
funções de confiança. pela sua crcor ta natureza devem ser
preenchidos por livre escolha, toceoenoentement e se as pes-
soas Que ocuparão sejam ou não do serviço puortco

------~------------------------------------------------------------------------
lP09107-1 JOSE CARLOS COUTINHO PL
............... PARECER .

A emenda mantem te tccs encarregados ce dirlmir Questões
de direito, at r tbu! a alguns Procuradores a faculdade de ele
ger-se para o ca-se de Ministro, o Que é antldemocrático

------------------~~~:_~:~:~:~~:_----------------------------------------------
lP0910B-O FURTADO LEITE PFL
............. PARECER .

Pela acrovacâc car-cts t nos termos do substitutivo
---------------------~---------------------------------------------------------



:~~:~:~~~:~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~:::~_:~~~:_~:_:::~~~:_~~~:::~~~~~:--------------
1P09109-8 FURTADO LEITE PFL
............ PARECER .

No entendimento do Relator a meter-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-emar-ta eis que a proposta de exclusividade da folha de
aatar-tos para incidência de contribuições scctats destinadas
a Seguridade coss.n inor tcecões bastante signiftcatlVas no
financiamento de programas e entidades ra consolidados no
camoo soe i a 1

Somente mediante tratamento v'a"'leg\slação lnfraconstitu
ctcnet poderiam ser fixadas as provisões tnmsoeosevets ao
oesoooranentc da rnater t a de moco a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da retevênc-a do assunto e considerando-se o
numero de emer-oas apresentadas no mesno sentido julgamos r-e
comendave1 acolher a emenda sum-ess tva. r-enet enuo a eat e-j a
a ulterior ccns tder-ação ao ensejo do processo legislativo

-------------~~~:~:~:~---------------------------------------------------------
lP09110-l FURTADO LEITE PFL
........ "' PARECER "' ..

A emenda pretende incluir ao final do inciso XVII do
ar-t rac 13, Que dispõe co serviço ext r-aor-cmar to , a obrigato
riedade do atendimento a convocação para seu CUMprimento

constoer-aecs Que o texto constitucional deve apenas ex
pressar a respeito a necessidade da aquiescência coletiva dos
trabalhadores, manifesta em convenção à realização do servi
ço e a garantia da compensação financeira por melo de r-e-nune
ração superior

E evidente Que, un-a vez acordado em convenção, tem o em
pregador o direito de exigir de seu empregado o comparecimen
to ao trabalho no nor-ar to autc to-ta t E igualmente evidente
que nesse caso a ausência sujeita o trabalhador as mesmas
conseauênctas Que a falta não justiflcada no horário normal
Não nos parece necessar ta portanto, a inclusão proposta

tP09l11-0 FURTADO LEITE PFL
............. PARECER .

Não podemos igualar indistintamente o servrcc publico com
o trabalho na iniciativa privada Ambos têm peculiaridades
Que lhes são inerentes pela natureza da atividade Por outro
lado, os dois anos representam uma espécie de estagio proba-

------------_:~~:~-~~:_~:_:~:~:_~~-~:~~:~~:~-----------------------------------
1P09112-8 ARNALDO MARTINS PMDB
........... PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada par não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~:_~~~~::~~-~:_:~:::~::::::~~----------------
1P09113-6 ARNALDO MARTINS PMoB
............. PARECER .

Consideramos Que a forma dada ao Projeto atende melhor a
tradição constitucional e brasileira

-----------------~:~:_~:~::~:~-------------------------------------------------
1P09,14-4 ARNALDO MARTINS PMDB
............... PARECER ..

Procedente e de bom alvitre o ccnr euuo da emenda
E justa e toatca a ressalva, Que se intenta
Merece acolhimento nas Disposições tr-ans t tór-vaa

------------------~:~:_:~~~~:~~~-----------------------------------------------
,PQ911S-2 ARNALDO MARTINS PMDB
............. PARECER .

A emenda or-ccõe dar cr-aerüctoaoe aos c-aãos de Segurança
soot ica

Entendemos ser a orooosta objeto de lei ordinária

-----------------~:~:_~:~:::~~-------------------------------------------------
lP09116-1 ARNALDO MARTINS PMDB
..... "' PARECER "' .

O projeto não faz ctsc- tr-tnacac ccr-cuanto não pode igua
lar o graduado ao ot rc te t Assim como existe uma n-er-e-oute
ex rs tem t amoem pr-er-r-oçat tvas dai decorrentes

Quanto aos cargos e funções publicas Que os militares da
at tva poderão oesencenner- enrencesos que devem ser explici
tado tmedtatanente , uma vez que, tecnicamente, interessa o
Estado

lP09117-g ARNALDD MARTINS P~DB
...... "' "'•• PARECER ..

A presente enenca traz contribuições valiosas que deve
rão ser levados em consideração com o objetivo de aprimorar o
texto do Projeto esta-os conscientes que os nr tnctotos que
devem figurar neste capítulo não cccer- ser protecionistas e
muito nenos , "acc tosos Devem visar, unicamente. estabelecer
as linhas f u....oaneot ats de uma inter-relação oos tt tva que con
duza a uma integração oos interesses de ambas as partes, isto
e patrão e empregado

Queremos ressaltar atnce que o nosso cr-f t er-to de apr-o-
vet tan-ent o da emenda ora sob analise, e o de estar coerente
com O consenso amar-se da grande maioria das milhares de emen
das e-icamtnnaoas a nossa Comissão

lP091l6-7 ARNALDO ~ARTINS PMDB
"' PARECER "'.

As numerosas emendas oferecidas ao ar t tso 97 e seus oa
r-açr-af cs do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nucteos , frutificaram os dispositivos r-etactc-racos em artigo
do MeSMO numero co Substitutivo que tanto quanto coss rve t
procura responder at tr-mat tvane-it e , em parte e em essência. as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

1PD9l19-5 ARNALDO MARTINS PMDB
."' .."'."'''''''. PARECER •• "'••••• '"

O dispositivo err Questão contém preceito de efeito mora
l tzaoor-. consagrado em todos os sistemas previdenciários do
mundo -aaão pela Qual rejeitamos a proposta de supressão ou
alteração do mesmo

lP09l20-9 ARNALDO MARTINS PMOB
............. PARECER ..

concor-dar-os com o autor da emenda, no sent ido de que não
se deve mais onerar as empresas con encargos soctats Assim,
cons toer-amos conveniente emprestar nova redação ao dispos 1t 1-
vc relativo ao seguro complementar, a fim de Que não se in-
cruste na ccnst tturcêo mais uma obrigação das empresas Pela
aprovação, nos termos do Substitutivo

lP0912l-7 ARNALDO MARTINS PMDB
.......... PARECER ...... "' ......

Malgrado seu tnccntest ave t mérito a sugestão contida na
emenda fica prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo, O dispositivo que o ilustre autor
propunha alterar

1P09122-S ARNALOo rIIARTINS PMDB
"'•• "' PARECER .

A Por te ta nooovter-ta Federal deverá ser integrada ao Mi
nts ter-to da Just iça por ser mais apropriado â sua natureza

Pela rejeição

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE J>;S EMENDAS APRESENTADAS

Prejudicada, en oeccrr-êncta da aprovação da supressão do ar t
68 seus 'nctscs e oaeéa-aeos do Projeto oe Constituição

1P09125-0 ARNALDO MART I "J5 PMDB
..... "' "' PAFECER .

Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso
parecer e pela sua aprovação, isto e. supressão de todas os
artigos referentes a criação esoectrtca e direta de novos es
tados, pois se trata de mat er ta infraconstitucional

Pela aprovação

1P09126-8 ARNALDO MARTINS PMDB
.............. PARECER .

A Emenda ora o-er-ectoa vtsa â supressão do art 429 do
projeto o Qual autoriza sef er- os atos praticados pelo coman
do dos governos autor t t ar tos desde 1964 suscet tve ts de apre
ciação pelo ecoe- .Juc tc t ar-tc

Essa sempre foi uma das grandes aspirações daqueles que
se viram injustiçados pelos atos e'n questão não podendo
nova Const ttutcão deixar de atender os anseios em Questão,
escectaurent e numa fase de transição para a censor toacão do
reglme oenocr-ét tco

ee 1a rej e i cão da Emenda

lP09127-6 ARNALDO MARTINS PMOB
........... PARECER ..

A emenda objetiva, COM a redação Que fcr-rruj a para o
ar-r 424, suprimir todas as demais disposições do Capitulo
VIII do t stutc IX do Projeto de Constituição

Se aceita, ficaria a questão indlgena nacional sem a
solução adequada que requer,a exigir permanentemente corre-
ções e tratamento convenientes por parte da tectateocr-

D Brasil ja atingiu maturidade sue te tente para scructc 
nar suas grandes Questões, corrigir as dr-amat tcas dis
torções sociais que apresenta, notadamente refrelando as
tcnatncuas desigualdades que tanto entravam sua vida sôctc
econômtca

A proposta em exame nada inova Apenas intenta retirar
direitos deferidos as populações indígenas no Projeto de
Constituição A essa população foi negado até o direito a
vida Dos sete milhões de tnctos existentes na eooca do
descobrimento restam apenas cerca de 200 mt 1

Não podemos cont tnuar sonegando aos nossos ~ nd los
direitos que o ..humanismo e a justiça tanto recomendam

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09128-4 ARNALOO MARTINS PMDB
"' "' PARECER ..

A Emenda pretende alterar a redação do ar-t 455 do Proje
to

A nosso ver o texto original. com pequenas modificações
tntr-oouatuas no sucst ttut tvc melhor atende aos ces iantos da
anistia processo esse de grande r-etevêncta para a implanta
cão da ordem cencc-at tca estável e sol ida

Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que par
te dela acha-se aproveitada pelo substitutivo

lP09129-2 ARNALDO MARTINS PMDB
........... PARECER .

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada rto
substitutivo

1P09130-6 ARNALDO MARTINS PMDB
...... "' PARECER ..

Concordamos, tnt etr-enente. com a Emenda, cujo teor or-e
t enoencs adotar com o acr-esc trrc , apenas, do direito ao salá
rio-família

-------------------------------------------------------------------------------
1P09131-4 ARNALDO MARTINS PMOB
.. PARECER ..

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
r-aqr-atcs do projeto, confirmam a inexistência de consenso so-

bre o tema ainda eroteeente discutido nesta fase da elabora 
ção ieatsret tva Da media das sugestões analisadas, em seus
ncctecs , rr-ut tr rcar-am os dispositivos r-etacronaoos em artigo
do mesmo cur-e-c do Substitutivo que tanto quanto possível
procura responder afirmativamente. em parte e em essência, às
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

1P09132-2 ARNALDO MARTINS PMOB
"' PARECER ."' "' .

Trata-se de matéria mais afeta à lei or-dtnár t , pois versa

-------------:~~~:_~:~~~:~:~::=~~-~~-::~~::~-~~~~:~~---------------------------
lP09133-1 ARNALDO MARTINS P1>!oB
...."' PARECER ."' .

Efetlvamente não há porque se diferenciar a aposentado-
ria entre o homem e a mulher, or-tncvcetmente em se tratando

-------------~:_:~~~~~~~~::_---------------------------------------------------
lP09134-9 GUMERCINDO MILHOMEM PT
............... PARECER ~ .

A a-coce em tela, segundo as tradições constitucionais
bras i teu-as merece adequada consideração Quando for elabora
da a legislação complementar cr-otnar-te

-----------------~:~:_~:~:~=~~-------------------------------------------------
lP0913S-7 '3UMERCINDo MILHOMEM PT
"'''' ''''''•• PARECER .

O Relator optou pela manutenção do texto original
detalhamento proposto pela Emenda eme teta. deverá ser ob

-------------~::~-~:_~:~::~:::~-~~~~~:~:~:~~_:_~~~~~~~:~-----~-----------------
lP09136-S "\1ENDES THAME PFL
........... PARECER "' ..

A medida proposta na emenda seria excess tvamente onerosa
para a União que, sozinha, não deve ser responsabilizada por

-------------_:~:~~~~:-~~:-~:~~:~-~~::~::~-~~:_:~~~:~~~~:_:_:~~~:~~~~~::_-----
lP09137-3 ~;NOES THAME PFL
.................. PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten-

-------------~:~:~!~-~~:~~~:~:~::_~:_:~~:~:~~-~:_:::::~::~::=~~----------------
lP09138-1 l,lE!'.DES THAME PFL
............. PARECER .

O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos por conseguinte, a criação, fusão, incorporação e oes
memnr-amento de mcntcvctcs deverá ser de sua coeoetêncte esta
belecida na Constituição Estadual

---------------_:~~~:_~:~~-~~~~~:~~~-~~-~~~::~---------------------------------
lP09l39-0 MENDES THAME PFL
.............. PARECER ..

Bem axantnaoa a mataria à luz de tnrormacões técnicas
ccnctuteos ser contraproducente manter-se a proibição do tra
balho en coeqtcões de Insalubridade e de oer-tcutaetoaoe Ha,
tnfel t zment e , at tvtoaces em Que esses riscos são inerentes
e. por enquanto, tnevt tévets oat termos optado pela determi
nação de que se adotem eedtõas de redução desses riscos por
meio de normas de medicina, h1g1ene e segurança do trabalho
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l1i09l23-3 ARNALDO MARTINS PMDB
.............. PARECER "' .

A emenda foi oar-c tateente atendida, pois foram suor totccs
os ar-t tece 345 346 347, 353 e 344 em parte ou totalmente

Pela aprovação par-c ta I

lP09l24-1 ARNALDO MARTINS
............ PARECER .

PMDB

lP09140-3 MENDES THAME PrL
............... PARECER ..

Concordamos com a Emenda, acrescentando, apenas, a hipóte
se de acordo coletivo como alternativa valida para situações
~e e.ner-aêncta em que não haja legislação preexistente
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ou explicitamente em outros dlSPOS1;:lVOS do texto do Suhs r t>
tutivc

Pela prejudiclalldade

1?09159-4 MENDES THAME' PMDB
............. PARECER ...... ,,"' ....

A aater ta objeto da acenda deve f tear- entre as da coroetêncta
concorrente da untâc e dos Estados para legislar sobre pro

dução e censu-re Pela cr-ejvc tctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP09160-B JAMIL HADDAD P$B
... "' PARECER ...

Pelo não acolhimento Os Partidos sct tt tcos não devem,
a noso ver, possuir prerrogativa constitucional ca-a a 1ni
ctat tva das tets complementares e orutnar-tas, porquanto não
se incluem no cc-texto do dtsccstc no ar-t igo 30 do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

,P0915B-6 MARCIA KU9ITSCHEK PMDB
........... PARECEq ....... "'•• '"

A emenda denota a preocupação do seu' lustre autor- com o
cer-ceamento da esfera de atuação das ent tceoes ele o-evtcêncta
pr-ivada de car-at er- conntement ar Cabe entretanto ressaltar
Que o sunst t t ut tvo CIO Relator embora adote a perspectiva de
universalização da cober-tur-a dos riscos básicos no êr-at tc da
Seguridade Social, não Impõe Qualquer restrição a existência
de ent toaoes privadas no campo previdenciário para at enct
menta a demanda do segmento de renda não atendido pela COber
tura oas tca do sistema ce tcta t Consideramos, cot-s , acolhida
na-ctatmente a presente emenda, porque atendida, no mer-ttc,
sua final idade

PMOB"IENDES THAF,'E1P09156-0

1P09,57-8 MARCIA KUBITSCHEK PlnOB
................ PAREC~R ..

f'.::l entendimento do aetatcr-, a mater-j a tratada no ctsccs 
t tvo que se pretende sucr-tet- figuraria netncr- em legislação
o-otnar va eis Que a proposta oe exclusividade da folha de
sater-tos para -octcêncta de ccnt r tm.tcões sociais destinadas
a Seguridade possui Impllcações bastante significat1vas no
f t nanci a-narrto De programas e entidades j a consolidados no
campo scc i a I

Somem': mediante t eataneoto via legislação tnf r-accns't t t u
ctona t cooer-ta- ser fixadas as previsões toutsoenséve is ao
desooor-an-ento da r-ara-ta, de r-oce a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envotvtuos

Em vts ta da r-etevêncta do assunto, e considerando-se o
numer-o de emencas apresentadas no r-eseo se-t too. julgamos r-e
cceenoever ecctne- a emenca sucr-esatva remetendo a nat er-'Ia
a ulterior consider-ação, ao ensejo de processo teçtsiat tvc
ct-ctnar to

1P09142-0 M:'NDES THAME PF(..
................ PARECER .

Consideramos justa a meutoa proposta nesta emenda Prece I
to dessa moote devera realmente, garantir a adequação dos
beneficios já concedidos as novas diretrizes da futura ccnst t
tutcãc

lP09146-2 MENDES THAME PFL
................. PARECER ..

Consideramos, com base nas ponderações do autor e de ou
tros ilustres constituintes, não caber no texto cons r t tuctc
nat a definição do per lodo de licença remunerada da gestante
Julgamos necessar tc acrescentar ao texto contudo, a aar-entta
no emprego no decorrer da licença e a especificação, não 50
e-ente da lei, eas também da convenção ou acordo cctet Ivo COr.lO
~mbltOS de regulamentação posterior da r-ater-te

1°09141-1 MEt\iDES P-IM,'!: PFL
.. Ij<,. PAREC!:R "' .

Consideramos nua a ccnst ttutcâo deva aa-aot tr- apenas a re
muneração oo tr-aoa tnauor- acidentado ou portador de doença
cr-cetsstc-at casa com recursos da sr-evtcêncta Social e não
sua oer-aeneocta no e-npr-eçc

Na realidade, o fundamental e a extstêncta de uma previ
dência scctat Que garanta re'nuneeação e possibilite ao empre
gador a -eaoactacões oue o habi 1ite a mente- o mesmo padrão
de vida apesar do tnro--unto. ou o rean st t te car-a o traba-
lho. -

Convem salientar, ainda, que o empregador actcentaoc e a
tualmente orcteatcc por oisccs t t tvc legal que garante sua
~er'llanéncia no e-o-esc enooaoto cur-ar- seu arasre-ento

IP09143-8 MENDES TH.4.ME DF!.
.............. P4R:CER '"

Na perspectiva do Substitutiva do Retatcr , a área de tra
balho não integra o campo de ação oa Seguridade Social enoc-

-------------~~_::~~~-~~~_::~-~:~~~~~-~~::~~:~~~::_~~:~~:~~~::_----------------
lP09144-6 MENDES THAME PfL
................ PARECER ..

As alegações do Constituinte não procedem Tais atribui-
ções ja são exercidas pelo atntet er tc da Saude sem Que ele
tenha se transformado num sunermtnt s ter to

1POg145-4 MENDES THAME PfL
............ PARECER ..

Na perspectiva do Substitutivo do Relator, a area de tr-a
balho não integra o campo de ação da Seguridade Social, e-ec
r-a tenha com era algumas intersecções importantes------------------------- -----------------------------------------------------

lPOg147-l MENDES THArl'E PfL
........... PARECER ..

De acordo com a Justificativa
Pe 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09148-9 N'END:S THAME PFL
............ PARECER ..

A intermediação e a locação de mão-de-obra foi Objeto
de profundas analises e amplas otscussões em todas as fases
do processo de elaboração do Projeto Verificamos cua a ten
dêncla dos Constituintes e pela vedação dessa prat1ca que, no
dizer de euttos , e uma torna de exploração do homem pelo r-o
mem No entanto, as r-eat toaoes br-as tle tras são muitas e não
podem ser igno"adas ou, mesmo, tratadas sob um untcc perfil
Assim, tendo presente que sobem as centenas de e-ttnar-es os
trabalhadores naquelas condições, preferimos adotar o cr t t e
1"10 da manutenção da nr-otntcãc, coro cr-tnctnto geral, ficando
à legislação or-dt nar-f a a circunstância de disciplinar as ex
ceccrcnet teeces Que, a méato prazo, esperamos cesaca-ecam do
Quadro social do sas s

,POg149-7 MENDES THAt.lE P=L
........... PARECER .

A vinculação ou ecutper-acãc dos memb-cs da Defensoria
cubt tca com os do Minlstér'o Puat tco e do Judiciario, em nada
oescar-acter-taa ou tneer-tor tza nem de cuatqcer forma or-ejumca
a eactat r-atur-a ou a dignidade dos j urzes

"asteeder a outr-os ór-gãos ou pessoas as garantias e veda
ções não significa urra -ceotr ts ountnut to'". senão Que uma am
pliação oenccr-at tca

------------------~::~-~:~:~~:~------------------------------------------------
lP09150-1 MENDES THAYE PfL
...... lO•••• PARECER ..... >lo~ ...* ..

A Emenda deve ser- rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~::~:~-~~:~~~~~~~::_~~_:~~~:::~-~:_~~:::~~:::~::~----------------
lPO:J151-9 MENDES THAME PFL
............ PARECER .

No entendtu-ento do Relator, a matéria tratada 00 disposi
tivo que se pretende sucr tmte flguraria melhor em tectstacãc
or-utnar ta , eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de ccntr toutcões sociais destinadas
a Seguridade possui lmp1 t caçôes bastante s1gnif tcat rvas no
r tnanc í amenro de o-caranas e entidades j a consolidados no
campo soc I a 1

Somante mediante tr-atanentc via legislação tnrr-accnst t tu
ctonat oocer-taa ser f txaoas as provisões tndtsoensavets ao
desccneamenrc da materia, de modo a que possam ser atend1dos
os diversos aspectos.. envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e conSiderando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent1do julgamos re
comendável acolher a emenda SlJpressiva, remetendo a matérla
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislat Ivo
ordinár10------------------------------------------._-----------------------------------

1P09152-7 MENDES THAME PFL
.......... PARECER ..

A Er"'enda deve ser rejeitada, por nâo ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~!~-~::~:'~~~~~!:.~:_~~~~:=:~-~:-~~:::~~:~~:=~~----------------
lP09l53-5 PlENDES THAME PFL
............ PARECER .

A sugestão e oportuna e pertine"te e fOi acolhida nos

------------_::~~~:_~~-~~~:~::~:~~~-~~-~:~~:~~---------------------------------
lP09l54-3 MENDES THAME PFL
.......... PARECER .

A emenda pretende suprimir o art 360 Que impõe limitação á
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdênCia cO"llplernentar para seus
servldOl"'es Entendemos consistente o argt..mento de que se tra
ta de mate,.la mais propria de legislação ol"'dinária, pois o
assunto ja e objeto de tratamento especifico em d01s decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, a1nda, que o controle e a f1scal i
zação dos ~fundos de pensão· é cOl"'petência de uma Secretaria
especH1ca do Ministério da Previdência e Assistênc1a Social,
ã qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regula'Tlentares pert1nentes

lPD9155-1 N'Et-IDES H!AME PFI.
............. PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~:~-~=:~~~~~~~::_~~-:~~:::~~-~:-~~:::~~:~:~~~~--------------- .
lPJ9156-0 MENDES THAME PMOB
",.." " PAReCER •• $ ..

C conteudo da El"'enda encontra-se conte'Tlplado irrpl iclta

lP0916l-6 JAMIL HADDAD PS5
..... ".."' •• PARECER .

se-i embargo do apreço pela tnt encãc por não afeiçoar-se
a outros cr-tocrctcs ou pela sua tncer-t toêncta com o tema, a

-------------~~~~~::~-~~~-~~:~~~~-~:~~~~~~--~:~~-~:~:~~~~---------------------
lP09162-11 JAMIL HADDAD P$B
• PARECER ..

üeoots de acurada reflexão, cheaaoos a conclusão de que
todos os cidadãos re otsoõen de netos sur rc t ent es para se fa
zerem representar en qualquer setor da Administração Pub' tce
e nela tnr tu tr-em

Alem disso, o que o dispositivo conte-a cer-ta-ente.
prejudicara a funcional idade CIOS orgãos, acabando por prefu
atear- a tocos

SOIl'.Qs pela rejeição suprimindo-se o dispositivo da a t t
nea "/"1", do Hem IV, do ar-t 17, elo Projeto

Pela r-eretcãc

1P09163-2 JAMIL HAOOAD PSB
.............. PARECER .

A nova redação pretendida em sua primeira parte f a se
ccnt en no bojo do Proreto !'.a segunda consigna meter-ta da
alçada dos Estados-membros, Que por certo será t r-at aca nas
ccnsr tturcões estaduais

Pela r-ef etcão

1P09164-1 JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER "' .

A presente emenda tem por fim estender os oenet tctos da
anistia m-evtst a no ar-t 475 do Projeto aos que foram tnar t
vacos por declaração de incapacidade eistca ou mental

E tneaavet a boa tnteocãc oeeons t r-ada neto ilustre autor,
buscando reparar tnjuet iças corret toas aouet es que, por pro
cessos artificiosos for-am afastados de suas funções

A generalização pretendida entretanto torna tnexeuurvet
a aplicação da regra em questão face a lmpassibil idade de se
dlstlnguir das declarações de tocacacrracãc aquelas emitidas
i r-r-equt ar-r-ente. por razões pOll t tcas

Não na como atender a tal pretensão, uever-oc o interessa
do assinar-se na tacutoaoe prevista no ar-t 429 do Projeto e
contido no substitutivo

Pela prejudicialidade

1P09l6S-9 JAMIL HADDAD PSB
............ PARECER .

Consideramos a r-edação dada ao e-ejeto como mais abran
gente

Pela rejeição

lP09166-7 JAMIl. HADDAD PS8
........... PARECER. ....... "'......

Consideramos a redação dada ao Pr-ojeto mais abrangente,
a1é"'! dê clara e concisa

Pela rejeição

lP09167-S JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER .

Pretende o autor supr-im'r- o paragrafo 30 do art 29
D dtsposto no citado dispositivo fortale=e os partidClS

pollttcos

lP09l68-3 MAURiCIO CAM~OS PFL
............. PARECER .

A emenda não menciona as Instalações de energia e1etr1ca, fi
cando, portanto, incompleta a redação do dispositivo projeto

lP09169-1 MAURiCIO CAMPOS PFL
............. PARECER .

O pr1nc'iplo gef'al de Que os recul"'SOS naturais devem ter
sua exploração autorizada pelo Poder PuDlico não exclui a
part1cipação, a mais ampla posslVel, da iniciativ2 p~1vada,

desde Que obedecidos os Intel"'esses ma10res da sociedade En
tretanto, a especificação das normas para essa outorga não de
ve constar do texto constitucional, mas, sim, da legislação
ordInária

Pela rejeição

lP09t70-5 MAURíCIO CAMPOS PFL
.............. PARECER ..

A errenda amplia a forma de contf'ibulções Que os partidos
poderão r-eceber e cogita da respectiva pr-etação de contas,
so1J esse âl'JguJo entendet'lOs tf'af::a"-se de nater-ta a seI'" tratada
em lei ordinarla, quanto a pal"'te final está atend1da em nossa
Pl"'oposta Favo~ave1 em parte

lP09t71-3 JAMIL HADDAD psa
............... PARECER .

Achamos Que o paragrafo 100 do artigo 236 esta bem I"edl
gido, não cabendo a expressão aditiva proposta pela illlstre
constituinte
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lP09171-J JAMIL HADDAD P58 lP091B7-0 JOÃO DA MATA P'"
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Pela rejeição

lP09172-1 JAMIL HADDAD PSB
.................. PARECER ..

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Pr-es tnen
de da eeoum tca. previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida tendo em vista Que
o otscos tttvc sucr-act teoc ja reduziu en 1 ano o r-anua te estab
etectoo na Const ttutnte vigente

De ressaltar-se ademais, Que a oer-maeâncta do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do Pat s
determinadas pelo texto constitucional Que ora elaboramos

----------------_:~~~::._:::~~--~:~:_~:~:~:~~-~:_:~:~~:-----~-------------------
lP09173-0 JAMIL HADDAD PSB
.................. PARECER ..

A narér ta não e pertinente ao caottutc

------------------~:::_~~:~~~~:~~~~~:~:_---------------------------------------
1P09174-8 JAMIL HADDAD PSB
................... PARECER .

Achamos Que o Artigo 239 do Projeto é tnccr-t ente e neces
ser-te para definir as nor-mas da decretação do Estado de S\
tio, no intervalo das Sessões Legislativas Não consideramos,
pois, ocioso, mas de muita ut t t tcace

---------~-------~:~:_~:~:~:~~--------------------------------~----------------
lPOS175-6 JAMIL HADDAD PSB
........................ PARECER .

Somos contrários a Emenda Que pretende suprimir o texto
do artigo 249, pois as Forças Armadas são organizadas com ba
se na h ter-ar-qu ta e na disciplina, e se permtt tssemcs " habeas
corpus" em relação a punições disciplinares mil t t ar-es • ter-ta
mos uma sucessão de recursos or-otnar-tcs Quebrando a base da
sociedade e da tradição mil t t ar-

~----------------~~~~-~:~~~:~~-----------------------~-------------------------
lPOS176-4 JAMIL HADDAD PSB
..................... PARECER ...

Ja e de tradição de nosso direita, recomendada tambem
por principio de isonomia, a fixação a mve't de Con~t1tuição

da remuneração dos Srs Deputados Estaduais Pela nao acolhi
mento

lP09177-2 JAMIL HADDAD PSB
..................... PARECER .

O cont eucc da enence deve ser apreciado no âmbito da teatsia-

------------_:~~-~~~.:~~~~~-----------------------------------------------------
1POS17B-1 GUMERCINDO MILHOMEM PT
..................... PARECER ...

Pela não acolhimento, nas termos da redação adotada no
substitutivo

1P09179-9 GUMERCINDD MILHDMEM PT
............ PARECER ..

A autonomia municipal deve ser preser-vada Quanto aos
Conselhos, as disposições devem constar de legislação cr-ema
ela

Pela aprovação parcial

lP09180-2 CARLOS MOSCO"H P1t.DB
.............. PARECER .

A erenoa propõe ecatr tcacão no texto do Art 354 e
paragrafo untco

Tenda em vista Que o relator considerou a meter-ta de
natureza tntr-acons t t t uc tonat a proposta de modificação ficou
prejudicada O dispositivo fol suprimido no substitutivo'
ao -ej ator-

lP09181-1 JONAS PINHEIRO PFL
.............. PARECER ...

Pela r-ef etcêo Materla de legislação or-dtnar t a

lP09182-9 JONAS PINHEIRO PFL
................ PARECER ..

Os tncent tvos a pesquisa ctent tr tca, tecnologica e a educa
cão, f e são abjetos de canttuto no Projeto

Pela prejudicial idade

1P09183-7 JONAS PINHEIRO PFL
.................... PARECER .

Pela rejeição A Pot rr tca Agr'cola deve constar das Dis
posições Transitarias

------------~------------------------------------------------------------------

lP091B4-5 ROBERTO BRANT pr~OB
..................... PARECER .

A emenda pretende sucr-smtr- o ar-t 360 que Impõe 1tattecão à
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência cceorenentar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria mais c-cor-ta de legislação ordinária pois a
assunto já é objeto de t-ataeentc esoecr r tcc em dois decretos
executivos, o que derronatr-a a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda Que o controle e a fiscal i
zação dos "fundos de censãc- e competência de urra Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
à Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

------------~---------------------------------------------------------~--------

lP091BS-3 ROBERTO BRANT PMDB
........ "' PARECER "'.

a inclusão do direito econômico, como um ramo do direito
que a união deva ter competência para legislar, car-ece-nos
muito justa, somente que o deva ser em concorrência com os
estados

1POS186-j JOÃO DA r,'ATA PFL
....... "' '" PAREC!:R ...

A matéria foi suprimida pelo subst tt ut tvo do Relator não
devendo, pois, o que er-enoar

lPOS187-0 JOÃO DA MATA PFL
.................. PARECER ...... "'.......... '"

A estabilidade, entendida co-no a garant ia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-ot t r-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se artificio
samente, uma momentosa e controversa Questão porquanto, seg
mentos expressivos das cetecc-jas envolvidas têm se manifes
tada, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que Quer o empregado e VE'r 1imitado aquele
ar-tn t r to e, não, como se orooaia enganadamente ter a ca-an
t la irrestrita de permanecer no emprego contra a vont aoe do
emc-eaeccr- Consciente de Que e par-te vital e tna t teoaver da
própria at tvtoace empresarial, sabe Que não pode ser tratado
coma uma simples peça um instrumento ou maquina Que aoos
usada, é jogada for-a como tnser-vtve r

De s.ra parte, não mt er-essa ao empregador msctr-ar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são "ato
res comprovados da baixa cr-ccut tv roade A pratica a experi
ência o conhecimento t ecntcc , a identificação do empregado
com os objetivos nator-es da empresa significam para ela u'n
património tnsubs t t tutve t Investe o eec-eser tc em recursos
n.manos , buscando nant t t t ar e anr imorar a cua 11f 'cação pro
rvas tonar oe seus empregados Por tudo 'sso e elementar Que
seja virtualmente contr-ario a r-ot at tv tcaoe da sua mão-de
-om-a fator absolutamente negativo cara os resultados do em
c-eeodtmentc

Posta a Questão nestes termos não na porque se trazer

para a relação emor-esat tcta , fundada na bilateral Idade CIO
contrato, una condição unroesscar paternalista e tacoatt tva

cue ao lon90 do tempo, serrpr-e foi causa de tormentosas de
mandas judiciais •

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas Que em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, as
teres oferecendo formula conct t tator-ta Que r-er t ete a tendên
cia majoritária dessas propostas aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os matos de comunicação· e a veda
ção da despedida tmct tveca ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação or-o tnar ta

1POS188-B AD!:MIR ANDRADE PMDB
.................. PAREC!:R .

Propõe a supressão de texto confuso'
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP091B9-6 JONAS PIN"iEIRO PFL
................... PARECER .

A inclusão do dispositivo sugerido pela Emenda e tmccsst
ver Exlsten tncncs não contactados_e outros que também não
tiveram suas reservas ainda demarcadas

Como legislar para o futuro
Os conf li tos existentes somente poderão acabar quando to

das as reservas Ind'igenas estiverem demarcadas
Por tais razões somos pelo não acolhimento ua Emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09190~O JONAS PINHEIRO PFL
.."' "' PARECER .

A Emenda objetiva elevar a percentual da receita tributaria
da União a ser ent r-epue para emprego nas Regiões Norte e Nor
deste, com vistas a incluir a Região Centro-Oeste
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização foram fixados à
vista de estudos, Que levaram em conta o acresc t mo de despesa
das unidades federadas em decorrência dos encargos a lhe se 
rem repassadas pela União, bem COI'lO as necessidades da Admi
otstr-ecãc Federal
A sua alteração Implica ee rompimento do eouti tbr tc e corrt t t
ta com a opinião expressa pela matcr ta dos Constituinte que
examinaram a mater-f a nas fases anteriores de elaboração do
Projeto em Questão
Assim, não obstante a relevância dos cropos t tcs que inspira -

-------------~~~_:_::~:~~~:._:~~:_~:~~_:~~-~:~:~:~~-----------------------------
lP09191-8 JONAS PINHEIRO PFL
"' PARECER .

Embora meritória, a Emenda contém mat erta Que devera ser
objeto de lei or-ntnar-ta

-------------~---~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lPOS192-6 JONAS PINHEIRO PFL
................... PARECER "'..

cons tder-anos que, a despeito das judiciosas manifesta-
ções das Que propugnam pela vedação total da Intermediação ou
locação da mão-de-obra, a real tcaoe do PaIs esta a Indicar
Que não se pode dar ao problema uma solução simplista Assim,
compartilhando em parte, dos objetivos da Emenda, prefer-imos
deixar para a legislação or-dtnar-ta o disc1pllnal'lento das ex
~eções ao di soes i t i vo

lP09193-4 JO"JAS PINHEIRO PFL
......... "'... '" PARECER ( ........ .,....

-----------------~:~~_:~~~~~:~~-~~~:~~~--~~~_::~~:_~:-:~~:~~:~:~~~---------~--
lPOS194-2 JONAS PINHEIRO PFL
....................... PARECER ..

Q texto a ser emendado exige nctor to saber juridico, r-a
outaçãc 111caca e mais de dez anos de experiência profissio
nal - o Que e mais do Que suficiente para o acrove t t aeentc do
advogado como maats teaoc A nova exigência restringindo o
leque de escolha não aperfeiçoaria a seleção dos julgadores

------------------~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
lPOS1S5-1 GONZAGA PATRIOTA PMD8
................ PARECER ...

Concordamos com as ponderações et tnneoas na JUstificação
d~ Emenda, com vistas a necess tcaoa de o texto constitucional

~:~ ~~~i~~~l:~ ~~~~~~~ç~~eór~~n:~~~a~~i~ea~~~f~~~~aó ~~~~90
427 e seus car-ear-ercs "oram transformados em proposição unt
ca na Qua) está cosignada a matéria Que no nosso entendimen
to deve ser tratada no âmblto constitucional

Assim senoc. não nos car-ece adequada a postulação da E
menda, no senti~o de remeter a integral ordenação da matérla
para a teatstacão or-dtnar ta

-----------------~~::_~:~:~=~~--------------------------------------------~----
1P09196-9 JONAS PINHEIRO PFL
............. "' PARECER < "' ..

Pela rejeição Toda o conteúdo do 50 do ar t 318 tnvta-
~6l~6;r:~t~I~;forma esr-ar ta. ao oer-ntt tr- o desconto antecipa-

---------------_. --------------------------------------------------------------
lPOS197-7 .JONAS PINHEIRO PFL
.................. PARECER ..

A cer-mtssac do fracionamento da propriedade em ar-eas a
baixo do módulo cr-ontc tar-à a formação de {numer-as mtcrccrc
cr-teceoes ant teconômtcas por não oferecer condições t ecnoto
arcas à sua exploração

Manter um limite mtntmo para o tamanho da propriedade e
fundamental para o estebetectnento de una ccr rt tca racional
de exploração agropecuária

------------------~:::_~:~:~:~~------------------------------------------------
1POS198-5 JONAS PIN'iEIRO PFL
.. PARECER ..

A emenda objetiva v tncutar , pelo prazo que estabelece, parce
la de receita tributária a destinação Que especifica
Na ntcct ese não obstante os elevados pronos t tcs do Eminente
Constituinte, a matéria conet tt a com a sistemática geral ado
tada no Projeto da Comissão de s tstenat taecãc. em especial
com a norma cont tce no artigo 288, IV
A excessiva VInculação de receita a determinada finalidade
por outro teoo, restringe a comcetencta do Poder Legislat1~o
de oet tber-ar- sobre os gastos publicas e de se pronunciar so
bre as cr-tcr-tcaoes da Adminlstração

-------------~::~~:._:~~:_~:~~-~~!:~:~~-~:_~~:~~:_-----------------------------
lPOS199-3 JONAS PINriEIRO PFL
.................. PAPECER ...

A Emenda em tela pretende resguardar os direitos adquiri
dos pelos ex-Presidentes ex-Governadores e ex-Prefeitos a
percepção de suns tdtos

A or-ocos rcêc merece parcial acolhimento, pols entendemos
Que quanto aos ex-sr-eatcentes da eecuot tca os subsidias de-
vem continuar a ser pagos -

As situações dos ex-Governadores e ex-Prefeitos deverão
~~~e~~:~iPllnadas pelas Constituições dos Estados e leis 02"-

----------------~:~:_:~:~~~:~::_~~~:~~~---------------------------------------~
lP09200-1 JAMIL HADDAD PSB* PAPECCR ..

Não cbst an-e os altos oroacs t tos do nobre CO.,stltulnte.
a eat er-ta da presente emenda con-j t ra cor- a eterenat tca ge
ral adotada pelo projeto de ccns t t t ut cãc



272

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PAREC=.R SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
---------------------------------------------------~---------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS Er.'ENDAS APRESENTADAS

1P09206-0 GUMERCINDO MILHOMEM PT
.................. PARECER .

Julgamos que o teor da presente emenda e ate certo
ponto justo De fato, esses servidores j a demonstraram sua ca
pactoaoe e terão f e prestado relevantes conat r-j buf çôes ao ser
viço publico Porém, surge acut uma Questão de ética per-que
uns prestaram concurso e outros não Por outro lado, quando
se fixa arbitrariamente um numero de anca.cor-r-e-se o risco de
não contemplar, por Questão de meses ou ate mesmo dias, mui 
tos desses servidores Esse é o nosso parecer-------------------------------------------------------------------------------

lP09203-S WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER .

----------------~:::_:~~~~:~~~.:_:::-:~~-~~~~~:_~-~~:~~-~:_:~:~~:_-------------
lP092c4-3 WILSON MARTINS PMDB
.............. PARECER .

------------_:_~~:~~:~:~~~-~~~_:~~~~~~~~-~~_:~-~~~~::~-~~-~::::~~--------------
1PQ9205-1 WILSON MARTINS PMOB
........... PARECER .

Suprimindo o cnsccatt'tvc o 20 pr-cj etc do Relator voltou-se
menos tntervenctcntata nos Estados e nos Mun1cípios

------------------------------------~------------------------------------------

------------------~::~~:_:~:_~:::_~:~:~~~~-~~_:~:~~~-------------------------
lP0920l-9 JAMIL HADDAD PSB
................... PARECER .

O pr tnc tptc j a fica consagrado no art 90, na redação
por Que optamos, Que reza Que a política internacional do
ar-ast 1 reger-se-a pelos cr-tncrctos da autodeterminação, não

-------------~~~:~~~~~:_:_:~:~~~~-~:~~~~::_~~:_:~~~:~:~:_-~:::_~:~:~~~~--------
1P09202-7 WILSON MARTINS PMDB
01"""".".". PARECER •••••••••

Pela eej etcâc tendo em vista a solução adotada no novo
substitutivo do relator Quanto a cnscrcr tna da mater ta-------------------------------------------------------------------------------

1P09207-B GUMERCINDO MILHOMEM PT
" PARECER ..

------------------~::~-~~~~~~~~~:_~~:_:::-~:_~:_~~::~~~:~!~~~-~:_~~:~~:_-------
lP09208-6 RONALDO CA.RVALHO PMDB
.......... PA.RECER .

Em vista do atual pr-opós t to de s tmcr tr tcar- a redação do
texto constitucional, pela et tmtnecãc de expressões cr-esctn-

-------------~~~:~::_~~~-~~~:~:_~:~:~:~-~~~~~~~::~:~~:-~_:~~::!~~-------------
lPD9209-4 MQYSES PIMENTEL PMDB
............... PARECER "

O ar-t 419,ao prescrever o dever do Estado a pr-oteção do
menor, faculta à lei cr-dtner ta legislar de acordo com o

-------------~~~:~~~~-~~_:~:~~:_-----------------------------------------------
1P0921D-B RONALDO CARVALHO PMOB
••••• "' PARE.CER .

Pela rejeição
Trata-se o cont eunc da emenda de meter-ta a ser regulada

por Lei ür-d-tnar-t a , eots não nos parece adequada à permissão
constitucional

----------------------~--------------------------------------------------------

PMOBRQ"JALDO CARVALHO

gulamertada através de lei cr-o tnár ta

1P09221-3

lP09226-4 RONALDO CARVALHO PMDB
......."'•• PARECER .

a intervenção direta da União no Municlp10 fere, a nosso ver,
e principio federativo Somente são unidades federativas os
estados e a união eM caso de necessidade de se manter a in
tegridade eactonat- (ar-r t4,Il e ex1gir a observância oe de
ctsãc inicial (ar t 74 VIl, a União f nter-fer-e no Estado e.ccn
seouent ement e age sobre o MUT11clpio

lP09225-5 RONALDO CARVALHO PMDB
.............. PARECER .

O conteudo da emenda está previsto no ar-t 57 e seus par-ear-e
fos do Projeto de Constituição

------------------------------------------------------------------------------~

lP09224-B RONALDO CARVALHO PMDB
............ PARECER .

A emenda pretende suprimir o ar-t 36D Que impõe t tmt t açãn a
uar-t tctpação das ent idades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência comteeentar- para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de mat er-f a mais própria de legislação cr-ntnar ta, pois o
assunto ja é objeto de tratamento escecvt tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se. ainda, Que e controle e a t tscat t
eacão dos "fundes de pensêo'' é competência de u'na Secr-etaria
escectt tca do atnts ter tc da Previdência e Assistência Social,
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares cer-t tnenres

lP09222-1 RO"lALDO CARVALHO PM::lB
.. PARECER .

Propôe a emenda ac-es centar- parágrafo 30 ao artigo 276
do Projeto, para proibir vinculações das cotas dos t r toutos
federais e estaduais destinados aos muntcrctos

O projeto f a acolheu esse entendimento ao evitar as Vif'l
culações

1P09227-2 RONALOO CARVALHO PMDB
"' PARECER .

A sugestão de acréscimo do 2. do ar-r 347 foi prejudi-
cada pela supr-essão do referido artigo A proposição extrema
mente aer-t tnenre devera ser tratada en capitulo concernente
á cr-cen eccnõetca

lPD9223-0 RONALDO CARVALHO PMDB
"' PARECER .

A emenda pretende suprimi- o ar-t 360 Q1J8 t-cõe 1imitação a
oar-t tctaacãc das ent idades e errnr esas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência Complementar para seus
servidores. ant enoemos cons tstente o argumento de Que se tra
ta de mater-ta mais crccr-te de leg1slação cr-emar-ta. cote o
assunto f a e objeto de tratamento esnec t ttcc em oo ts decretos
execut tvcs o Que oe-ncnsr r-a a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda Que o controle e a r tecer t
zaçâo dos "fundos de per-são" e competência de uma Secretaria
escect r tca do Ministério da srevtcêncta e Assistência Social,
a Qual incumbe o acoouranhament o da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

---------------------------------------------------------------_ ... _------------

P58JAMI L HADDAD1P09200-l

1P092l1-6 RONALDO CARVALHO PMDB
........... PARECER ...

A r-equtementacâc sobre recursos ntur-tcos esta em r ttuto
Que trata das coecetênctas da União

------------------~:::_~~:~~~~::~~~~:~:_---------------------------------------
1P09212-4 RONALDO CARVALHO PMDB
........... PARECER .

A autonomia e um atributo histórico das universidades,

não cabendo est encê-t o as i nst i t u i cões 1so 1aces
Pela rejeição

1P09213-2 RONALDO CARVALHO PMDB
............. " PARECER .

A emenda peca pelo fato de ampliar o I'lOnopó! 10 estatal
onde e cesnecessar tc e restringi-lo onde deve prevalecer

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPQ9214-1 RONALDO CARVALHO PMDB
.............. PARECER ..... "'......

A tnternec tecãc e a locação de mão-de-obra fol objeto
de profundas anát t ses e e-eras discussões em todas as fases
do processo de elaboração do Projeto Verificamos qua a ten
dência dos cons t t t u-ntes é pela vedação dessa pr-át tca que, no
dizer de muitos, é usa forma de exploração do homem pelo ho
mem No entanto. as r-eat toaoes brasileiras são muitas e não
podem ser ignoradas ou, mesmo, tratadas sob um umco perfil
Assim, tendo presente Que sobem as centenas de milhares os
trabalhadores naquelas ccnotcõee , preferimos adotar o ce-tte
rio da manutenção da proibição, como nr-tnctctc geral, ficando
a testsiacão or-utnar-va a circunstância de ctscrot tnar as ex
cepcionalidades Que, a médio prazo, esperamos desapareça"! do
~uadro SOCial do Pais

lP0922S-1 RONALDO CARVALHO PMDB
"'''' PAREC!:R .

Pela rejeição. em função do tratamento dispensado a Ques
tão, no Projeto

lP09229-9 RONALDO CARVALrlO PMD8
............ "PA~ECER ..

Os terrenos da Marinha devem-se tnctu u- entre os bens da Unl
ão. conforme otsoõe , com razão o Projeto oo Relator

lP0923D-2 RONALOO CARVALHO woe
.............. PARt:CfR .

O cam tuic da f amt t ia do menor e idoso, tr-ata de mater t a ob
jeto da emenda O ar-t 416,do projeto diz Que a -eamtt ta , ba
se da scctecace. tem ctr-etto a escectat proteção social, eco
nômica e f ur-tctca do Estado e uemats tnst t turcões" O a-t
419 protege o menor O ar-t 12, inciso 11, atnca, ar tr-ma que
~lei complementar garantirá amparo especial á r-eter-ntoaoe à
Infância e à vetntce"

1P0923l-1 RONALDO CARVALHO PMDB
"' PARECER ..

A proposta Que a emenda vem am-es sntar- f a esta atendida
pelo menos em parte em dtaecs t t tvos cor-s t antes do Projeto de

------------_:~~::~!~~=~~-----------------------------------------------------~
1P09232-9 RONALDO CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER ..

Pelo não acolhimento O ctectsctto ccnst t tut medida es
pecial e r-ar-a Que não deve tornar-se co-r-rcuetr-a. ao ponto
de se fazer um referendo popular, para cada emenda a ccns t t
cctcêc Alem de toccrtventente , a eectca oneraria cesc-cccs t
t.aoa-tente o Tesouro Nac tona t
Pela cr-efuctctat roaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP0921S-9 RONALDO CARVALHO PMDB
............. PARECER .

A proposta Que a emenda vem apresentar já esta atendida
pelo menos em parte, em ctsccs tt tvcs constantes do Projeto de
Constituição

lP09216-7 RONALDO CARVALHO PMDS
........... PARECER ••• "'......

A alteração proposta abre um teoue multo grande e cr-ejuot-
ctat para o ser-vtco publico Em segundo lugar não esta en
s tntcnte com o esctr-ttc contido neste artigo

1P09217-S RONALDO CARVALHO PMDB
.."'..~ PARECER "' .

O parágrafo 2 do ar-t 303 do projeto ao definir Que as em
presas publicas e as sociedades de economia mlsta ficarão su
f ertas. ao direito cr-ccc to das empr-esas pr- tvaoas est touia.vem
bel'! a identidade r-aj at tva aos r-eqtr-es de controle e fiscal i
aecãc, sendo portanto oesneceeser-ta sua expl tctt acãc
A r-er-a eou-erecãc dos mecanismos de controle e r tscar taecãc
não trez.por- st s6 a descaracterização de controles adicio
nais que são t rctcos a atividade de planejamento estatal
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

IP0921B-3 ROBERTO CAr.'POS PDS
.......... PARECER .

O conteudo da Emenda, em sua essência, jà esta incorpora
do ao Proj etc

lP09219-1 RONALDO CARVALHO PMDB
........... PARECER ..

O conteudo oa emenda apresentada pelo ilustre Constituinte
esta contemplada no ar-t 65 e no seu paragrafo untco do Pro
jeto de Constituição

1PD9220-5 RO~ALDO CARVALHO PMOB
.............. PARECER ..

Pela eef etcãc, considerando Q.Je o dispositivo (aet 73)
f 01 suprimido pelo Suns t í t ut tvo do Relator

Pela rejeição------ -------------------------------------------- - ----------------------------
lP09221-3 RONALDO CARVALHO PMDB
.............. PARECEI;, "' .

Embora oportuna, a sugestão cont ida na elfenda pode ser l'e-

lP09233-7 RONALDO CARVALHO PMD5
.. ,. PARECER .

A Emenda apesar de abrangente e de seus ind1scutiveis f"é
ritos, em suas linhas aer-ats dever-à ser- tratada em lei ordi
nária

-----------------~::~-~:~:~~~~------------------------------------------------~
lP09234-S RONALDO CARVALHO PMDB
............ PAR!:CER ;to .

A vedação legal de transferência de poupança entre regiões
seria a nosso ver nor-ma tr-ocua Os acr rceccr-es em tnst t tut
ceee t tnancetr-as ou em investimentos de Qualquer natur-eza têm
CO"'lQ parâmetros a rentabilidade. o risco e a r tcutoea do ati
vo

A Emenda proposta visa restringir ainda mais o fluxo natu
ral de poupanças As ecr tcecões privadas nos euntctcrcs obe
decerão a logica econônvca e não a eeotoas ar-t í t tctats

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP0923S-3 RONALDO CARVALHO PMllB
•• "'."' PARECER •• " ...

Achamos ooue o dispositivo citado (398) trata de natér-ta
de ieatstecãc o-dtnar ta , razão porque resolvemos suprir'li-Io

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09236-1 RONALDO CARVALHO PMD9
...* PARECER ..

A manutenção do Art 309 é conflitante com os mctsos do
ar-t 54, Que confere a umão co-oetêncta e poder para legis
lar sobre aauas e instituir um sistema nacional de ae-encta
r-ente de recursos ntor tccs

----------------~::~-~:~:~:~~--------------------------------------------------
1P09237-Q RONALDO CARVALHO PMDB.* DARECER .

O RElator optou pela manutenção do texto original por
entender ser oesnecesear ta a exc" tctt cêo sugerida-------------------------------------------------------------------------------

1P09238-6 RONALDO CARVALHO PMOB
••~"."."" PARECER .... "'•••••

A ênenoa pr-opõe O acr-esctec de at mea - J - do item t do
artigo 12 para garantir a em-ectacão do Poder Juutctae tc a
QualQue- dano coletivo. alem de lesão ao dlreito individual

A materia ja vem tratada de maneir-a adequada no Substl -
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lP03238-8 RONALDO CARVALHO PMDB lP092S6-6 SANTIN"iO FURTADO

tut tvo
Pela prejudicial idade

H'09239-6 RONALOO CARVALHO PMDB
",,,, ... *,,, ..*.. PARECER **"'* ... ***

Pela aprovação parcial confor-me orientação dada ao
projeto

1P09240-0 RONALDO CAR"AL~O PMOB
*... ",*.*",,,, PARECER •• "'•••• "'.

A m-etensão do autor da presente enenca encontr-a-se ja
conr tçur-aua no artIgo 91 do t cxro do projeto

1P09241-8 RONALDO CARVALHO PMDB
."''''''' ..... '''.. PARECER ....... *.......

a elaboração de U'Tl código de recursos naturais e materta de
legislação or-utnar-t a Importa no texto constitucional garan
tir à união a competência para fazê-lo e isto ja se encontra
expresso em dispositivos cr-cor-tos-------------------------------------------------------------------------------

lP09242-6 RONALDO CARVALHO PM:JB
•• "'."'''' PARECER ..

A r-ater ta deve ser objeto de apreciação no âmbito oa t e t or
gânica do muní ci p to

lP09243-4 RONALDO CARVALHO PMDB
............. PARECER ..

Pela rejeição ficando a matéria objeto das Constitui
ções Estaduais ou das Leis orgãnicas dos Munic\pios

-------------------------------------------------------------------------------
lP09244-2 RDNALDiJ CARVALHO PMDB
........... PAPECER ...... "'*."' ••

Os condicionantes ambientais para a atividade econômica
estão em cacitutc crocr to. que trata dos or-tncrctos gerais da
ür-ce-r Econômica

Pela pr-ejudtctat toeoe

lP0924S-l RONALDO CARVALHO PMOB
"'."'."''''''' ... PARECER ",,,,..,,,,,,,,,* ..'1-

A proposta, ora SOb exame não esta em stntonta com O es-
ctr-ttc do Projeto que prevê apenas um untcc regime par-a os
servidores Quer-se evitar com isso a quantidade enor-me de
-ectoes hoje existentes

lP09246-9 RONALDO CARVALHO PMOB
............. '" PARECER ....... "'''' ...

Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo
Substitutivo

lP09247-7 RDNAt, OO CARVALHO PrJlOB
........... PARECER •••••• "'....

Pretende-se, pela Emenda, 1nclulr entre as tmuntoarres I

tributarias, o ato cooperativo, -ass tn considerado aquele
praticado entre o assocf aoo e a cooperativa ou entre coopera
tivas associadas, na -eer taecãc de serviços, operações ou
at tv tcaoes que const t t uam seu ccj et vvc social'

No desenvolvimento dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões Temáticas. firmou-se sr-acuatnente uma oos tcãc. por
parte de seus membros, no sentido de se manterem as imunida
des tr ttnrt ar-t as hoje vigentes, nos-mesr-cs t tmt t es e abrangên
cia excetuadas somente as entidades sindicais de emprega
dOS, Que foram também tncrutcas

A ampliação das imunidades tr-f butár-f as , como sn-occstc ,
acarretaria queda de receita no âmbito das tr-ês esferas de
scve-oc o que poderia comprometer a oescenn-at taacãc de en 
cargos e o esforço no sent Ido de r-ecuz tr-vse a insustentável '
situação de car-ê tcs a de recursos que se obser-va no setor pu 
b t tcc e, especialmente nos Estados e Municipios-------------------------------------------------------------------------------

lP09:!48-5 RONALDO CARVALHO PMDB
....... "' PARECER .

Pelo não acolhimento O projeto da constituição atende
melhor a cnsctct t-re da mater-re , quando assegura aos vereado
res a tnvtotantt tuaoa no exer-cj cto do mandato, no ter-r t tót tc
do ',1unicipi0

lP09249-3 RONAL.DO CARVALHO PMDB.* PARECER ..
O sistema de preferência ao proprietário ja foi substitui

do sem Maiores problemas e com ventaaens para o uesenvot vt
mento do setor mineral, pelo sistema car-t tctpator tc

O autor da Emenda alias Inclui na mesma as ouas formas,
o que torna-se oesnecessar to

ocenec ao 10 do Art 306. proposto pela Emenda a ne-
cessidade de autorização ou concessão federal ja esta contida
no Art S08, de: re-ne expl tcj t a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP091S0-7 RONALDO CARVALHO PMDB
.............. PARECER ..

As extcêocres rrater tavs do processo de produção das socie
dades atuais exigem a ce-r tcicecão estatal como agente produ
tivo regular nee mte a natureza de transitoriedade dessa in
te-venção signif~ca estipular entraves ao cropr-tc processo de
desenvolvimento e consct toacãc do sistema econômico

Este reconhecimento não invalida entretanto a necessida
de de uue sejam definidas medidas de controle da ação estatal
no dom\nlo eccnômtcc. entre os Quais, sem duvida alguma, a
orev-a autorização teatsiat tva assume teccr-tâ...cte oastca

Pela aprovação parcial

lP09251-5 RONALDO CARVALHO PMDB
.............. PARECER .

Pela rejeição. considerando Que o dispositivo (art 73)
fol suer-tetoc pelo Subst t tut tvo do Relator

pela rejeição'-------------------------------------------------------------------------------
1P09252-J RONALDO CARVALHO PMDB
.** PARECER .

Preferiu-se subdividir a met ée ta , estabelecendo-se ccncerên
cta concorrente da União e dos Estados para legislar a res
peito Pela or-ejuotctat roaoe-------------------------------------------------------------------------------

lPQ9253-1 RONALDO CARVALHO PrlOB
•• "' PARECER "' .

Segundo a t r-ad tção do Direito bras i tet-o. a EMenda em
causa trata de materla tnrr-aconst ttuctcnar , merecendo ser
ccnstcer-aoa quando se tr-atr-ar de legislação complementar e
or-dtnar ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09254-0 FRANCISCO DORNELLES PFL
"' PARECER .

A Emenoa proposta é justa. e atende aos interesses do en
s-oe

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP09255-B ADEMIR ANDRADE PMOB
"' "' PARECER "'..

A mat er-ta. objeto da enende , mereceu dos Constituintes
encen'raocs na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção Muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de eteoor-acão Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~:~:_~~~::_~:~:_:~~~~~~~~-~:~::::------------------------
lP09~56-6 SANTINHO FURTADO PMDB
........."'.. PARECER ••••• "'•••

Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do ar-t
257, sunst ttutnoc-se o t er-no valorizado pelo termo oener tctc.

m~~~o~~; que este ser-te melhor aot i cáv e t a ccnt r tovtcêc de

Parece-nos inadequada a subst ttutcãc proposta pois a va
ror taação e Que expressa o cenet tcto proporcionado ao Imóvel
pela real taecãc da obra publica Reforça essa ccser-t tva o fa
to de que se não houver valorização não se poderá cobrar a
contribuição de metnor ta

ecenats , sob o aspecto r-eoactcnar • verifica-se Que a uti
lização do vccabuto beneficio, em sucst ttutcêc ao termo valo
rização. afetaria a clareza do dispositivo supracitado

-----------------~:~:_~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP09257-4 SANTINHO FURTADO Prt'OB
............... PARECER ...... *.....

A Emenda, apenas de r-eoacãõ. persegue objetivo tambem
resguardado pelo texto a ser objeto da et ter-ação proposta

Pela prejudicialidade--------------------------:.-----------------------------------------------------
lP092S8-2 SANTINHO FURTADO PMDB
........... PARECER ...... ** ....

O dispositivo dO Projeto de Constituição se refer-e ao Es
tado como Poder Pub t tco e não corro instância do Poder zxecu
ti vo Fi canoa ass 1m cr-er ud t cada a Emenda

---------------~:~~-~:~:~~~~---------------------------------------------------
1P09259-\ SANTINHO Ft:RTADO Pr.lDB
.. PARECER * .

Pela r-ej etcãc. considerando a magna relevância dos dois
assuntos

----------------~::~-~:~:~::~~-------------------------------------------------
lP09260-4 SANTINHO FURTADO PMDB
* *. PARECER .

A alteração proposta não deve prosperar De fato, o verea
dor ~e un pequeno muntc i p to so devera participar de sessões
na câmar-a uma vez por sanaria ou ate Quinzenalmente. Contudo,
não devemos nos esquecer que ele e um t toer cormmt t ar-to e co
mo tal seu trabalho e diuturno Por outro lado, na uma in-

------------_:~:~~~:::_~~_::~~-~~~:~-~:~::~:~-~~~~-~::::--~~-~~~:~-~~~:::~-----
lP09261-2 SANTINHO FURTADO PMDB
... "' PARECER .t..* ••* ..

Cornpar-tt thaecs da preocupação do eminente autor da
Emenda, pela importância do assunto Em consecuêncta. no no
vo Texto suprimimos não somente a expessão -or-caraent ar-ta- ,
como t arcem "saldos financeiros", ficando a redação do novo
texto sem a inclusão do tnctsc III, 10 do ar-t 288

lP09262-1 ETEVALDO NOGUEIRA PFL
....* PARECER "'.

A autorização para o funcionamento de instituições finan
ceiras ce que a Lei do SFN ctsccr-a. seaur-aeente envolvera os
ntve ts "nacronat , regional, estadual e municipal" propostos
pelo nobre const ttutnte

Q-oprinC1pio proposto no Projeto cer-mrte , inclusive, que o
Congresso teacrona t decida sobre a conveniência ou não de ado
tarmos a regionalização ou muntctpa i txecãc de bancos. segura
doras, etc, sem necessidade de alterações conjunturais da
Carta Magna

----------------~:~:_::~::~~~--------------------------------------------------
lP09263-9 ETEVALDO NOGUEIRA PFL
"' PARECER ."'•• *••••

Os dispositivos propostos pelo ilustre ccnst i tutnre r-are
r-em-se a mat et ia de natureza tner-a-ccnst ctvctonai

A norma constitucional constante do projeto (art 328) não
exclui a possibi I idade dos legisladores ordinários contempl a
rem os dtnos t t tvos Objeto da presente zeenoe

----------------~:::_~:!::~~~--------------------------------------------------
1P09264-7 JONAS PINHEIRO PFL
....... *"''''..* PARECER .... *..."'.....

O nobre const r tutnte Jonas Pinheiro propõe seja aumentado
de 461. para 4!l1. a parcela que a União deveria entregar aos
Estados e Munlc\pios do crcnuto dos recostes sobre Produtos
tncustr-tat teaccs e Renda (ar-t 270 item!) O complemento de
2% destina ao Serviço de Extensão Rural e Assistência recntca
para acr tcacâa prioritariamente ao pequeno produtor

A eater-te é de co-epet ênc ra essencialmente pOl t t tca E a
minuta para o novo texto de Projeto da Comissão de Sistemati
zação repete os cer-centuata -e a distribuição do texto ante
rior

lP09265-S JONAS PINHEIRO PFL
............. PARECER .

Pela rejeição Trata-se de matéria tntr-accnst t t uc tc -
na]

lP09266-3 JONAS PINHEIRO PFL
...* PARECER *•• * .

O Art 324 regula Matéria que deverá ser objeto de lei or
dinária

---------------_:~~~~:_~:~~:~:~:~_:~~~~-~:~:_~:!:~~~~-~:_:~:~~:_---------------
lP09267-1 JONAS PINHEIRO PFL
..........* .. PAR.ECER .

A supressão do nar-asr-aro 30 cr-ia cr-tvtreatce a segmentos
produtivos. não cactvets em um Estado Que se propõe democrá
tico

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09268-0 JONAS PINHEIRO PFL
...... *"' "'''' PARECER "'•

Pretende-se. pela Emenda, mcrutr- entre as "imunidades'
t r tbut ar-f as , o ato cooperativo, "asstm considerado aquele
praticado entre o associado e a cooperativa ou entre coopera
tivas associadas, na realização de serviços, operações ou
atividades que constituem seu objetivo scctat-

No desenvolvimento dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões teeet tces , firmou-se gradualmente uma posição, por
parte de seus membros, no sentido de se manterem as imunida
des tributarias hoje vigentes, nos mesmos limites e abrangên
cia, excetuadas somente as entidades sindicais de eepresa >

dos, que foram tambem tnctutoas
A ampl t açâc das imunidades tributarias. como cr-cpost c ,

acarretaria queda de receita no âmbito das três esferas de
governo, o Que poderia comprometer a descentralização de en 
cargos e o esforço no sentido de reduzir-se a insustentavel '
situação de cer-êncta de recursos que se observa no setor pu -

-------------~:::~_::_::~:::~:~:~::_~~:_:~::~~:_:_~~~::~~:~~-------------------
lP09269-8 JONAS PINHEIRO PFL
............ PARECER "'.

A função social do imóvel encontrou guarida na legislação
bras i te tr-a ha mais de duas cecauas , com a promulgação do Es
tatuto da Terr-a Agora com a elaboração da Nova constituição
brasileira tr-ata-se de eleva-la a condição ccnst t tuc tona t

Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legisla
ção cromar-ta

Pe1a r-ej e i cão da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP09270-1 LUIZ VIANA PM08
........... '" PARECER ...... *•••

A emenda apresenta matéria de natureza tnrr-accnst t tuctc-
na l

lPQ9271-0 LUIZ VIANA PMOB
........ "'. PARECER .

Mantem o gigantismo do Tribunal e da ao Presidente de!
nepvot tca a faculdade de nomear todos os Ministros alheios ti
carreira da- Justiça Federal

Pela rejeição
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lP09273-6 LUIZ VIANA PMDB
............. PARECER ..

A enenoa merece ser acolhida e a objeção Que encerra e de to
do cebtver , devendo ser tomada em conta

lP09275-2 LUIZ VIANA PMOB
........... PARECER .

A Emenda deve ser rejertace , por não ef ustae-se ao enten
dimento predominante na contssãc de s tsteeat tzacêc-------------------------------------------------------------------------------

lP09272-8 LUIZ VIANA PMDB
.............. PAREC!:.R ..

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues 
t ttut tvc Pela aprovação parcial.-------------------------------------------------------------------------------

lP09274-4 LUIZ VIA"JA PMOB
............* PARECER .

Os objetivos da emenda estão atendidos pelo artigo 440
do Projeto

Pela m-ejuotctat roaoe-------------------------------------------------------------------------------

1P09297-3 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.......... '" PARECER ..

Seguindo a trachção do Direito nacional, a aeenoa eout
examinada trata de eare-te Inf r acons t ttuctona 1, cabendo, pois
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior- do
processo legislativo

Pela rejeição

1°09294-9 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
.. PA~ECER ~ •••• *

O _Substitutivo do relator suprimiu O ctsccs tt tvo. atento a
masea argumentação

tP0929S-S JUTAHY MAGALHÃES PMD8
............. , PARECER ..

O Ideal normat1vo da Emenda ser-a etcaececc at r-aves do
dispositivo amplo Que estabelece o direito de usucapião urba
no, na ror-e-a do sucst i tut tvc

lP09293-1 JUTAH\' MAGALHÃES PMDB
............... PARECER ..

Pela rejetcêo
A mater-ta deve ser objeto de legislação or-dtnar ta

lP09295-7 JUTAHY MAGALHÃES ?MDB
............. PARECER ...

As regiões mais carentes do oats necessitam de recursos
para vtacvt t aar- o desenvolvimento econômico e social TOda-
v ta a vtocvtacãc "a cr-tcr t- de recursos pr-ivados par-a deter
ntnanc setor ou região não assegura a eret tvacão das aplica
ções

Entendemos que o artigo 330 nr-ec rsa ser reformulado, mas
a forma proposta pelo nobre Constituinte não assegura a cor
reção desej ada

Pela ref etcêc

PMDBLUIZ VIANAlPOO271-0

lP09276-l LUIZ VIANA NETO PMOB
........... PARECER ..

A emenda inclui vinte e um Itens na co-cetêocta do Su
premo Tribunal, Que não tem condições para bem desempenhar
tão grande numero de atribuições

------------------~:~:_~:~:~~~~------------------------------------------------
tP09277-9 LUIZ VIANA PMOB
........* PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de s tetenet taacãc-------------------------------------------------------------------------------

lP09302-3 JUTAHY MAGALHÃES PMOS
...... * PARECER .

A elevação ar-aoat tva da aar-t tc tnacãc dos Estados utat r t ro
Federal e Municiplos na arrecadação tributar la, como cr-ev rst a
no Hem II do lo do a-t tco 4S1, foi a fórmula encontrada,
desde a Subcomissão dos Tributos, para ooss tott ttar as acomo
dações necessar-tas e decorrentes dessa elevação Pela ref et 
ção

tP09300-7 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
.......... PARECER ..

O texto do Projeto de ccnst ttutcão atende de forma mais
anota o objetivo da legislador ao exnt tct tar- que a empresa
nac tona r tem que ter o "contr-ore oectscr tc e de centtat- per
tencentes a b-as t te tr-cs

fica, assim, prejudicada a Emenda
Pela pr-ejudrctar roace

lP09298-1 JUTAHY MAGALHÃES PP.lDB
............ PARECER .

Através da presente Emenda propõe-se nova redação ao par 7
do ar-t 272, a f~m de se suprimir a exigência do -ouor-ce- de
dois terços dos membros do Senado Federal para as resoluções
sobre f i xação de a11ouct as
Em face da relevância da matéria de tneaéver tnteresse pa
ra os Estados consideramos pertinente e adequada a extaêncta
do "quor-um" Qual tr tceoo. para Que as decisões resultem de es
tudos e debates de uma expressiva Maloria

lP0930l-5 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.......... PARECER .

O emtnente ccner t tutnte Jutahy Maga1nâes pretende acres
centar u'n parãgrafo no dispositivo que estabelece os impostos
Que a untêo ceder-a tnst ttutr-, no sent toc de cer-tçar- Que o Im
posto sobr-e Renda diferencie a incidência entre os r-anutmerr
tos do trabalho e 00 capital, de forma Que a atrquot a seria
proporcional e cotnctoente com a prevista para a tributação
das pessoas jur tcrcas , quando sobre rendimentos do trabalho
e sem explicitar a natureza da at rquota quando incidente so
ore rendimentos correspondentes a ganhos de capital, cons toe
r-ance coma tais aqueles provenientes de lucros obtidos em
transações imobiliárias e operações de investimento nos mer
cados de cect ta-s E! de valores eout t ter-tos ou nas bolsas de
valores

Data venta, a eater ta caberia, Quando muttc no Código
'rr tbutar-to Nacional, mas cr-eter-enctataent e na lei tnst í tutoo
r-a cas at icuotas oo imposto De resto, de nada adianta a Cons
t trutcãc simplesmente tndtcar cr t tér-to não Quantificado

PMDBlP09299-0 JUTAHy MAGALHÃES
............. PAR!:.CER .

e acordo com a justificativa
Pela aprovação

lP09284-l JORGE HAGE PMDB
........... PARECER .

A proposição em questão. pretende suptr-atr a ar t 458 do pro
jeto
A nosso ver, faz-se necessar ta a fixação do mandato atual do
Presldênte da necubt tca , tendo em vista a fase de transição
Que atravessa o País
A data fixada no orsccs tt tvc em tela atende as necessidades
de tr-ptantação das alterações oor tt tcaa e institucionais
Somos, assim, pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP0927B-7 LUIZ VIANA PMDB
............. PARECER .

O _Substituttvo do relator suprimiu o dispositivo, atento a
mesma argumentação-------------------------------------------------------------------------------

t P09282-S JORGE HAGE DMDB
.......... PARECER .

Em oecor-rêncta das alterações propostas pela coets
sâo de Sistematização ao ststemapar tamentar-tst a de Governo,
a presente Emenda acha-se prejudicada

Pela pr-ef udtctat toace-------------------------------------------------------------------------------

lP09285-0 JORGE HAGE PMDB
............... PARECER ..-

O mccrwentent e ressaltado oelo ilustre autor está supe
rado pela regra da parte final do cer-earerc 10 do mesmo ar
t1go 145 do Projeto.

------------------~:~:-~:~:~~~~------------------------------------------------
lP09286-B JORGE HAGE PMDB
.......... PARECER .

Pela apr-ovação, nos termos da justificativa da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

1P09280-9 JORGE HAGE PMDB
............ PARECER ..

A Emenda não se coaduna com o entendimento majorttárlo
na Comlssão de s tsremat teacãc Pela rejeição

lP09279-S LUIZ VIANA PMOB
.......... PARECER .

A Emenda deve ser r-ejet teoa. Dor não ajustar-se ao enren
dlrrento predominante na Comissão de s tatemat taecãc-------------------------------------------------------------------------------

lP092B3-3 JORGE HAGE PMOB
••••• "'.... PARECER •••••••••

A matéria foi suprimida pelo suust t tut tvc do Relator não
devendo ccts , o Que emendar-------------------------------------------------------------------------------

lP09281-7 JORGE HAGE PMOB
.......... PARECER .

O dispositivo emendado atribui ao regimento as competên
cias aludidas na cr-cccstcão

lP092B7-S JORGE HAGE PMDB
.............. PARECER .

Per-mfte a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a idade para o allstamento deve corres
ponder ãcuete da r-esconsact t toeoe civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a matur tdaue necesaar-f a para o exer-ctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor-

-------------~:~~~_:~:~~::_----------------------------------------------------
lP0928B-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
........... PARECER ..

Somos pela rejeição da emenda, porquanto a matéria de

-------------~~:-:~:::_~-~:~:~~:~::_~-~:~~~~:=~~-~~~~~~~~:_--------------------
lP09289-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
............ PARECER .

Os percentuais estabelecidos nesta Emenda trar-iam oesecut
t tbr tc ãs r-ece ttas Que a União entr-egar-ia aos Estados, ao Ois
tr-t to Federal e aos Munic\pios para atendimento dos respecti-
vos encargos ...

Pela -ejetcêo-------------------------------------------------------------------------------
1009290-S JUTAHY MAGA.LHÃES PMDB
.......... PARECER .

O eminente Constituinte Jutahy Magalhães Quer acrescentar
um parágrafo ao ar t 277 do Projeto de Constituição, dispondo
Que os r-ecursos do Fundo de par-t f c l pação dos Estados e mstr t
to Federal ser-ão cest tnaoosexctus tvamente as Unidades da Fe
deração com renda per cap I t a inferior a media nacional

A proposta ja fora objeto de tentat tva em ntvet da come
são do Sistema 'rr-tbut ãr-to O maior problema dela con
atare em que joga no mesmo ntve t Unidades da Federação Que es
tão multo e pouco abaixo da média nacional em renda per- caot
ta Por isso não foi acolhida, e taeoee per-que eesest tmut ar ta
a subida da renda, atr-eves de r-ater- atividade ou criatividade

Versão nova do Projeto preparado pela Comissão de s tsteaa
t taecão. recebida como roteiro, mantem o texto anterior-------------------------------------------------------------------------------

lP09291-4 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
.......... PARECER .

A eatée ta é de natureza não constitucional As medidas
propostas na emenda podem ser ocer-ecrcnar taecas através da
legtslaçao orof nar-ta

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
1P09292-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
............ PARECER .

O _Substitutivo do relator suprimiu o dispositivo, atento a
mesma argumentação-------------------------------------------------------------------------------

lP09303-l JUTAHY MAGALHÃES P"'OB
• PARECER ..

- Acolhemos a emenda no mer t to er-eeer-tnos contudo t:lar ao
otspost t tvc redação diversa da proposta, como o f1zemos no
Projeto

lP09304-0 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na coetssãc de Sistematização

lP09305-8 JUTAHY MAGALHÃES PM08
• PARECER ..

Esta Emenda acr-esenta suaeetêc no sentido de ser
-asseau-eec as nãea solteiras assistência social necessar ta a
cr tacãc e educação dos f I 1nos

A presente proposta, secunoc as tradições
ccnst t tuctonats bras t terr-as , merece acecuace consideração
Quando for elaborada a legislação complementar e or-dtnar-ta

1P0930S-6 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
• PARECER .

Acolhida parcialmente, na mérito nos termos do Substitu
tivo do Relator

lP09307-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.............. PARECER .

Aldeia ccnt tca na emenda afigura-se-nos justa, e conve
niente, razão pelo Qual acr-ovetta-ta-e-ros e'll nosso sunat ttu
t tvo

lP0930S-2 LuCIA VÂNIA PMOB
................. PARECER ..

A Emenda em pauta suce-e nova redação car-a o 10 do ae t
353, que no entanto foi suprimido na 1ntegra

lP09309-1 JUTAHY MAGALHÃ!:.S PMOB
.............. PARECER .

O conteudo da emenda apresentada refere-se a matéria que
f1gur-aria melhor em legislação complementar Merecerá Dois,
aoecuaoa cons i deração na ocas i ãc pr-ónr- i a

Com relação ao texto constitucional ccns toer-amos a pro
posta r-ef e t taoa

tP093l0-4 JUTAHY MAGALHÃES PM!lB
• _. PARECER ..

Pata rejeição A proposta é matar-ta de legislação cr-utna
ria

lP09311-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.............. PARECER * ..

Não cabe a Constituição criar or-aãos cubr tcos mas, tão se-
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lP09311-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB _lP09325-2 JUTAHY MAGALHÃES PMOB

mente. se tmar-esctndtvet estabelecer fundamentos e condições
Que just tt tcuen a sua tnstttutcãc pelo Poder competente

1P09312 -1 JUTAHY MAGALHÃES P//OB
...... .,"' ,;. PARECER "'''' ..

Objetiva a EfllenCla acrescentar um item ao 70 do ar-t 272.
a fim de estabelecer determinado t tent e as attouotas mmtmas
apl tcévets as operações externas e as prestações de serviços

Não obstante os argumentes ecr-esentaoos par-a a Emenaa, en
tendemos Que as normas adotadas para a tributação das va
rias operações sobre as Quais incide o imposto de Que trata o
ar-t 272, 'Item III, cccee solucionar os problemas relativos
aos Interesses de todos Estados atr-avés da fixação das at r
Quotas pelo Senado êeder-at , cujas resoluções a respeito dessa
eatér ta deverão ser tomadas por, no m'niI'lO, dois terços de
seus eennr-os

lP09313-9 JUTAHY MAGALHÃES PMD8
...."'.."'''''''•• PARECER .."'....... "'..

A emenda acr-esenr aua não se coaduna com o atual propósito
de s trept t f tcar- a-redação ao Projeto pela eliminação de ex-
pressões cr-esctncrvets É or-erertve t adotar uma forma Que
contenha o or-tncrotc do direito do idoso sem, entretanto.
est eooe--ae em aspectos pertinentes a legislação or-dtnar-f a

Consideramos a emenda pr-ejuctcaoa

lP09314-7 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
"'...."'."'''' ... PARE~ER ..."'....... "'...

Pelo acolhimento parcial nos termos ao substitutivo

1P09315-5 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
..... "'."' ... '" PARECER "'•• "'''' ... '''..

A Emenda ooj et tva submeter a aprovação do Senado da Repu
m tca a escolha do presidente e diretores do BNDES

A proposta, não obstante 05 elevados crcoõs ttcs que ins
piram seu Autor, versa sobre matéria de natureza aomtnt st r a
t tva , pouco digna de r teu-ar- em texto constitucional

Pela rejeição

lP09316-3 JUTAHY MAGALHÃES PM08
............... PARECER '"

A Emenda objetiva acrescer, a relação das mater-tas de
competência exclusiva do Congresso Nacional, a declaração da
nulidade dos contratos ilegais o,", transações irregulares ce
lebrados pela Adm1n1stração Publica

Não obstante os elevados pr-opost t os do Eminente Consti
tuinte. a mater ta consubstancf aua na presente znertoa conft t t a

com a .sts temat tca geral adotada pelo Projeto. posto Que pre
coniza a desarmonia entre os Poderes

Pela rejeição

1P09317-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
•• "' PARECER •• "'''' ''''''

Tendo em vista a supressão do Art 354 do Substitutivo
fica prejudicada a enenoa

A matéria f 01 considerada assunto de lei ordinária
Pela cr-ejudtctat toace

lP09318-0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.."'''' PARECER "' .

O cont eucc da proposição at enctce pelo Projeto da ccmts
são de s tst eeat taacão. traz cesoonr-aeentos que seauncc a
praxe do dtr-e t tc brasileiro melhor se coadunam com a teats
ração or-dtnar-t a e complementar

Pela rejeição

lP09319-B JUTAHV MAGALHÃES PMDB
.... "' PARECER "' "'.."' ..

A emenda cr-etenoe supr-f mtr- o ar-t 360 Que impõe limitação a
par-t tctpacãc das ent idades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar nat-a seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se t-a
ta de matéria mais orcor-ta de legislação cr-utnar-ta. pois o
assunto já e objeto de tratamento esoecr etco em dois decretos
execut i vos. o Que demonst ra a preocupação do Pode. Pub1i co
com a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zação aos -eunocs de oensão- e competência de uma Secretaria
especifica do Mlntstérlo da Previdência e ass ts têocta Social.
a Qual tncu-oe o acompanhamento da oeservãncta das normas le
ga1s e regulamentares pertinentes

lP09320-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.."'''' PARECE~ ..

Pelo não acolhimento, nos termos do suns t tt ut tvo
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09321-Q JUTAHY MAGALHÃES PMDB
"''''........... ''''''. PARECER ...... "'........

As ccnsecuênctas etnancetr-as das causas Que podem dar ori
gem a decretação dos Impostos ext r-aor-otnar tos ecoem prolon
gar-se por muito ou por pouco tempo aoos a cessação das cau
sas Que tiverem levado à sua decretação

Não é, portanto. conveniente Que a supressão desses impos-
tos tenha prazo fixado em texto constitucional. sendo mais
adequado Que a sua revogação catbe ao Congresso Naclonal

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09322-8 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
......."' PARECER ..

Propõe a Emenda em exame nova redação ao 4 do ar-t 257,
Que trata dos critérios para a extoêncta da contr-tbvtcãc de

mej ncr ta
Tal ctspcstt tvc reproduz, em sua essência a redação dada

á matêr-ta pela Emenda const ttuctcna r n 23, de 1983. Que de
correr da necessidade de se adotar apenas o t teute total da
dispensa realizada como critério para cobrança da contribui
ção de netncr-ta, porcuantc ficar comprovado Que o outro cri
tério - limite tno tvtdua t representado pelo acrescimo de va
lor do tmove t beneficiado - tornava inviável a aplicação da
conrr-tnutcãc de meutor ta

• Em face do exposto, e não obstante as razões tndtcadas
na fvst tetcecãc da Emenda, acreditamos Que o supracitado dis
positivo, como esta reat teaoo. atende adequadamente a nature
za e aos fins do tributo de Que trata

Pela rejeição

lP09323-6 JUTAHY MAGALHÃES PM06
••• "' PARi::CER '"

O Eminente Const t tumte Jutahy Magalhães c-eeenee aumen
t ar- e 2% para 5% a parte do produto do Imposto sobre Produ
tos Industrializados e do Imposto sobre Renda Que a União de
veria entregar para aplicações nas regiões Norte e Nordeste
ccnconttantement e , suprime a intermediação oor tçatcr-ta de
Instituições ür tc tats de fomento regional

O assunto é essenctateente de oectsãc eet tt tca E a minu
ta de Projeto da ccnst t tu f ção da Comissão de Sistemat teacão
mantem os 2% previstos no texto-anterior

1P09324-4 JUTAHY MAGALHÃES PMD8
..",••• ",,,,... PARECER ."''''''' ... ''''''*

A pretensão do ilustre proponente encontra-se plenamente con
templada nos ar-t tnce 89 e 90 dO nosso Projeto

1P09325-2 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
............. PARECER ...... "'.......

De acr-cc com o ar t 56, tnctsc I. as "aquas superficiais
ou sutiter r-êneee , fluentes, em oecós ttc ou emergentes", onde
necessariamente se tnctue'n os rios Que nascem e têm foz no
te-r-t tor to do Estado, a este pertencem Dal se conclui nao
competir a União a exploração desses rios, o Que inviablliza

a pretensão da emenda

lP09326-1 JUTAHY MAGALHÃES P1>!DB
............. '" PARECER ..

O cont euco da Emenda, em confrônto com o do Projeto e
das demais emendas at tnantes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres pr-cpos ttos do Autor, não se harmoniza com a s tste
mát rca que orienta os pr-ctnctotcs na parte r-etet tva aos Pla
nos e or-camencos

lP09327-9 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
................ PARECER ....... "'''' ....

ausca a Emenda Modificar o artigo 273 do Projeto de
ccnst ttutcêc

Entendemos Que a redação do mencionado dispositivo esta
tecnicamente bem posta, oertntnoc claramente a competência •
t r tbutar t a dos Munic~pios, precisando seu âmbito de ação

Pela rejeição

1P0932B-7 MAURO MIRANDA PMOB
"'.... "'..~._. PARECER ."'....... "'...

O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos. por conseguinte, a criação, fusão, tncorporação e des
membramento de muntctptos deverá ser de sua competência esta
belecida na Constituição Estadual

Somos pela aprovação no ner-t to

lP09329-5 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
"' "' "'•• * PARECER "' ..

A anenoa em Que pesem os argumentos do ilustre constitu
inte. não ceder-a ser aproveitada. tendo em vista a sistemáti
ca por nás adotada

Pela rejeição

1P09330-9 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
......"' PARECER ..

A emenda vtaa r-at t r tcar a cectar-acão uruver-sat dos ütr-e t
tos da criança Segundo o texto do ar-t 11. a ordem interna
absorvera os tratados e coemr-cmtesos de natureza internacio
nal O er-astt , como um dos stçnatar-tos da declaração da cr-tan
ça , j a a tnccr-ncr-a a sua ordem interna

Pela prejudicial idade

lP09331-7 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
......... "'.... PARECER ............ "'......

A Emenda objetiva submeter à apr-ovação do Se....acc da Repu
trj tca a escolha do Governador do Distrito Federal, do Presi
dente do 8NDES, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Banco
Central e 8anco do Brasil S A , e dos Secretários do Tesouro
e de Controle das Errpresas Estatais

A proposta, a par de, em sua matcr ta, versar sobre maté
r ta de natureza tipicamente i nfraconst ttuctcne 1, confl t ta com
os pontos de vista expressos pela maioria dos Constituintes

que a examinaram em fases arrter tor-es da elaboração do «r-of etc
Que: estamos a estudar

Pela rejeição

lP09332-5 JUTAHY MAGALHÃES PM08
"'..."'''' ....... PARECER "''''.... '''•• '''

No suns t t tut tvo Que estamos elaborando, não pretendemos apro
veitar a eate-f a inserta na at tnea -n-. do Hem IV, do artigo
17. do Projeto, por ser matér ta de lei ordinária
O que a presente Emenda propõe e oe igual classificação.
Somos pela r-ef etcãc

lP09333-3 JUTAHY ~AGALHÃES PMDB
"'''u ....... '" PARECER ••"'... "'."' ..

A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais
brasileiras, merece adequada ccns toer-ecãc Quando for elabora
da a legis1açào complementar e or-df nar-f a

Pela r-ejetcãc

1?09334-1 JUTAHY MAGALHÃES P",06
.."'''' ..... '''.''' PARECER ...... "'.......

A aoetctecêc proposta atend-a aos anseios nacionais como
bel'l estipula a f ust tr tcecãc apresent aoa

Pela aprovação parcial nos termos ao suoet ttut tvc

lP0933b-O JUTAHY MAGALHÃES PMD8
"''''''''''''''''''' •• PARECER "' "'..

Materia caeacter t st tca de tet crc tnar ta e absolutamente
lnadequada car-a figurar no texto ccns t t tuctonat

lP09336-B JAMIL HADDA.D PS8
..",* ",.", PARECER "' ..

A emenda confl t ta com as emendas svor-ess tves pelas quais
optamos Pela rejeição

lP09337-6 JAMIL HADDAD PS8
......."'.... PARECER ....... "'.."' ..'"

Os cr t t er-tos Que lnformaram a redação do otsccs tt tvc não
acmt t em o acolhimento da emenda

Pela rejeição

lP09338-4 JUTAHY MAGALHÃES PMD8
... "'.... "'''' ... PARECER "'...."'.."'.."'.

A proteção á vida, norma fundamental de toda Carta de
Direitos, foi inserida no sucst ttut tvc, com outra redação-------------------------------------------------------------------------------

lP09339-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
"'..... "'.."'.... PARECER "'.... "'.."'...

A Emenda em estudo c-erenoe fixar o prazo de vinte e Qua
tro horas para comunicação, ao Congresso Nacional. da uecr-e
tação das medidas excepctcnats Achamos Que a redação do Pro
jeto atende eetnor a urgência necessar-f a da medtoa

Pela rejeição

lP09340-6 ALOISIO VASCONCELOS PMOB
....... "'...... PARECER "''''.'''''' ..........

A Emenda em Questão propõe alterações no t t turo VIII, se
ções I e 11, do Projeto de Constituição da Com1ssão de Siste
matização

Quanto a seção I, a Emenda objetiva suprimir as r-erer-ên 
ctas ao 8anco Central. a Quem o Projeto atribui na qualidade
de Autoridade ecnetar-ta, poder para exercer, com exclusivi
dade, a competência da União para emt t tr- moeda, veda. a auto
r-toaoe monetária a coss ttit r tcece ele neacctar ctr-etamente com
o Tesouro Nacional tltulos por este emitidos, tns t t tutr- o r-e
cutst ro de lastro ft s t co como garantia das emissões de papel
moeda e estatizar o sistema financeiro

A este respeito. não obstante os elevados pr-occs ttos
Sue tnsott-ar-ae o Nobre Par-tementer-va meter-ta consuostanctaca
na Emenda conrt f ta com a sistemática geral adotada pelo pro-
jeto e com os pontos de vista expressos pela maioria dos
Constituintes Que a examtnar-arn em fases anteriores da sua
elaboração

Em relação a "Seção 11 - dos Orçamentos" o ilustre Cons
tituinte propõe at ter-acões , sendo Que algumas são relativas a
forma como os orçamentos serão apresentados mas Que, na
essência, estão ateno tcos na nossa proposição, outras que, no
nosso entender, deverão ser objeto de legislação corrplementar
ou mesmo crotnar ta apresentando a tnua dispositivos Que jã
estão no Projeto apresentado pela Comissão de s tetemat tzacãc.
apenas com ns eer ente ordenamento e df s tr-Ibu í çãn por ar-t tccs ,
car-aa-atos e itens, e Que, inclusive. estamos mantendo na
atual proposta

Entendemos assim Que, em per-te, sua Emenda esta sendo a
oeovetreca e. neste sentido, a consideramos aprovada parcial
mente
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lPQ934l-4 LUIZ SOYER PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Rejeitada, e'll fase da orientação adotada no Substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------
lP09342-2 LUIZ SOYER PMOB
........... PARECER ••.! ..

O combate a pobreza e a garantia de uma extatêncta digna
são deveres do Estado e de cada membro ao corpo social Re
sultados portentosos e ract tvets pocen ser alcançados median
te a Justa proteção aos ntr-et tcs do trabalhador e mediante
severo controle do cn soêndto de recursos do ar-ar-te necessã
r-te e, ademais, que a Lei vator contenha 00 or tnctctc crista
l tnc do combate ã pobreza

Pela aprovação parcial

1P09343-1 LUIZ SOYER PM08
............. PARECER ... "''''......

A presente Emenda propõe alteração na at tnea "ã" oc tt ee
I do ar-t 12 do Projeto de Const ttutcãc

Embora louvável a preocupação do autor entendemos que
a matéria tratada neste dispositivo deve ser objeto de legis-

------------_:~~~~-~:~~~~~~~---------------------------------------------------
1P09344-9 LUIZ SOYER PM05
......... '" PARECER ••••••• "''''

Enquanto o Projeto, prudentemente, remete a lei comple
mentar a definição dos Estados a terem suas capitais contem
pladas cc-r a criação de Tribunais Regionais Federais, em
obsequio á circunstância de a mat er-ta envolver aspectos emi
nentemente técnicos, a Emenda em comento o-moa o Distrito
Federal com um desses secar tetos Mas o faz, entretanto, nas
-utspos tcões 'rr-aosttôr-taa-, em aberto conr t t tc com as dispo
s 1cões que regem o assunto-------------------------------------------------------------------------------

lP09345-7 LUIZ SOYER PMDB
....."'''' .... PARECER ••"'....... '"

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezessete anos de idade

Nessa idade o jovem ainda não adquiriu a maturidade ne
cessária para o exer-crctc do voto, apesar da modernização dos
melas de comunicação e dos recursos da informação escrita

lP09345-5 LUIZ SOYER PMDB
............ PARECER "' .

A emenda mer-ece ser acolhida e a objeção que encerra e de to
do cabtver , devendo ser tomada el'! conta

lP09347-3 LUIZ SOYER PMOB
.... "'....... PARECER ••"'."' ......

Pela rejeição A matér-ta deve ser r-eauiaca pela Lei Ordi
nária No âmbito das respectivas competências, observados a
autonomia e os cr t'ter tos gerais fixados na Constituição Fede
ral e na Constituição de cada Estado

lP09348-1 LUIZ SOYER PMOB
••••••••• PARECER "' .

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em
causa trata de matee ta infraconstitucional, merecendo ser
considerada Quando se tratar da legislação complementar or
ctnéeta

lP09349-Q LUIZ SOYER PMOB
."' •••••• '" PARECER "' .

A redação proposta pela Emenda discrimina as crianças de
O a 3 anos, faixa atar-ta em que o atendtmentc em creches e
tnotsoensavet , sobretudo Quando as mães trabalham fora do lar

lP09350-3 LUIZ SOYER PMOB
.......... PARECER "' .

A emenda, apesar de reduzir O texto, não inova, isto
não lhe adiciona Qualquer novo cenet tctc Há apenas urra r-e
formulação na ordem das palavras contidas nos diferentes pa

rágrafos do ar-r 424
Em nossa opinião, devem ser conservados o -caput> e os

lo e 20 do art 424 e suprimido O seu 30 A oct tt tce
ind'genista ja ccssut um Orgão executivo recer-er A criação
de um Conselho cer tner-ar tvc composto de f no tos , representante
tes da União e da scctecece ser-va por demais embaraçosa e de
complexo funcionamento Tal fato justifica a supressão do r-e-'
fer ido 30 do art 424

Por tais ccndtcoes , deixamos de acolher a proposta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P09351-1 LUIZ SOYER Pl,IDB
••••••• "'. PARECER '"

A eemsssãc parece oportuna e totalmente nacessar-t a-------------------------------------------------------------------------------
lP09352-0 LUIZ SOYER PM05
."' PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela r-efetcêo

lP09353-8 LUIZ SOYER PMOB
.......... PARECER "'.'"

A emenda propõe modificar o ar-t 50 e o autor just tr tca
a proposição dizendo que ela condensa Quatro artigos e cinco
rtens , mas não propõe a supressão aos referidos artigos e
t tens Fica, assim, prejudicada------------------------------------------------------------------------------

IP09354-6 LUIZ SOYER PMOB
.......... PARECER •• "'••••••

São evidentes os bons propósitos do autor da emenda A
nosso julzo, porém, trata-se de mat er-ta t tp í ca da lei ordi

nária, Que, em cada caso, poderá dispor sobre a concessão de
anistia as prefeituras Municipais Pela rejeição

lP09355-4 LUIZ SOYER PMOB
."'."' PARECER .."' .

Somos contrários a Emenda por considerar Que a r-ater-ta
não é constitucional, devendo ser tratada em lei ür-dtnar ta

Pela rejeição

lP09356-2 JORGE HAGE PMDB
....... "'•• PARECER .

Aprovamos O capvt do ar-t 317 proposto, nas decidimos remeter
á legislação ordinária a definição da função sccrat da ter
co
pela aprovação parcial da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP09357-l JORGE HAGE PMOB
............ PARECER ..

O parágrafo 10 deve ser suprimido pelas razões expostas

-------------~~::~~~:~:~~-~~-~~:::~::_:~:~~~----~------------------------------
lP0935B-9 JORG::: HAGE PMOB
••••••••• PARECER •••••• "'...

A pr-esente emenda não se ajusta com o ent e-tc tmerrto cr-eco
mtnante na ccntasãc de s tst eaat taacãc

Assim, pela sua rejeição

1P09359-7 FLORICENO PAIXÃO POT
............ '" PARECER ••• "'........

Pela rejeição O beneficio da cumulação remunerada de
UM cargo tecntco ou cientifico com um cargo de professor, e
o suficiente para aqueles Que exercem função administrativa.

lP09360-1 FLDRICENO PAIXÃO
••••• "'••• PARECER .

A alteração proposta deve ser tratada no âmbito da ter or
d1narla

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP09361-9 FLDRICENO PAIX.ÃO por
........... PARECER .

As propostas vinculadas na Emenda em questão f a se acham
or-evtatas nos or tnc tctcs genér-icos cont ido no Projeto e no
Substitutivo, sendo descabido entretanto os cet atnareentos
sugeridos

Pela aprovação parcial da Emenda

lP09362-7 FLORICENO PAIxÃO por
............ PARECER "'''''''.''' .......

O Texto do Substitutivo é fiel ao principio da car-t tct 
oacão social, na gestão da coisa publica, como se pode
constatar em dtver-sos dispositivos Assim, sendo, consi
deramos acolhida, quanto ao mer-f t o , a emenda em referência

lP09363-5 FLORICENQ PAIXÃO POT
••••••••• PARECE~ ..... "'•• "'....

A o-cccste contida na presente emenda deve ser tratada no ên
nt to da legislação or-ntnar-ta

1P09364-3 FLORICENO PAIXÃO POT
.......... PARECER .

Sendo a tovar toea uma situação tnvctuntar-ta. não ba porque se
penalizar ainda mais o servidor Por isso, acolhemos a pre
sente emenda

lP09365-l FLORICENO PAIXÃO POT
••••••••• PARECER .

A pr-esente Emenda pretende reduzir o mandato do Pr-es tcen
de da necucttca , previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que
o dispositivo supracitado já reduziu em 1 ano o eanoatc estab
etectco na Constftulnte vigente

De ressaltar-se ademais, que a per-manâncí a do atual Pre
sidente ate 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do sats ,
determinadas pelo texto ccnst t tuctonat que ora elaboramos

somos ass i m, ce 1a rej e i ção da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP09366-0 FlORICENO PAIXÃO POT
•••• "' '" PARECER ...

O texto do Substitutivo e fiel ao cr-tncrctc da par-t tct 
cação social, na gestão da cotsa publica, como se pode
constatar- em diversos dtepos tt tvos Assim, sendo, consi
deramos acolhida, quanto ao eer-t to, a emenda em referência

lPo9367-a FLORICENO PAIXÃO POT
."'''''''.''''''.''' PARECER •••• "'••••

A emenda, não obstante os elevados propósitos do nobre
Constituinte, ccnt t t ta com a s tstemat tca geral adotada pelo
Projeto de const ttutcãc

Em assim sendo, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P09368-6 JONAS PINHEiRO PFL
."''''...... ''' PARECER ....."'•• "'.

A Emenda pretende conferir direito aos ex-Presidentes,
ex-Governadores e ex-Prefeitos aos sues teres e demais cenet t
cios

Acolhemos, en parte, a ceocos tcãc, para reconhecer tal
c tt-etrc aos ex-sr-estcentes da Republ fca face a dlgnfdade da
função

Aos demais chefes de Executivos a matéria cevar-à ser re
gulada nas COnstituições estaduais e legislação pertinente

Somos, assim, pela aprovação parcial da Emenda

lP09369-4 JORGE HAGE PMD8
••••••••• PARECER ......"''''••

O exame da Emenda do ilustre Constituinte e rescect t 
va justificação, não obstante os propósitos do Autor, le 
vem-nos a concluir por sua inadequação aos princ'ipios e di
retrizes que norteiam a elaboração do substitutivo

Pela rejeição

lP09370-B JORGE HAGE PMOB
.......... '" PARECER ...... "'.....

O conteudo da Emenda, em confronto com o cio Projeto e
das uemats enendas at toent es ao mesec assunto, não obstan
te os nobres arcpcs t tos do Autor, não se nareoru aa com a
s tatemat tca que orienta os cr-tncvotcs na parte relativa '
aos Planos e Orçamentos

lP09371-6 JORGE HAGE PMDB
•• ",••• ",•• PARECER •••••• "'••

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus na
r-asearcs do Projeto confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema atnoa amplamente discutido nesta fase da elabora 
cêc legislativa Da media das sugestões analisadas eM seus
nucteos , frutificaram os dtspos tt tvos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo que tanto Quanto coss tve t
procura responder aru-mattvaeente em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP09372-4 JORGE HAGE PMOB
.......... PARECER "' ..

Pelo acolhimento, nos termos do sobst t t ut tvo

lP09373-2 JORGE HAGE PMOB
"'•• "'."' ••• PARECER •••••••••

A Emenda não se coaduna com o entendimento majorital"io
na Comissão de Sistematização.

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP09374-1 JORGE. HAGE PMOB
•••• " ..... PARECER •••••••••

A instituição de um direito sem a respectiva contrapar
tida resultara certamente em or-ejurzo direto as finanças pu
blicas, reconhecidamente depauperadas no momento atual

Portanto, a sugestão devera ser levada em conta Quando
da elaboração de legislação cr-dtnar ta e dos orçamentos cuot t
COS

Pela Rejeição

1P09375-9 JORGE HAG~ PMOB
....."'•••• PARECER .

A la cr-cocs tcãc atende aos interesses educactcna ts
Quanto a za deve ser objeto de legislação ordinária

-----------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~:__-.._------------------.-----------------
lP09376-7 JORGE HAGE PMDS
• ••••• "' PARECER .

A matéria constante da presente Emenda é t tutca da le
gislação tntr-econst ttuctonat , cat nOSSO parecer contr-ar-Io-------------------------------------------------------------------------------

lP09377-5 JORGE. HAGE PIIIOS
.."' PARECER •••••••••

A sugestãa fOi acolhida par-c ta teente no eer-t tc nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP0937B-3 JORGE HAGE PMOB
•••••• "'•• PARECER ....."'••• '"

A norma pretendida encontra abrigo no cr-tncrctc da_ j
sonomia, tncrutcc no Substitutivo Mas, bem além dtssc.tia que
se prever punição as ctscr-tertnacões atent ator tas aos direitos
e liberdades fundamentais

Pela aprovação parcial

1P09379- 1 JORGE HAGE PAlOB
........... PARE':ER .*"'*......

A matee ta e r-etevanr rss tma. A legislação Ordfnar-ta já
dela se ocupa Incumbe ao legislador ordinário ampliar e
aperfeiçoar as normas vtsentes
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1P09382-1 JORGE HAGE PMOB
."' ... ,."'''' .... PARECER ..... "'''' .... '''..

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to ccnst t tuctona t em elaboração Pela rejeição

1P09387-2 FLORICENO PAIXÃO POT
....... .,,. ..... PARECER ."'''' ..... '''..

Malg:'ado seu incontestável mer t tc , a sugestão contida na
erenoa fica prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir. no suost ttut tvc. o dispositivo que o ilustre autor
propunha alterar

lP093BS-6 FLORICENO PAIXÃO PoT
",..",.", •• ",,,, PARECER "'''' ..... ,.....

O objetivo da emenda encontra-se plenamente sat tsf et to no ar-t
86, que por sua vez, remete ao ar-t 13 (no texto, por falha
de Impressão, consta "ar-t 14") Nesse artigo, no inciso III
é assegurado ao trabalhador o funfo de se-ar-t ta do pat r-f rnômto
individual

1P09383-0 JORGE HAGE PMOB
"'.""''''''*''''' PARECER ...... "'...... '"

Não obstante os eteveocs propositos do eminente Consti
tuinte, a matéria constante da emenda apresentada, confl1ta
substenctatnent e com a stst emat tca geral adotada pelo Projeto
de Constituição ora em exame

Assim, somos pela sua rejeição
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1PD9398-a NELSON CARNEIRO PMDB
",..",.",.",•• PARECER ...... "'."' .....

O Poder Execut~vo poderá autorizar, por tempo determinado,
o uso de embarcaçoes estrangeiras, em caso de necess tcaoe pu
blica ou interesse ctent tr tcc

Pela -acrovecãc per-cta i

lP09399-6 NELSON CARNEIRO PAloB
.."'•• "'.."'... PARECER •••"'*..."'.

Pela rejeição visto já existir o Fundo de Mar1nha Mercante
com final idades s tmt lares Que eccer te atender aos ccf et tvcs
propostos na reenca mediante adequação de sua regulamentação

-·-------~;õ9~~~:3---------~;;;-;;55Õ~~----------------------------;;----------

",..",•• ",,,,.,,, PARECER ..",.... *••",..
O 1 imite maxtmo do tamanho da propriedade territorial ru

ral ceve ser determinado sempre em função da capacidade de
sua exploração r-actcna t

O cr t'tar to de ceseorccr tacãc deve levar em consideração
tão somente o critério de cumprimento da função social das
terras e não o da extensão de sua área.________________~~~~_~:!~~:~~_1' _

lP094Ql-1 IRMA PASSONI PT
............. PARECER ....."'••• '"

Pela aprovação da Emenda, octs consideramos a mat er-ta,
constante do nr-t 323. própria para ser regulada POl'" lei or
utnar-f a

1P09403-B IRMA PASSONI PT
...."'."' "'fIARECER "'''' ..

O oetatbenento contido na aeenca é matéria de legislação
cr-dtr-ar ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09396-1 NELSON CARNEIRO PMOB
• .. • ......"'f ...'" PARECER "'."'."'."'*..

A emenda aperfeiçoa o Projeto
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09397-0 NELSON CARNEIRO PMOB
.."'** ....... , PARECER .."'......"'*

A ctntnutcãc de idade para aposentadoria, ainda que a-
jr-aves da tnsr ttutcâc do sistema de cc-rcessãc de proventos
cecoor-ctonats ao tempo de serviço, seria altamente onerosa pa
r-a a srevtoêncta Social, vez que suprimiria consideravelmente
o numero de cont r-tbutntes da entidade

1P09402-0 IRMA PASSONI PT
."' .."' PARECER "'..

O teor da Emenda e matéria de legislação ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P09395-3 NELSON CARNEIRO PMDB
........"'.. PARECER ...... "'•••• ,

A Emenda, referente a at mea C do item V do ar-t 12 ex
cr tctt a o tr-a-emento jur-tctco a ser dado aos filhos, nasci
dOS ou não da relação do casamento

A sugestão parece-nos va t ida e merece ser incorporada ao
suost ttut tvc

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09404-6 IRMA PASSONI PT
"' PARECER "'•• "' "''''*

Julga'l\OS conveniente manter o ar-t 319 oc Projeto, com as
at t er-acões catnve ts

----------------_:~~~~--~~~:.:_~~~:_~:!:~~~~-~:_~~:~~:--------------------------
lP0940S-4 IRMA PASSONI PT
...... "', ••• PARECER '"

Pel a aprovação parcial, nos termos do suost i tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

PMDSJORG:. HAGElP09379-i

lP09381-3 JORGE HAGE P~OB

............. PARECER "''''
O conteuco da Emenda, em confronto com o do Projeto e

das cenats emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres o-ccós tros do Autor não se harmoniza com a
s tsteret tca que orienta os or-tnctctos na parte relativa •
aos Planos e Orçamentos

lP09380-S JORGE HAGE FOMOS
"' PARECER "' '"

A enenoa pretende suprimir c ar-t 360 que lll\PÕe limitação a
participação das entidades e ennresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência ccmctementae para seus
serv tuor-es Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de mater ta mais proprla de legislação cr-cmar-ta , pois o
assunto f e e objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos o que de-ons tr-a a preocupação do Poder sucttcc
com a Questão Ressalte-se, ainda que o controle e a fiscal 1
aecêc dOS "tvnocs de pensao" e ccmoetêncta de urra secr-etar-ta
especifica do Ministerl0 da er-evtcêncre e Ass rs têncta scctat •
à qua l tncur-oe o acompanhamento da coser-vêncta das normas le
ga ts e regul ament ar-es ser-r tnentes

lP093B4-8 FLDRICENO PAIXÃO PoT
.......... "' PARECER .

2 O ncnccot te estatal do catretec é reconhecidamente de
vital importância para o Pa'i s , cujos retornos são facilmente
quantificáveis Entretanto, o custo de oportunidade de uma
es t at tzaçâo das atividades bancárias e financeiras, na con
juntura atual. é uma Incógnita

Pela rejeição

lP093B6-4 FLQRICENO PAIXÃO PoT
."'* PARECER .."' .

A emenda traz constr-tbutcãc importante, ao conceituar, co
mo empresa nacional, aquela cujo controle de cact tar esteja
em mãos de brasileiros Por outro lado a empresa estr-ancetr-a.
cuja atuação seja devidamente d t sc tp t tnada , pode trazer con
tribuição positiva ao cr-esc rmento eccnõeuco do pats

se 1a aprovação pare i a1
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lP093SS-1 FLORICENO PAIXÃO POT
...... "'''' ••*''' PARECER ......... "'''' ...

Somos pela rejeição da emenda A exigência de prévia se
paração juctcta t para a ctssorucêc da sociedade conjugal e a
fixação de or-aao eüntno para a celebração de novo casamento
são condições para que os cônjuges realizem decisão amadure
cida Quanto a intenção de se utvorc í ar-ea

1P09406-2 IRMA PASSONI PT
......... "' '" PARECER "' ..

Pela aprovação parcial adotando-se os seguintes limi
tes -Artigo 63 não oooenoc exceder de vtnte e um vereado
res nos Munic~pios de ate um milhão de habitantes de trinta
e três nos Municípios de ate cinco mt tnões e de ctncuenta e
cinco nos demai s casos ~

lP09389-9 FLORICENO PAIXÃO POT
............ PARECER ."' ..

O conteucc da proposta versa sobre mat er-ta estranha ao
cem tuto r-eeer-enctaoo. além de ser mais própria de legls1açâo
or-dtnar ta

lP0939D-2 FLORICENO PAIXÃO POT
"'...... *..."'* PARECER "'''''''*.''''''''''

A Emenda onf et tva incluir par-açr-afo no art1go 270 do
Projeto de Constituição da Comissão de stster-et teacão. de mo
do que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos cor 
respondentes a saj ae tos e proventos da inatividade, de vetcr
mensal não superior a vtnte salários enntmcs

t-ão obstante a importância da Emenda oferecida pelo no 
bre Constituinte Florlceno Pa1xão. entendemos Que se trata de
matéria Que, por sua natureza e car-act er-t st tcas , deve ser re
gulada a ntve t de tentstacão crc tnar-ta e não no texto ccner t
tuctona t

O problema não e de teuntdeoe, mas, sim, de isenção Ca
be á lei entre mtr-taoes de rendimentos. escectr tcar- os que
se sujeitam a taxação e declarar os que ficam fora da tr-tbu 
tão Somente ouaocc se trata de proteger vato-es tunoaeen 
tais e Que a Constituição deve intervir e cr tar- restrições ao
Legislativo

No caso em debate. a realidade eccnõmtco-eccter pode se
apresentar cambiante, ensejando que pessoas com reduzidos'
rendimentos de determinada eeoecte percebam, temoen. rendi 
mentes expressivos noutras escectes - o Que oesaccnsetna so 
tucãc untca rlgida, via Constituição A lei ordtnar-Ia tem
melhores condições para a adequação da norma aos fatos

1P09391-1 FLORICENO PAIXÃO poT
.......... "'•• PARECER "'...... "'."' ...

O conteudo tia emenda apresentada refere-se a matéria Que
f1guraria melhor em legislação complementar Merecerá. pois,
adequada ccns i der-ação na ocas i ão pr-ópr- i a

con relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

lP09392-9 FLORICENO PAIXÃO POT..."'* PARECER '"
O objeto da emenda não é matéria da Constituição filas de lei
processual
Rejeição

lPC94Q7-1 IRMA PASSONI PT
."'''' t!o•• PARECER , .

O ideal normativo da emenda será alcançado através de
dispositivo const ttuctonat que disciplina a função social da
propriedade e as normas gerais de desapropriação, 1'\05 termos
do substitutivo

Pela aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP0940B-9 IRMA PASSONI PT
"'*"'., "'''' PARECER "' ..

O ideal normativo da Emenda ser-a alcançado através de ets
positivo amaro que estabelece a função social da propriedade
e a ccr taetcr-teoaoe dos planos cr-cenaocr-es do espaço urbano,
na forma do sunst t tut tvc

Pela- ecrcvecãc car-eta1

lP09409-7 IRMA PASSONI PT
"'...... "''''. PARECER ..",.", ..",•••

A emenda proposta desccnstcer-a a plenitude dos teatt t
mos mandatos conferidos aos parlamentares. gerando a cr tecãc
de um novo grau de del tber-açâc legislativa, o que não parece
de todo r-ecomendave t

lP09410-1 IRMA PASSONI PT
"' "'."' .."' PARECER "' ..

O ideal normativo da Emenda será alcançado através de
dispositivo const ttuctcner enatc que cor taa a elaboração de
planos urbanísticos locais, elaborados a luz de normas gerais
do direito urbano oriundos da união e dos Estados. nos termos
do sucst ttut tvo. alem do cumnr-tr-ento ético dos cr-tnctntcs su
geridos na Emenda.. que deverá naturalmente nortear a elabora
ção desses planos

Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP09411-9 IRMA PASSONI PT
"'''' ....... '''... PARECER ..... "'•••"'.

O ideal normativo da Emenda ser-a alcançado atr-eves de
dtecos tt tvc constitucional amplo que obriga a elaboração de
planos urbarü st tccs locais, elaborados à luz de normas gerais
do o tr-e t to urbano oriundos da Un1ão e dOS Estados, nos termos
do substitutivo, alem do cumprimento et tcc dos cr-tncrctos su
geridos na Emenda, que devera naturalmente nortear a elabora
ção desses planos

Pela Aprovação Parcial

lP09393-7 FLDRICENO PAIXÃO POT
............... PARECER ..."'.* .......

A e-eter-ta, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção MUitO especial, e acr-edt tamcs que ao tema f01 dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional.
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial

lP094l2-7 IRMA PASSONI PT
.."''''''' ........... PARECER ....."''''''' ....

A Emenda contempla alguns dos aspectos pecul tares a u
sucapião u-nana , plenamente aceitáveis, especialmente Quanto
a exclusão das ár-eas publicas definidas em lei _

Entretanto, ccns tceeanoc-se a real tdade de cada Munic~

pio, a delimitação da ar-ea deve ser eemet toa à teatsiacãc mu
nicipal

Pela Aprovação Parcial nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lPc9413-S IRMA PASSONI PT
............. "'... PAR;:CER ...... * ... '"

O ideal ncrmat tvo da enenoa será alcançado através de
dispositivo genérico a ser incorporado, nos ter-mos do subet t
tut tvo

Pela enrcvacão Parcial

lP09394-S FLORICENO PAIXÃO PoT
* "'* PARECER * .

Não é convem ente eetermtnar- num texto ccnst i t uctcna t oi
quem prestar assistência tecnica Isso deve ser objeto oe lei
or-otnar ta Há que haver rtextbt t toaoe para que os órgãos com
petentes possam agir no campo, de acordo com as necessidades
dos produtores

Pela rejeição lP09414-3 IRMA PASSONI
....... "'.... , PARECER .."'•• "'......

PT
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o ideal normativo da Emenda ser-a alcançado atr-eves da
d1SPOS1ção constitucional Que estabelece a função soctat da
propriedade, na forma do sucst ttut tvc

Pela Ap"ovação Par-c-ar
---------~~-------~--~------------------------------~------~--------~----------

lP0941S-1 IRMA PASSONI PT
.... "'.."' PARECER .

A emenda não se coaduna com o esme ttc democrático da const t
tutçêc A trecrcãc constitucional republicana do Brasil não
admite pena de conftsco A rtxacão dos modulas para a realiza
cão da R A deve ser objeto de lei o-etna-ta
Pela -ej etcãc

---------~---------------------------------------------------------------~----

lP09416-0 IRMA PASSONI PT
...... "'''' PARECER .

A Emenda apresenta ccnt euco tncvaoor- ao Projeto co-o al
teração ele redação e supressão de oa-t tcutar toaces , SO'l'OS pe
la aprovação oar-ctat , nos ter-nos do sutist í t ut tvo

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

lPo9417-B IR"iA PASSONI PT
"' "' PARECER "'."'.

A Emenda apresenta conteuoo inovador do Projeto
Com alteração de redação e supressão de cer-t tcutae tce

ces , SO'T\OS pela aprovação parcial nos termos do suns t t tut t
vo

-------~~---------~:::_~~~~~::~~-~~~:~::_--------------------------------------
lP0941S-6 IRMA PASSONI PT
....... "''''. PARECER .

Pretende o autor assegurar a um conjunto de ctcaoãos o
ctr-ettc de suspender atr-avés de veto popular. a cromn cecão
de projeto de tet considerado contrario aos interesses da so
ciedade

Entendemos que 05 cidadãos não devem ter essas prerroga
tivas

Pela rejeição

lP09419-4 IRMA PASSONI PT
............... PARECER .

Pela rejeição
AS cesecr-oor-tacões serão reguladas por dispositivos am

plos. v tncut acos à função social da propriedade e aos planos
tocata de ordenação do espaço urbano. nos termos do sucst t tu
t tvc

lPD9420-a IRMA PASSONI PT
............. PARECER "' ...

O ideal normativo da Emenda ser-a alcançado através de dis
positivos referentes a função social da pr-ocr tecane , na forma
do subst t tut tvc

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

lP09421-6 ERALDO TRINDADE PFl
•••• "'''' PARECER .

A determinação do sujeito da exploração de mme-tos e de
aorcvet t aeento dos recursos htdr-éul tece deve const 1tutr-, sal
vo melhor ju\zo, objeto da legislação ordtnar-ta

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------~-----------------------------
1P09422-4 Me.URO BORGES POC
.......... PARECER .

O ütstr-t to federal e entidade "sut generis· com car-ac
t er-rst tcas de Estado e auntcroto. av ts tnhanuo-ae mais de Esta
do

Seus Deputados ntstr-ttats exercerão et tvtoaces que em
mut to se identificam com as exercidas tr-adtctonateent e pelos
Vereadores Alem disso a cê-nar-a Legislativa que será eleita
pelo Df poder-a dar autonomia ecmtrustr-at tva as administrações
r-ectonate

Pela r-eretcãc

lP09423-2 LuCIA VÂNIA PMi:lB.*....•.. PARECER "'.
A ror-e-a generica dada ao ar-t 399 atende ao mer t to da

e-ecoa

lP091l24-1 JAYME PALIARIN PTB
•• " •••••• PARECER ......."' ....

E tnutscut rvet que a medta de vida do brasileiro aur-entou
cons teer-avelmente nas utt tees cecauas Provas de tal ar trma
cão encontr-e-os nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Dlante dessa fato e das dlficuldades financeiras enf r-en
tadas ceie eats , ccnotder-amcs tnjuat t etcave t 2 df mf nut çâo do
tempo de serviço requerido para a concessão oa aocsentacor ta

Pela rejeição
----------------~-----~---~----------------------------------------------------

1P09425-9 JAYME PALIARIN PTB
..... "'..."'•• " PARECER ...*...... ,

Trata-se de eater-ta relativa a legislação complementar à
conat t ru f ção uj arne da cr terrtacão Que se deu ao texto, no
sentido de isentá-lo de e-ater-ta tneee-ccnet tt cctcoar , não po
demos acatar a emenda

lF09426-7 NAPHTALI ALVES PMDB
..... "'...... PARECER ........ "'... "'..

Assiste razão ao Autor O legislador crutnar-to cccer-a
ocupar-se da matéria

1P09427-5 NAPHTALI ALVES PMOS
............ PARECER .

Assiste razão ao Autor O legislador cr-dtnar tc correr-a
ocupar-se da matér t a

1P0942B~3 NAPHTALI ALVES PMOB
••••• "' PARECER .

A amenaa propõe a supressão das ar tneas A, B. C, D. E, f,
G, H, 1, J. K, L, M, N, O, p. Q, R. S, T, U, V e x do item
XV do artigo 12 •

A amplitude e ctver-str tcacão dos direitos contidas nos
dtepoatt tvcs em apreço cesaconsetnem a medida proposta na
e'!lenda

Pela rejeição
-----~------------~------~---~----------------------------~-------------~------

lP091l29-1 NAPHTALI ALVES PMoa
............. PARECER ....... "'.....

A redação do suosr t tut tvo acolhe" em parte a crcocsta de
supressão feita pelo Autor

lP09430-5 NAPHTALl ALVES PPlIOB
........... PARECER •••••••••

A supressão proposta e oer-t tnente A meter-ta està tnctutoa em
outro dispositivo

--~-------------~-----------------------------------------------~--------------

lP091l31-3 NAPHTALI ALVES PMDB
••••••• * PARECER .

Trata-se de conjunto de normas toctspensavets na t.et Malor de
uma nação soberana Com outra redação, la cevem constar

-----------~-------------------------------------------------------------------

lP09432-1 NAPHTALI ALVES PMDB
.......... PARECER •••••••••

A proteção a propriedade cr tveoa. como dever do Estado,
e norma Que na de constar com clareza no texto Constitucio
nal Os conflitos deverão ser solucionados pelo tea-s teoc
crctnãr-tc

Ccnuuantc touvavet a preocupação .oc nobre Const 1tutnt e,
o conteuoo da presente emenda. em t mnes gerais. já está í n
cluida no texto

Razão pela qual, aprovamos parcialmente ã emenda.
---------------------~----------,----------~-------------------------------~--~-
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lP09433-0 NAPHTALI ALV::S PMDB
.............. PARECER ......... " .....

A suo-essãc proposta não deve ser acoi ntua O avanço da tec
ntca fez nascer a necessioaoe de Droteger~se o on-e trc a in
formação, ees-o Que a redação 0"lgtna1 sofra alterações

lPQ943.1l-B NAPHTALI ALVES PMDB
.......... PARECER "'.

A inviolabilidade do 519\10 de correspondência e da tr-eaen
pessoal, (la vida f nt tma e t amt t tar- devem ser preservadas na
Lei Maior

lP09435~6 NAPhT,e.!...I ALVES PM:lB
.............. PARECER ..

As supressões ou ecrescteos oroccstcs com respeito ao i
ten conveeaee para a "igualdade de todos perante a lei", aco
lhida no Suns t t t utivo

lP09.1l36-4 NAPHTALI ALVES PMOB
....... "' PARECER .

O ccseeee à pobreza e a garantia de ut'la existência digna
são de veres oo Estado e de cada membro do corpo social ae
sul t accs portentosos e tact tvets podem ser alcançados meatan
te a justa proteção aos dtr-e t tos do trabalhador 2 med1ante
severo COntrole do oiscênc-c de recursos do ar-ar-to Necessa
1"10 e, eoene ts , Que a Lei Malor contenha 00 cr tnctcto crista
11no do COmbate a ccor-eaa

Pela aprovação parcial

1P09437-2 NAPHTALI ALVES PMOB
........... PARECER ..

Inegavelmente deve a meter-ta ser tratada e-i cect tuto pr-ó
prio

lF0943B-l NAPHTALI ALVES PMDB
u ••••••• PARECER •••• 1<"'''' ••

Os o rsoos t t tvcs Que Quer o autor ver suprimidos ccntêr
normas de proteção a sociedade

Sua eeoutencão. com alterações. se tmpôe

iP091l39-9 NAPHTALl ALVES PMDB
1< PARECER •••• ,,"' .

O direito de resposta, Que é exatanenta o cojetc tratado nas
at tneas Que se Quer suor-tmtr- e, inegavelmente direito 1nd1
vrouat que necessita constar do texto consrttuctcnat , tal sua
relevância Isto pode ser eettc com outra redação

lP09440-2 NAPrfiALI ALVES PMDB
• PARECER .

A or-onostcão não concorre para o eoer-retcoanentc do tex
to ccnst t tuctona t em elaboração Pela r-ejetcãc

------~------------------------------------------------------------------------

lP09441-1 NAPHTALI ALVES
..... .,. PARECER .

permt te a ene-rca o a J 1stamento e o voto aos na ter-es de
oeaesse i s anos de idade

Entendemos que a idade oa-a o alistamento deve corres
ponder aoueta da r-esccnsabtr toaue ctvt i e penal

AOS dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessaria para o exer-c tctc do voto, apesar da
mocer-n tzaçãn dos metas de cceuncecãc e dOS recursos da infor
mação escrita

lP09442-9 NAPHTALI ALVES PMDB
.............. PARECER ..

A proposição não concor-r-e para O aoe-retccaeentc do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

lP09443-7 NAPHTALI ALVeS PMDB
••••••••• PAREC!::R .

A proposição não conec-t-e para o ecer-tetccemento do tex
to ccnst ttuctonat em elaboração Pela r-ejetcão

lP09441l-S NAi'HTA!..I A!..VES PMDB
• ••••• ", PARECER ...

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to conat t tuc tcna t em elaboração Pela -ejetcãc

1P09445-3 NAPHTALI ALVES Pr,oOB
• PARECER •••• "' .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to const ttucronat em elaboração Pela rejeição

lP09446-1 NAPHTALI ALVES PMDB
............. PARECER •• "' .

A proposição não Concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela r-ejetcãc

lP09447-0 NAPHTALI ALVES PMDB
............... PARECER ...

A emenda já consta tnter-a teente do texto do Projeto de
Constituição de s rsteeartaacãc Pela prejudtclalidaae

1P09448-8 NAPHTALI ALVES PMOB
............ PARECER .

A or-cccs tcãc não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to const t tuc tcnat em elaboração Pela rejeição

lP09449-6 NAPHTALI ALVES PMDB
........ "'•••• PARECER ..

A pr-oposição não concorre para o acer-eetcca-entc do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

--------------------------------------~-----------~----------------~-----------

lPD9450-0 NAPHTALI ALVES PMOB
.,,"'•••••• PARECER .

A emenda ja consta interalmente do texto do Projeto de
ccnst ttutcãc de Sistematização Pela prejudicialidade •

1POO451-B NAPHTALI ALVES PMOB
........ "'.... PARECER •••••••••

Busca a Emenda moatficar o ar-t teo 273 oc Projete de
Constituição

Entendemos que a redação do menc rooacc dlsposltivo está
técnicamente bem posta, definindo claramente a competência '
tr-tbut ar-j a dos Yuniclp10s, precisando seu âmbito de ação

Pela rejeição

lP09452-6 NAPHTALI ALVES PMOB
........... PARECER ..

asatate razão ao eutcr O legislador cr-emar-te poderá
ocunar-csa da meter-ta

lP09453-4 NAi'HTALI ALVES PMDB
................ PARECER ..

Sem emoarpo do apreço pela tntencãc. por não aee-ccae-se
a outros cr tnctotcs ou pela sua impertinência com O tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição

lP09454-2 NAPrlTALI ALves PMOB
••••••••• PARECER ..

A crocos tcãc não concorre para o aoer retccemento do tex
to const t tuctonat em elaboração Pela rejeição

-----------------------------------------~----------------------------~--------

lP0945S-1 NAPIiTALI ALVES PPrlDB
.......... PARECER ..

Forma de cálculo de cener tctc crevtoenctar-tc e meter-ta
t rotca de le1 ordinária. vez cue. alem de estar surer ra a va
r-fações oer-toctcas , deve merecer tr-atar-ente pormenorizado que
não se coaduna COln o texto constituclonal

Pela rejeição
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1P094S7-7 NAPI-lTALI ALVES PMOB
............. PARECER .

ass tste razão ao Autor O legislador cr-ctnar-to poder-a
ocupar-se da meter-ta

lP09461-S NAPHTALI ALV~S PMOB
............ PARECER ..

ass tate razão ao Autor O legIslador cr-dtnar-to poder-á
ocupar-se da meter-ta-------------------------------------------------------------------------------

iP09<1SB-S NAPHTALI ALVES PMOB
.......... PARECER ..

ass ts te razão ao Autor O legislador ord1nario ccoer-é
ocupar-se da mat es-va-------------------------------------------------------------------------------

lP09<156-9 NAPHTALI ALVES PMDB
.............. PARECER " ...

Assiste razão ao Autor O legislador ordinário poder a
ocupar-se da mater ta-------------------------------------------------------------------------------

P'L1P09475-S JONAS PINHEIRO
............ PARECER .

1P09<1B4-<1 VALTER PEREIRA PMDB
............... PARECER ..

Quanto a aprovação de execução de obras pelo Congresso

1P09483-6 VALTER PEREIRA PMOB
.............. PARECER .

Os ccjet tvos perseguidos pela Emenda. conf\itam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

1P09476-3 JONAS PINH~IRO PFL
• PARECER ..

Em que oese sua r-etevãncta não se cogita da apreciação
da mater1a no ãmntt o const t tuctcna t

Pela prejudicialidade

lP094B2-8 VALTER PEREIRA PMDB
............. PARECER ..

Data vênia do ilustre autor pensamos Que o texto do
Projeto. no particular, está mais adequadamente ctsctnt tnaco,
refletindo o entendimento da maioria dos constituintes

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

1P09481-0 VALTER PEREIRA PMDB
.. PARECER .

A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre
autor, não se ajusta a s ts temat tca geral adotada pelo Projeto
de Constituição, Que expressa, no particular. o entendimento
de grande parte dos constituintes

Pela rejeição

1P09479-8 VALTER PEREIRA PMOB
.......... PAREC!::R .

Quer o nobre Constituinte Valter Pereira que seja aditado
o 4 ao ar-t 277 do Projeto de Const ltulção vedando Que a
União retenha por mais de 60 dias as quotas partes dos Esta
dos e llIunlcipios, sob pena de crime de responsabilidade da
autoridade resnonsave t pelo repasse não efetuado Preocupa-se
com o efeito desgastante da inflação sobre as part tctpecões
devidas aos Estados e Munic'plos

A preocupação e legHima, mas pode ser disposta em t e t
comnt enent ar-, mesmo porque tambem ocorre nas partilhas dos es
tados aos Munlc'plos

Por outro lado, a autoridade r-esccnsaver não deveria ser
o chefe da repartição. porquanto Irregularidade dessa espécre
normalmente parte de autoridade cct í t tca maior

lP09473-9 JOSE TINOCO PFL
................. PARECER ..

A emenaa cr-etence suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação à

participação das ent tcaoes e empresas estatais na manutenção
t tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matér-Ia mais oeoor ta de legislação ordinária. pois o
assunto já é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se. ainda Que o controle e. a r tscat t
eação dos -eunoos de pensão" é competência de uma secr-etar-ta
especifica do Ministerio da Previdência e Assistência Social,
à Qual f ncurobe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

1P0947B-0 VALTER PEREIRA Pr.'DB
............ PARECER .

A proposta, amua Que oportuna, pode gerar abusos Isto
porque pela vontade de se contratar um medico, ser-lhe-a ofe-_
r-ectcc t amnem um outro cargo, principalmente se se tratar de
uma cidade do interior

Efetivamente a accemecãc em s~ não é Doa Exceção foi
feita apenas naqueles casos em que ha correlação de eeter-ta e
compatibilidade de trcr-ar-tc

lP09477-1 VALTER PEREIRA PMOB
............. PARECER ..

O pr-ojeto de ccnst trutcãc prevê que os auntctptcs com
população superior a três mllhões de hatir tantes poderão tns
t t t utr- Tribunais de Contas Colocado dessa ter-e-a nantem as
existências dos Tribunais hoje funcionando e não obriga. aque
tes auntctptce Que, apesar de ccssuu-ea três milhões ou mais
de nabt taotes , a instalarem os referidos Tribunais

1P09480-1 JORGE ARBAGE PDS
.............. PARECER ..

A Emenda cont r tnut para o acee ee tccamentc do Substituti
vo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P09474-7 JONAS PINHEIRO PFL
............. PARECER .

No entendimento do Relator, a mater ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cectnàr ta. e-s Que a proposta de exclusividade da folha de
sata- tcs para incidência de contribuições sociais destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
t tnanctamenrc de programas e ent idades já consol tuadcs no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctcnar poderiam ser fixadas as provisões tnatscensavets ao
nesccor-an-enro da mat et-va , de modo a que 'Possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva remetendo a mater-ta
a ulterior ccns toerecãc. ao ensejo do processo legislativo
or-dtner tc

Pelo acctnteento parcial, nos termos do suost ttut tvo-------------------------------------------------------------------------------

1P09471-2 JOSE TINOCO PFL
............ PARECER .

As normas Que a Emenda pretende inserir no texto cons t t tu
ctonat ja consta do ar t 269 do Projeto de Constituição. as
ntnuctas , evidentemente, devem constar de legislação

-------------~~~~::~~~:~:~:~~~:!_---------------------------------~------------
1P09472-1 JOSÉ TINOCO PFL
.............. PARECER .

O eminente Const ltuinte José Tinoco quer preservar na com
petência da União O Imposto sobre er-ccr-teeaoe Territorial Ru
ral e oest tna- os recursos dele provenientes às ações vtsao
do alterações na estrutura fundiária, na colonização e no as
sentamento cocuiactonat na area rural, atr-avés dos Estados,
Distrito seoe-ar e Munic'ipios

O Imposto sobre propriedade territorial rural pertenceu
aos Estados até 1961, fo\ tr-ans'tarmc aos Munic'pios ate 1SeS
e absorvido pelo Governo federal a partir de 1966, a pretexto
de fazer reforma esr-ar-ta Na orblta federal é que teve a ctor
aomtntstr-ação. fazendo com Que o INCRA se OMitisse na cobran
ça de mais de 78% do valor lançado durante os anos de 1966
ate 1983. causando u-r-ecuper-evets cr-ejutaos aos Munic'pios.
aos quais a Constituição em vigor manda transferir a r-ece t
ta

A excee têncta histórica, pois, provou que o centralismo
do tributo em questão prestou-se a variadas e vultosas mani
pulações em favor dos grandes proprietários, o que certamente
continuaria se mantido na competência tmccs tt tva da União

A destinação do produto para os fins propostos pode ser
re t ta mesmo com a competência do imposto aos Estados e Muni
ctctcs-------------------------------------------------------------------------------

AS alegações contidas na justificação são procedentes,
mas o dispositivo não deve prevalecer

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMDBiP09470-~ LuCIA VÂNIA
•••• "' PARECER .

1P09<169-1 LuCIA VÂNIA pMOB
.............. PARECER ..

Somos pela aprovação da emenoa no Que diz respeito a
proteção da famí lia as uniões estáveis ao casamento ctv t t e
re1 igioso

Não julgamos oportuna porém a norma que veda a lei or-
dtnãr ta a limitação do numero de dissoluções da sociedade
conjugal

-----------~-------------------------------------------------------------------

1P09<163-1 ARNALDO PRIETO PFL
........... PARECER ."' .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no cnsccst
t tvo Que se pretende suprimir figuraria netncr- em legislação
ordinária. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante signiflcativas no
financiamento de programas e entidades já ccnsoj toaoos no
campo social

se-ente mediante tratamento via legislação tnr r-aconst ttu
c tcnat poderiam ser t txaoas as provisões tndtscensave ts ao
desdobramento da meter-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os o tvar-sos aspectos envolvidos

Em v-ere da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comendavel accrner- a emenda euccess tva remetendo a matéria
a ulterior consideração ao ensejo do processo teatstat tvc
or-o tnar-f o

1P09465-B DEL BOSCO AMARAL PMOB
........... PARECER ..

As supressões ou acrescnros propostos com respeito ao 1
tem convergem para a ~lgualdade de todos perante a tet ". aco
lhida no Substitutivo

lP09462-3 ARNALDO PRIETO PFL
............ PARECER .

A emenda pretende suprimir o art 360 Que impõe limitação a
participação das entidades e empresas es tata ts na manutenção
r tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
eeevtoceee Entendemos consistente o argumenta de que se tra
ta de rsarer ta mais cr-óar te de legislação orotnér-ta. pois o
assunto já e objeto de tratamento escectf tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se ainda, Que o controle e a r tscar i
zação dos -runocs de censêc'' e ccnnerêncta de uma Secretaria
esnectt tce do Ministério da Previdência e Assistência Social,
à Qual Incumbe o acompanhamento da observância das ocr-e-as 1e
sats e regulamentares pertinentes

1P09468-2 LüCIA VÃNIA PMDB
............. PARECER ."' ..

Visa a emenda a assegurar a gestante estabilidade no em
prego desde o inicio da gravidez ate trinta dias depois do
término da licença

ccns toer-encs da esoectr tcacãc de prazos, não cabe, no
texto constitucional Por essa razão optamos pela forma do
Projeto a garantia da licença sem cr-ej urec do eruieeso e do
sarar-te

I P09466-6 DEL BOSCO AMARAL PMDB
........... PARECER ..

Somos ccntr-áe tcs a Emenda por considerar Que se trata de
matéria não constitucional, devendo ser proposta em .ieatsta
ção ordinária

cete rejeição
-----------------------------------------------------~-------------------------

lP09<159-3 NAPHTALI ALVES PMOB
............. PARECER .

Estamos de acordo com O autor da emenda Que sugere a su
pressão de attneas Que são pertinentes a legislação ordiná
ria Entretanto. ressalva deve ser feita as ar tneas a,b,c,g,j

e m por se tratarem ne principias Que devam Hgurar no texto
constitucional e garantem a integridade do Instituto da s tn
~icallzação

1P09<167-<1 O~L BOSCO AMARAL PMDB
... "' PARECER ..

O emtneme Constituinte Joaquim Carlos Del Bosco AlT'aral
propõe Que seja acrescentado um car-aar-ato ao oteccatt tvc que
distribui impostos para a União. estabelecendo que serão
exercidos pelo Ministerio da Fazenda a fiscalização e o con
trole sobre o comercio exterior, essenciais a defesa dos in
teresses da economia nac tona 1. exct tct tando as r-eseect tvas a
t r tbuf ções em seus ar tneas

A r-atér te é evidentemente r-eautéver em lei oro tnar ta fede
ral, no exe-ct cio da competência legislativa para dispor so
bre serviços federais

Não justifica, data venta. a inserção em Constituição, da
inclusão da Policia Federal, das sot tctes Civis e
dos Guardas Municipais Mas a sugestão poderia constar das
otsccs tcões transitórias até gue te t esoecte tce viesse a r-a 
sut ar o assunto

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP09<164-0 ARNALDO PRIETO PFL
............ PARECER .... "'.......

A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com O
cerceamento (la esfera de atuação das ent idades de cr-ev toênc í a
privada de càr-ater- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
Que o Substitutivo do nej aror- embora adote a perspectiva de
universalização da cobertura dos riscos básicos no ãnct to da
Seguridade Social, não impõe qualquer restrição a existência
de entidades privadas no campo m-evtoenctar-tc. para atendi
mento a demanda do sesnentc de renda não atendido pela cober
tura bas tca do s ts tema oficial Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérlto,
sua final idade

1P09460-7 NAPHTALI ALVES PMDB
........... PARECER ..

Estamos de acordo com O autor da emenda quando sugere a
supressão de attneas Que são pertinentes a legislação cr-dtoa
ria Entretanto, ressalva deve ser feita as alíneas a b,c,g,j
e m, por se tratar de prinC1P10S Que devem figurar no texto
constitucional e Que garantem a integridade do tnst t tuto da
;lndlcallzação
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lP09.<184-.<1 VALTER PEREIRA PMOB lP09503-4 LUIZ SOYER PMDB

oeveeos ressaltar Que o projeto j a adota ee-e orovrcêncta
que. inclusive. cever-ã permanecer no suost ttut tvo. embora com
outra -eoação Quanto ao parecer previa do ír1bunal de Con
tas, entendemos que POdera complicar o processo Pela aprova
cão parcial

1P09.<18S-2 VALTER PEREIRA PM:JB
.......... PARECER .

Data máxima vênta do l1ustre Autor. em qualquer circuns
tância a aposentadoria ocorrera na eorma que a lei determi
nar. tanto que ao próprio Tribunal de Contas cabe julgar da
legalidade ou apreciar para fins de registro as aposentado
rias, reformas e pensões Nada mais compete ao Tribunal do
que conteast ear- o ato de eposentecão com os par-ãmetr-cs
legais

Pela rejeição---------------------------------------------------------------------------
lP094B6-1 OCTAVIO ELíSIO PMDB
••• "'••••• PARECER •••*......

A proposta foi acolhIda na formulação ebr-a-icente,
esoect r tce , do cacut do artigo

Pe1a aprovação parc Ia 1-------------------------------------------------------------------------------
lPQ9487-9 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
.......... PARECER * .

A emenda permHe estender o prazo de eoutatcãc da vt ta-
t tctecace de dois para três a-ios O jUiZ poderia praticar
falta às vésperas de completar três, o que, de acõr-oo com a
argumentação, f ust tr tcar-ta estender o prazo de três para qua
tro anos. A perda do cargo por falta grave pode ocorrer a
Qualquer tempo, mesmo depois de adquirida vrtat tctecaoe, que
não e uma garantia absoluta, rolas favorece a Independência do
juiz

Pela rejeição--------------------------------------------------- ----------------------------

ca setorial
Pela rejeição

lP09504-2 NELSON CARNEIRO PMOB
............ PARECER .

Pela rejeição A Emenda proposta não aperfeiçoa o ar-t 32.0
do Projeto de Constituição e incorr-e em erro ao subordinar o
texto constitucional ao disposto no Regimento Interno de uma
tnst ttutcão

lP09S0S-1 NELSON CARNEIRO PMOB
••• "'........ PARECER ....... *•••

O eminente Constituinte r-erscn Carneiro deseja incluir no
Projeto de ccnstrtutcãc dois paragrafos ao ae t 270, no sen
t too de definir a renda tributável como a diferença entre os
rendimentos auferidos e as despesas necessar-f as à respectiva
obtenção ass to COM Que a lei poderia Indfcar percentual et
xo para oeterminação do valor das despesas oeout tvets , sem
Imposição de t tnt tes de valor

Com todo respeito, a definição de renda tr tbutave t e das
despesas dedutíveis são Objeto da lei federal Que regula o
imposto de comaetêncre da urüãc São conceitos e valores al
teráveis conforme a oortt tca tributaria e os fenômenos tribu
tarias A Têm disso, a emenda esqueceu os encargos do contri
buinte e outros gastos eomtss tvets e admitidos, embora não
necessar-tos a produção dos r-andtment os , presentemente tnctut
dos nos abatimentos da renda bruta Se acolhida a emenda,
portanto, maior seria a ônus sobre as pessoas físicas

lP09506-9 ~ELSON CARNeIRO PMDB
.............. PARECER " .

octe-oe pela redação do texto tal como cr-tatnateent e
cons tçnaoo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09488-7 VALTER PEREIRA PMJB
..... "'••••• PARECER .

A emenda, a pretexto de evitar cerceamento de defesa. In
verte completamente o mecanismo adotado ceto Projeto, fazendo
com que a cntasêo do Congresso Nacional beneficie, como na
Carta em vtccr- o mau administrador da coisa publica, enfra
quecendo, assim, sensivelmente a ação do controle externo

Pela rejeição

lP09489-S VALTER PEREIRA PMDB
••• * PARECER "'••

Pela rejeição, em ceoer tctc da boa Imagem dos membros do
Poder Legislativo A figura do cr-trne , de natureza pc t t t t ca ,
não condiz ccn a imunidade que se deseja atribuir aos parla
mentares

lP091190-9 VALTER PEREIRA PMDB
......... * PAR:;:CER ••• "'.......

Pelo não acolhimento porquanto pretendemos suprimir
referida ar inea

Pr-ejuctcaca

lP09491-7 VALTER PEREIRA PMDB
........... PARECER .

Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto

1P09507-7 CHICO HUrlSERiO POT
.......... PARECER " .

Pela rejeição, rece às razões alegadas quando do exame
da emenda no lp02774-B

lP0950B-5 CHICO HUMaE~TO POT
•••• "' PARECER .

A aprovação oos I imites ter-r t tor ta ss dos Estados pelas
assesotetas de Leglalatlvos não r-er tr-a a .sccerente das popu
lações interessadas quando se ex1ge consulta ctebtsct tar-ta
estabelecida no texto do c-oef to Em face do exposto. somos
pela rejeição---------- ---------------------------------------------------------------------

lP09509-3 CHICO HUMBERTO POT
............. PARECER ..* .

at caves desta Emenda, ê apresentada proposta
modificando a redação da a t tnea d uo Hem IV do ar-t 12 do
Projeto de Constituição que assecur-a a livre manifestação de
pensamento

Justifica o autor sua proposta afirmando que as resarvas
ccnt toas nesse cnscos ttivc darão oportunidade a ações
at entór-tas a t tber-dade

Não ccnccr-oanos co"'! o entendimento o autor e somos
favoráveis à manut enção da restrição da liberdade para
r-e-o eeetecões que tnct tee a violência-------------------------------------------------------------------------------

lP09492-5 VALTER PEREIRA PMDB
••••••••• PARECER .. *•• ..,."••

Data vênte ao eminente autor, a matéria se acha mais
adequadamente disciplinada no contexto da Projeto, ate por
Que quando não ocorre a o-es tacão de contas, procede-se a
tcr-eoa de contas do aestor ou r-esconsevet

Pela rejeição

lP09510-7 CHICO HUMBERTO POT
••••••"". PARECER .......*"'....

Com esta Emenda pretende o nobre Constituinte alterar a
at tnea c do item IV do ar-t 12 do Projeto de ccnet ttutcêo

Embora t avor avats a supressão do numero 3 ao r-eeer tco
otsccs tt tvc. entendemos Que a redação proposta para o 'unnero
1 não apresenta alteração substancial ao texto do crojetc.

--------------------------------------~---------------------~------------------

lP09500-0 ADHEMAR DE BARROS FILHa POT
.............. PARECER ..

Pela aprovação, de acordo com entendimento predol"Tlnante na
Comissão de Sistematização

lP09S02-6 ADHEMAR DE BARROS FILHO PT
............ PARECER .

A Emenda deve ser r-ej ef taca por não se ajustar ao enten
tf tmento predominante na ComIssão de s tatemar taacãc

lPQ9499-2 ADHEMAR OE BARROS fILHO PD1
............ PARECER .

De acordo com a juet te tcat tva
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P0549,-3 A.DHEMAR DE BARROS FILHO POT
............. PARECER .....*.....*

A ar-enoa trata de matéria não ccnst vtuctcnat • devendo ser
tratada em legislação c- totnar-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09513-1 CHICO HUMBERTO PDT
......... *•• PARECER ...... *.... *.

o ar t 54, inciso XVII, ao estabelecer a competência da União
para exercer a classificação de divisões cobt tcas não entra
em contradição com o ar-t 12, inciso IV, letra e Portanto
fere a liberdade de escolha

lP09S15-B LUIZ SOYER PMOB
................ PARECER .

O ctsrcs ttovo e totalmente tnocuc Não na necess toaoe de
le para garantir as regulamentações das profissões ja estabe
lecidas por legislação ordinária Por outro lado. não ha no
Projeto qualquer ameaça ele perda desse direito já adquirido

Enfim, não nos esqueçamos que a lei não poder-a prejudicar
o ato jur tctcc perfeito

Pe 1a aprovação-----------------------------------------------------------------------------

lP09S11-5 CHICO HU\lBERTO POT
.....*.+••• PARECER ".

O subst ttut tvc do Relator acolheu, com alterações a re
dação proposta

-----------------------------------------------------------------------~-------

lP09512-3 CHICO HUMBERTO PDT
••"' PARECER "' .

sonos t avcr ave t a um pluralismo sindical mttigado par
algumas medidas exigidas pelas condições peculiares do s tnot
cat tsmc nacional, COll'D as dos dispositivos que garantem a ex
clusividade de representação perante o Poder Publico para uma
so ent tcaoe sindical. cuanoo 'rouver- varias da mesma categoria
e a contribuição sindical be-n como condições para o regis
tro coor tcc

pej a rejeição

1P095l9-1 JOSE LUIZ MAIA POS
.......... PARECER .

O autor pretende incluir o cargo de Pres'dente do Supremo
Tr-ftnma l Federal na relação dos cr-tvet tvos de brasileiro na
to. com a nova redação oferecida a at tnea B do item III do
artigo 27

Acontece que o r-eeer-too Hem trata de candidatura para
cargos providos por eleições populares

A proposta deveria ter sido endereçada à Seção 11. dO ca
ct rctc IV, do Titulo V-Do Supremo rr touna t Federal

Acolhemos a parte que diz respeito ao Presidente da Repu
m tca. da Câmara dos Deputados e dO Senado Federal

lP09S14-0 LUIZ SOYER PMDB
.."' PARECER .

A anenoa propõe a supressão do tre-r XIV do artigo 12 do
Projeto

A proposta acolhida poderia resultar na falta de garan
tia para a sucessão hereditária, que. deve ser preservada

Pela r-ej e tção
--------------------------~----------------------------------------------------

lPD9S16-6 LUIZ SOYER PMOB
... "'•• "'••• PARECER •••••••••

A redação proposta pela emenda Visa a es tane tecer- pr1nc'i
pios para o planejamento ramt r tar- melhorando o texto do Pro-

------------_!::~--~~~:_~:~~-~~::~~:~~~-~~:::~::_-------------------------------
lPOS5 I 7-.<1 LUIZ SOYER PMOB
••••• " PARECER ••* .

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao
texto const ttuctcna r

1PD9S1B-2 LUIZ SOYER PMDB
......... * PARECER .

Pela sua especificidade estes ccnteuoos passaram para a
esfera de lei c-crnar-ta e comctenenta-

Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

POT

POT

Pe1a aprovação da enenoa

lP09496-8 AOHEr.'AR DE BARROS FILHO
............. PARECER .

De acorda com a ãust tr tcat tve
Pela aprovação

lPQ9498-4 ADHEMAR DE BARROS FILHO
............. PARECER .

De acordo com a justificativa
Pe 1a aprovação

lPQ91197-6 ADHEMAR DE BARROS FILHO ~OT
........... PARECER .

Tem inteira procedência a iniciativa do nobre autor,
porquanto a matéria de que trata a presente emenda já 50 acha
amplamente disciplinada na Seção IX do cacvturc I do r i tutc
V -

lf'09501-8 ADHEMAR DE BARItOS FILHO PDT
............ "'''' PARECER ."' .

~ procedente e mesmo conveniente a Sugestão ccnsuostan
ctece na emenda do const t tutnte paulista

Reoigido como se encontra, o texto original do Projeto
traduz Indébita interferência do Ministério Publico em ativi
dade proar-ra e exclusiva do Poder auctctãr-tc. crcctanaoa des
de o IMpério

Pelo acolhimento

lP09495-0 ADHEMAR DE BARROS flLHO PDr
.......... PARECER •••*•• "''''.

A Emenda faz depender de tntctat rva de tribunais, leis
Que a eles interessam

A experiência tem derronst r aeo que o uuctctar-tc é mais
adequado para a conservação do que para a cr tação do Direito

Não se deve entravar a iniciativa do Congresso
seta rejeição

lPOgIl911-1 ADHEMAR DE BARROS FILHO por
................. PARECER ."' .

A Emenda, em Que pesem os argumentos do ilustre constitu
inte, não poder-á ser aproveitada, tenho em vista a sistema
t tca por nós adotada Assim or-erer-tros a designação Policias
ctvts , Que melhor atende a teactção Constitucional

Pela rejeição

1P09503-11 LUI Z SOYER PMDS
............ PARECER "

A E'Ilenda propõe a Inclusão do Hem no Art 3117, visando
a dar cr-tcr toace ao controle ela nansemtase ..

Conslderamos a meter-ta como de natureza tnrr-aconat t tucto
nat , não devendo constar no t ezto A mesma é objeto de cot tt t



oroor-ta da legislação or-ctnar ta Que nooera estabelecê-los
coeoecenco os "or tnctctos e otr-etr-tzes- mensionados no mesmo
ctscos tt tvo Quanto á suotet tvtoaoe da legislação estadual e
municipal a reaer-aun, veja-se o ar-t 57. toctsc I onde se
encontr-a a norma nesse sent ido

1P09554-9 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
.......... PARECI::R .

-----------------~:~:~:~~::_:~_:~::_~~-~~~:~:~~~~-~~~:~~~-~~-~~~::~:~:~~~---_-:::-
1P09SSS-1 A.DHEMAR DE BARROS FILHO POT
.. PARECER '"

A emenda propõe seja tncrutcc parágrafo ao ar-t 254
Entendemos ser a meter-ta objeto de le1 cr-dtnar-f a ,

-----------------~:!.~-~:~:~:~~---------------------------------_. --------------
lP09556-5 ADHEMAR DE SARROS FILHO PDT
............... PARECER •••••••••

A proposta contida na presente emenda ceve ser tratada no âe-

-------------~~:~-~:_::~~::::~~-~~~~~:~~:_-------------------------------------
1P09557-3 ADHEMAR DE BARROS fILHO PDT
........... PARECER .... "'.......

-----------------~:~:~::~::-:~-::::_~~-~:~:~:~~~~_:~~::~~-~~-~~~::~:~:~~~------

lP09539-5 NILSON GIBSON PMOB
"'.."' PARECER ..

As t tnar toaoes perseguidas pela Emenda contrar1am a 0"''1
entaçâc cet tntca pelo Projeto

------------------~::~-~:~:~:~~----------------------~-------------------------
11'09540-9 NILSON GIBSON P~lDB
................ PARECER .

Err que pese o brilho do trabalho, a juet tt tcat rva não
nos convence da necessidade de aceitar emenda de natureza

------_:_---_:~~::~:~::~~--~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------..,-
lP09541-7 NILSON GIBSON PMDB
........... PA~ECER ••• "'......

A Emenda proposta e conflitante com a orientação defini-

-------------~~-~~-~~~!::~:_~~:~~-~:_~~~~:~~:_~:!.~_:~~-~:~:~:~~---------------
11'09542-5 EUNICE MICHILES PFL
............. PARECER ..

O eapj r-f t c do Projeto de Constituição é O de garantir Que
somente empresas nacionais possam receber tratamento prefe
rencial por parte do Poder Pub l 'Ico Parece tcatcc Que tal
tr-atamento seja dado apenas a empresas cujo controle oectsc
rio e de capital esteja sob ocntntc de nr-as t t etr-os O Art
301 não encerra imped1mentos a presença do capital estrangei
ro no Pais

----------------~:~~-~:~:~:~~--------------------------------------------------
lP09543-3 i\OHEMAR DE BARROS FILHO POT
* PARECER ,~ .

É da tradição do Direito Constitucional Brasileiro não
fixar o numero de Ministros do Tribunal de Contas da União,
deixando tal a'tvf t r-e a legislação tner-accnstttuctcnar

Ademais. a autonomia ja esta assegurada pelo Que dispõe
10 do art 144, combinado co'n o previsto no ar-t 295
Pela rejeição------------------------;:------------------------------------------------------

lP09544-1 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
............. PARECER _

Embora o cet-aaeaec 30 da sugestão cont toa na emenda exija
a compat tbtt toace de nor-ãr-tc, somos do parecer Que o vereador
não possa acumular O mandato eletivo de vereador exige den
tre isenção total e dedicação d1uturna, atnoa que as sessões

-------------~:_:~~~~:_~~~~~~~~!._::~:~-~~:~~:_::~~~~~:-~~-~~~~~:~~~:_----------
1P09545-0 AOHEMAR DE BARROS FILHO POT
............. PARECER ..

A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito
Federal e Mun1c'ip1os na arrecadação t r-j butar-í a , como prevista
no item II do 10 do ar-t tao 461, foi a formula encontrada.

"õesde a Subcomissão dos Tributos para possibil t tar- as acomo
dações necessãr tas e decorrentes dessa atevecãc Pela r-ef et -

-------------~~~--------------------------------------------------------------
11'09546-8 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
........... PAr<:ECER to .

Somos pela rejeição da emenda
Constituindo-se preocupação básica do subst ttut tvc a

proteção da fam\ 1ia, não poderão ser e l tmtneoas do texto as
uniões estavets

A obr1gatoriedade da real t aação do exa-re c-e-nucctat de-

-------------~:_::~-~~~:~~-~:_::!_~~~~~~~~~------------------------------------
lP09547-6 ADHEMAR DE BARROS FILHD POT
........... PARECER ~ .

O conteudo da Emenda em confronto com o do Projeto e
das ce-ais emendas atinentes ao mesmo assente não obstante
os nobres or-ccost tos do Autor, não se harmoniza com a stete
mat toa que orienta o Sistema de Pt ancs e ür-çamento

-----------------~:~:_~:~~:~~~-------------------------------------------------
1P09548-4 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
............ PARECER ~ ..

Pretendemos suprimir o Hem I do ar-t 29 em nossa proposta
por entender QLe a mat er-t a nela tratada deve ser objeto de
lei orcnner-ta Ora, como a emenda visa justaeente a alterar

-------------~_:~~~~~~-~:~~:_~~::~-~:~::::_~_:~~:~:~~~-------------------------
1f'Ô9549-2 ADHEMAR DE BARROS FI LHO POT
............. PARECER ~ ..

V1sa a amer-oa incluir um 13 ao ar-t 272 do Projeto, pe-
lo qual se est abet ce Que -ter complementar esoectr tcar-e a
tntctat tva de proposi tur-a das resoluções do Senado da Republ t
ca de Que tratam os 7, item U e UI e 8 deste art1go~

Não obstante as razões apresentadas. entendemos que a 1'13
ferlda í mctat tva pode caber aos Senhores Senadores que, so
bretudo em razão de sua condição de representantes do Estado.
a exercerão em conformidade com as normas reguladoras do
processo iectsiat tvo

-----------------~~::_~:~~~~:~-------------------------------------------------
1P09550-6 ADHEMAR DE BARROS FILHO por
••••••••• PARECER .

A Emenda, não obstante os elevados propósitos do 1lustre
Autor não se ajusta à sistemática geral adotada pelo Proje
to, Que expressa, no particular, o entend1mento de grande
parte dos Constituintes

Pela rejeição

---------~~~~~~~:~---------~ÕHE~R-ÕE-;~~~~~-;;~~~-------·---------~õ;---------

••••••••• PARECER .
Pretende o autor excluir das regras estabelecidas na

aj tnee ~p do Hem II do ar-t 27 - Elegibllidade -. os poli
ciais mt i t t er-es e bombeiros militares

Não concordamos com a exceção proposta, porque todos são

-------------~~:~:~~::_-~~~-~~~::_~~~::~:~:_~~~:~-~~::~~~~~:_:~::~_:!.::_-------
1PD9552-2 ADHEMAR DE BARROS FILHO por
......"' PARECER .

---------------------~:~~-~~~~~:~~~-~~~:~~:_~~:_::~~:-~~-~~~::~:~:~~~---------
1P09553-l ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
.......... PARECER ....... "'....

Embora optamos por uma redação c-cpr ta , acolhemos a suges
tão cont ida na presente emenda-------------------------------------------------------------------------------
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PMOB'lILSON GIBSOt~1P09538-7

~~~~~:~~~:~~-~~-~:~~~~~-_:_-~~~:::~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~~~:~~:~~:_-------------
;1'09520-4 FRANCISCO OIÓG::NES POS
•• "'•••••* PARECER .* .

A emenda or-etence suer tmu- o ar t 360 Que impõe t tett ecão a
oar-t tcroacêo das entidades e errcr esas estatais na manutenção
r tna-icetr-a de planos de previdência complementar para seus
se-vtocr-es ant enoenos consistente o argumento de Que se tra
ta de meter-ta mats própria de iectsiecêc cr-dtner ta. pois o
assunto já e objeto de tr-atamento especif tco em dois decretos

~~;c~t~~~;iâ~ q~~s~~~~:~~~ ~ i ~~:~c~~~ç~ocg~t~~~:re a ~y~~~~~
- aecêo dos -eunoos de oensêo'' e competência de uma secretar-ta

escecte rce no !/,\n'ster\o da Prellidência e ass rstêocra Social
à Qual incumbe o acompanhamento da obser-vêncte das normas 1e-

-------------~~~:_:_~:~~~~~:~::~::_~:~:~~:~~::_-------~------------------------
11'09521-2 FRANCISCO OIOGEN::S PDS
............... PARECER .

As ateçacões contidas na f ust t r tceção da Emenda são pro
cedentes Realmente, a saude ocupacional deve ser obej t o de
r-eautanentacãc especifica e'l' re t or-otnar ta

-----------------~::~-~~~~~~:~~------------------------------------------------
11'09522-1 FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER "' ..

Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo Que ctsct
pl f na o tratamento tributaria a ser dispensado a microempre
sa (art 267)

Após exame de gr-ande numer-o de emendas sobre a meter-ta.
chegamos a conclusão de Que as mvceoe-ror-esas e as empresas de
pequeno porte em razão de sua reconhecida importânc1a econô
mico-social, devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur tctcc df f er-encj arío , visando a incentivar sua cria
ção, preservação e desenvolv1mento, atr-avés da el tntnecãc
redução ou s urot tr tcacêc de suas obrigações acntntstr-at tves
tributarias, cr-evtcenctar tas e cr-eot t í cf as

Por outro lado, considerando a conveniência de Que a ma
téria seja disciplinada a ntve t nacional para Que se lhe im
prima a devida unttcrmtoaoe. entendemos que as aludidas
empresas, para fins de receber tratamento diferenciado, devem
ser definidas e caracterizadas mediante lei complementar

Por entendermos que tal tratamento deve ccncr-et teae-se a
vés de med'das que abranjam as varias especies de obrigações
acima indicadas e não apenas as tributarias, optamos por 1"
ser tr- O otaoostt tvc r-ej at tvo à mater-r a no cemturc I do t ttu-

-------------~~-~:~:_=-~~-~~~:~-~:~~~~::~_:_~:~~~:::~~-------------------------
11'09523-9 FRANCISCO OIÚGENES PDS
.............. PARECER "'••• "''''....

Propõe a emenda a supressão do inciso 111 do artigo 273.
eliminando o imposto sobre vendas a varejo

O tributo ceve ser mantido pois reforçará as receitas dos

-------------~~~~:~~~~:_-------------------------------------------------------
lP09524-7 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER ."'."''''.....

Ao legislador cons t t tutnte assiste razão, Quando propõe
a ênenoa Que all'p1ia a autonomfa administrativa dos Tribunais,

-------------~~~-~:~~:~~:_~:!.:_:~~~~::~~---------------------------------------
1P09525-5 NILSON GIBSON PMDS
••••••••• PAItECER ..

A Emenda deve ser aprovada, conforme entend1mento m-eccet-

-------------~:~::_~:_:~~~::~~-~:_:~:::~::~:::~~-------------------------------
lP09526-3 NILSON GIBSON PrJlOB
............... '" PARECER ..

A Emenda deve ser apr-ovada conforme entendimento cr-eccmt-

-------------~~~::_~~_:~~~::~~-~:_~~:!:~!~::::~~-------------------------------
lP09527-1 NILSON GIBSON PMDB
.............. PARECER .

As finalidades cer-seautoas pela Emenda contrariam a ori
entação definida pelo Projeto

-----------------~:::_~:~:~:~~------------------------------------------------
1P0952S-0 NILSON GIBSON PIIoDB
.............. PARECER ..

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento c-eoomt-

-------------~~~::_~~-~~~::~~-~:_:~:::~~:~:~:~~------~------------------------
11'09529-8 NILSON GIBSON • PMOB
.............. PARECER .

A ar-enoa proposta e conflitante com a orientação def1ni-_____________~~_~~_~~~~::~:_~::~o _~:_~~~~:~~~:_~:~:_:~~_::~:~:~~ _
11'09530-1 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER .

Enquanto o Projeto prudentemente remete á lei ccncte
nerrtar- a definição dos Estados a terem suas can t t a t s ccnte-n
pladas com a criação de rr roo-rats RegionaiS Federais, em
obsequio a ctrcunstancta de a mater t a erwotver aspectos emt-r
nenteeente técnicos. a Emenda em comento br-tnda o Distrito
Federal com um desses sodallcios Mas o faz, entretanto, nas
"Disposições 'tr-ans t t ór t as ", em aberto co-tf t t to com as dispo-

------------_::~~::_~~:_~:~:~-~_:::~~:~----------------------------------------
1P09531-0 NILSON GIBSON PMOB
........... PARECER ."' ..

------------------~_:~:~~:_::~_::~:::~_:~~:::~~~--~:~:_:~~~~:::~---------------
1P09532-B NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER ..

Parece-nos totalmente pertinente a Err,cnda proposta rnccs
tente. rejeito-a, por não se harmonizar com o entendimento

-------------~::~~~~~:~::_~:~:~~~::~~-~:_~~:::~::~:::~~------------------------
11'09533-6 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~:~:~:~-~~:~~~~~~~::-~~_:~~~::~~--~:_:~::~~~:~:~:~~---------------
lP09534-4 NILSON GIBSON PMOB
.............. PARECER ."' ......... "'...

A Emenda contêm dtaoos tcão Que contr tbutr-a para o apri
moramento do texto ccnst ttuctonat , dai op1narmos pela apr-ova-

~-----------_::~---------------------------------------------------------------
1P09535-2 NILSON GIBSON PMOB
............ PARECER "'••

O ar-t 207 entat taa Que os rutees deverão ser recrutados
"na r-eeoect tva região, quando pcsstver , "Com isso, atenu
ou-se a r1gidez da norma, atendendo, parcialmente. ao esotr t
to da Emenda

.._----------------~~~~~~~:_~:~:~::_--------------..;-----~------------------------
11'09530-1 NILSON GIBSON PMOB
............... PARECER ....*........

Não damos a ordem de ent tautoaoe. na situação apontada
pelo 10 do ar t 447, a mesma importância do l1ustre subs
critor da smanna , pelo simples fato de passarem a integrar.

------------_:~~~::_~-~::~_:~~~!.~:~~------------------------------------------
1P09537-9 NILSON GIBSON PMOB
............. PARECER $

Parece-nos totatoent e pertinente a Emef'\da proposta tnocs
tente , rejeito-a, por !:Ião se harmon1zar ~on o entendimento

-------------~~:~~~~~~~::_~~_:~~~::~~-~:_~~:::~~:~:~:~~------------------------
lP0953B-7 NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER .

a emenda o-etence acrescentar os planos nacionais de trans-
portes ao inciso XXII. do art 54 Entendemos ser a matéria
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lP09566-2 ADHEr,lAR DE BARROS FILHO PDi
.......... PARECER .

A emenda proposta conr t t ta com o texto do Projeto, daí
opinamos DO. sua rejeição

~---------------------------------------------------~--------~----------------~

lP09558-1 ADHEMAR DE 8ARROS FILHO POT
..,. PARECER ....

A escectr tcecãc e oesnecessàr-ta pois caber a a lei regular a
mat êr ta

lPQ956l-1 ADHEMA~ DE BARROS FILHO POT
............ .,... PARECER .

Efetivamente, trata-se de mater r a tipicamente Inerente a
legislação orutnãr-ta razão pela qual acolhemos plenamente a
presente emenda

lP09559-Q ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
.............. PARECER ..

O o-scos tt tvo contido no Projeto signfttca a recuperação
de valo" r-eat dos sa f áe tcs avt t tacos nos uit tmcs vinte anos

Pela rejeição
--------~--------~----------------------------------~--------------------------

PMOB

posVICTOR FACCIONI

Pela rejeição

lP0957 1-9

Acatado integ.alMente, adaptando-se nova redação

lP095BO-B SéRGIO WERNECK
............. CARECER .

, P09581-l) SéRGIO WERNECK PMOB
......... '" PARECER '"

A eventual nar-t tetpecãc de r-eor-esent antes do poder con
cedente ou cerutteote, da empresa concess tonar ta ou permis
sionária, dos usuar-tcs e dos ercreçaoos , em ccru ssãc des t tna
da a nr-or-over fiscalização e planejamento, e matéria par-a a
lel cr-dtnar-ta

Somos pela aprovação

1C095B2-4 SÉRGIO WERNECK PMOS
............ PARECER ••••••"'••

Realmente o preceito da ar tnea "1" do Hem IV do ar-t t qn 17
é cesoecessar-tc Se a imprensa é t tvr-e e os s tncncatcs são
eeccnnectccs como ent toaoes legalmente const t tutdas cl aro
esta que, como quat.squer- outr-as pessoas jur-rdtces nos termos
da lei, têm elas pleno direito de acesso aos r-etos de cceunr
;ação social sem pr-ectsar- que a const ttutcãc o dlga

1P09576-0 ISMAEL WANDERLEY PrlD6
............. PARECER *

O texto const t tuc tona t neve estabelecer Que cabe ao Ban
co Central, executar a cot tt tca ecnetér-ta. a nar-t tr- dos caeâ
metros oeter-ntnaccs pelo Congresso Nacional O Projeto asse
gura essa norma. cuancc deter-etna que o Poder Legislativo de
cidirá anualmente. sobre a Lei ür-camentar-ta. emissão de moe
da etc

A função de órgão de fomento assoe-toa pelo Banco Central
em anos recentes deve-se a medidas de natureza ao-ntnt.st r-at tva
e portanto não deve figurar na Carta rl'agna

PeI a Aprovação-------------------------------------------------------------------------------

11'09575- T rSMA.EL WANDERLEY PMOB
.......... PARECER •••••••• '"

No entendimento do Relator, a eater ta tr-atada no dtscoe t
t tvo que se pretende sucr totr- figuraria melhor em legislação
or-ctnar-ta. eis que a proposta de exc tus tvtuane da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
a seaur-toaoe possui tmot tcacões bastante s1gnificativas no
financiamento de oroar-enee e ent idades f a censor tcaccs no
campo social

Somente mediante tr-ataoeotc via legislação tntr-acons t t tu
ctooat poderiam ser fixadas as cr-ovtsões toctsoeosãvets ao
oesootn-amento da matéria, de modo a que possam ser atendtdcs
os otver-scs aspectos envolvidos

Err vista da r-etevêncta do assunto, e considerando-se o
numer-e de eeer-oas apresentadas no mesmo sentido julgamos r-e
cceeocevet acolher a emenda supr-eas t va , remetendo a meter-ta
a ur ter-tor- consideração ao ensejo do processo legislativo
or-c tnár to

lP09572-7 VICTOR FACCIQt>:! PDS
............... PARECER ..

A comuet ênc ta ua untâc sobre a matéria objeto da e-enca esta
expressa ew cnacoatt tvc or-onr-tc

-~-------~-------------------------~-----------------~-------------------------

lP0957L1-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB
........ 'lO. PARECER ...... 'lO......

Pela -ej etcão A mete-te sera apreciada no ântit to da Co
missão de aeo tvt sãc 'tes-r-t t cr tat do Pais

1P09573-5 LUIZ VIANA PMDB
........... PARECER '"

As fina 1rceces da Emenda estão ccntemcteoas no sunst 1tu
t tvc Pela aprovação parcial

lP09577-B SERGIO WERNECK PMDB
.......... PARECER .

A emenda pretende suprimir o car-eaeero 50 do ar-t 29 a
pretexto de Que o mesmo conf1gura uma otssãc ao cc-ante do
setor cr rvaoc Ds meios eletrônicos de comunicação de massa
não de propriedade do Estado, as emm-esas que os utilizam são
meros concess tcnar-tos e devem servir ao Pats quando assim se
f taer necessãr-tc Par ecer- contrario

lP09579-4 SERGIO WER"lECK PN:OB
........... PARECER •••• "'.......

A r-edação do substitutivo abar-ca a matêr-va objeto da emenda,
com outra r-edação

--------~----------------------------------------------------------------------

lP09578-6 SÉRGIO WERNECK PMDB
............... PARECER 'lO"'lO"."' •••

Materia cer-t mente a outro ceottutc. no que diz respeito
a propriedade dos ser-viços que especifica e a seus fins

------------------------------------------------------------~------------------

porlP09563-B ADHEMAR DE BARROS =ILHQ
.......... PARECER 'lO

Entende diferentemente o getator

1P09564-6 ADHEMAR DE BARROS FILHO POi
.'lO'lO •••••• PARECER .

Ccn esta emenda. pretende o autor acrescentar alínea ao
Hem 111 do ar t 12 do Projeto de Constituição de modo a per-'
mtt tr- a mulher interromper a gestação quando o feto for por 
tacor da "s indr-ome de Down"

A proposta em exame dispõe sobre conteuoo, cujos oesoc 
cr-amentos ju.ídtcos segundo a praxe do nu-erre no Brasil me
lhor se ccaounar- com a legislação or-d tnar ta e complementar

Pela rej etcão

lP09560-3 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
............. PARECER ...

O inciso VI, ecos a pl'omulgação da nOSSa Const ttutcãc, assim
como outros ar-t tços , deverá se- objeto de r-equlamant açân a
tr-enés de t e t ordtnar-te Assim sendo, o conteuoc da presente
emenda deve-a ser tratado naquela instância

lP09562-0 ADrlEMAR DE BARROS FILHO PDr
........... PARECER •• 'lO .

A estabilidade ent enenoa como a aarant ta de per-manêncí a
no ersoeeço e. portanto come cont r-accs t ção ao t tvr-e ar-nt r r-to

do empregador de cescecrr o emcr-eaaoo , tornou-se, ar-t t etcto
saeente. uma momentosa e ccnt rover-sa Questão. ucrqvanto, SEg
mentos excresstvos das cateaor-tas envcrvtoas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução nar-mcntosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver 1imitado aquele
ar-m tr-to e. não como se cr-cnata enqanadaeente , ter a garan
tia tr-r-estr t ta de permanecer no emprego contr-a a vontade ao
efl'lpregado" Consciente de que é parte vital e tnat tenavet da
cr-ócr te at tvtceoe emcr-eear tat , sabe que não pode se. tratado
como uma simples peça, um tnstrumento ou maquina que, anos
usada. e jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte. não tnter-esse ao empregador tnentr-er- desas
sossego ou tnseaur-enca ao seu empregado octs esses são fato
res comprovados da ba txa produtividade A prática. a experi
ência o conhecimento tecntcc , a identificação do eepr-eaacc
com os objetivos maiores da empresa. significam para ela um
património tnsucst ttuivet Investe o emcresar-tc em r-ecur-sos
humanos, buscando natrt t rtar e acr-tnor-ar- a qua t te tcecêc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrário a rctat tvtoeoe da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negativo para os resultados do em
er-eenctme-rtc

Posta a questão nestes termos, pão há porque se tr-azer
para a r-el açân ampr-epat tc ta , fundada na b t tat er-at tcaoe do
contrato uma condição uni pessoal paternalista e trapos t t tva
QU~, ao longo do tempo, sempre foi causa de tor-mentosas de

mancas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que. em teces

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo tcr-eute ccnc tt í at or-ta que r-ef lete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por 1 tuer-encas de
categorias econômicas e profissionais que. diuturnamente, vêm

se eantresrenoc por todos os natos de ccmcntcação. e a veda
ção da oespentoa tect tvaca ou sem justa causa, em termos a
ser-em oer tntoos pela legislação cr-otnár-ta

1P09565-4 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
............... PARECER ....... "'......

A emenda propõe norma que oer-ntte a criação. pelo Muni
ereto, das respectivas Guardas Municipais Atualmente nada im
pede a organização, med1ante lei municipal, de çuaeoa munici
pal. segurança notur-na e outras sugestões dessa natureza-------------------------------------------------------------------------------

1P09567-1 VICTOR FACCIONI POS
........... PARECER .

O cnsccstc no tnctsc 11 do ar-t 86 tenta acabar cet tnt t tva
mente com as ccotr-atacãoes de pessoal por vtas tor-tuosas, A
ressalva expressa no parágrafo 20 da presente emenda, embora
be-n tntenctcnaoo. perpetuara a pratica hoje existente e, co
outr-o lado, contraria o escrr tec do Projeto

---------------~---------------------------------------------------------------

lP09563-2 SANTINHO FURTADO PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe a supressão do Art 350 e seus 'tens
O subst ttuttvc do relator acolheu a proposta
Pela aprovação

lP0956B-9 LUIZ SOYER PMDB
................ PAREeJ:R •••••••••

A materia, objeto da emenda, mereceu dos Const ttuintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acredttamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua impo.tância

Nesta etapa do processo de elaboração Constttucional,
parte da emenda deve ser acolhtda pelo SubstttlJtivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial

1P09569-7 VICTOR FACCIONI PDS
.... 'lO PARECER •

Pretende o autor suprimir a p.o1f:liÇão do serviço extra
ordinário e ordenar apenas, no inciso XVII do art'go do Pro
jeto a remuneração superior das horas suplementares de tra
balho

Concordamos com o auto. no Que se l'efere ã remuneração
Não cabe. efetivamente. ao texto constitucional, determinar
quão superior se.á essa remuneração

Com relação à proibição, acolhemos igualmente sua reti
rada E nossa opinião. contudo que a prática do serviço ex
t'30rd1nãrio deve submeter-se, a aouiescencia coletiva aos
trabalhadores, expressa em convenção

Acolhemos, portanto, parcialmente a emenda. na fOrma
;onstante do Projeto

1P09S70-1 VICTOR FACCIONI PDS
........... PARECER .

A matéria de que cogtta a Emenda, como bem esclarece o
Autor. é t\pica da legislação ordinarta E prec1so. contudo,
atentar, Que BO" da economia nacional e slJstentada por peque
nas. medias e micro-empresas, Que não teriam como SUportar a
ampliação, desmedida doS direitos jã consagrados pela nossa
;l"adição constitlJctonal

lP09584-1 JOS~ MOURA PFL
.'lO PARECER .

p.opõe a emenda alterar a redação do 10 do artigo 273
do projeto

A redação constante do p.ojeto e tecnicamente prec1sa
quando def 1ne o seu a I cance

lP095B5-9 JOSE MOURA PFL
••• 'lO••••• PARECER ..

Propõe a emenda a supressão do 'nc1so III do art'go 273
eliminando o lIrposto sobre vendas a varejo

O tributo deve ser mantido pois refo.çará as .eceitas dos
munic1pioS

lP09586-7 JOSE MOURA PFL
••••••••• PARECER .

Quer a emenda suprimi. o parag.afo 50 do art'90 273
A. lef COmplementai deve fixar as altquotas máximas do

imposto sobre vendas a varejo de merca(jorias

1P09587~5 JOSE MOURA PFL
........... PARECER .

Pela rejeIção Temos convtcção de Que a mater'a em foco
.ecebe t.atamento adeQuado no Projeto

1P095BB-3 JOSE MOURA PFL
........... PARECE~ ..

Sugere a emenda a supressão do 40 do artigo 273
O dtsposit1vo deve ser mantido para definll' com clar-eza o

âmbito ele tributação do imposto

1P095B9-l JOSÉ t,lOURA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O calendario eleitoral estabelece no Projeto melhor aten
de aos designos Que devem nortear a nova fase constitucional

Pela rejeição da el'lenda

lP09571-9 VICTOR FACCIONI PDS
......"'.... PARECER »>.... 'lO.......

A modif'cação proposta cria pr1vllegios inexttngu\veis de
exploração, não compatíveis com os objetivos sociais a que se
p.opõe o Estado e esta constituinte

lP09590-5 SANTINHO FURTADO PMOB
.......... "'. PARECER ."''lO.'''''''' ••

A oretensão será atendlda no Substitutivo

1P0959l-3 PAULO MACARINI PMOB
•• 'lO•••••• PARECER .

Visa a presente Emenda alterar a redação do 2 do a.t
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lP0959l-J PAULO MACARINI PMDB lP0960a-l SANTINHO FURTADO PMOB

272, estabelecendo cr tt er tc para a coor-anca oo imposto sobre
a propriedade territorial r-ur-al , bem como para a sua não .nct
oêncta

O r-eter-toe tributo foi tecrutoc na coneetencta dos Esta
dos e do Distrito seoer-ai Em razão desse fato entendemos
Que se deve deixar a lei estadual a r-equtament açãc do ueooa
to. de modo QUP possa atender às peculiaridades sóctc-eccnôrní
cas de cada Unidade da Federação ,

Desse modo, e não obstante as razões apresentadas para a
Emenda, julgamos inconveniente modificar a redação do sucr-act
t acc dispositivo, conforme se orcpoe-------------------------------------------------------------------------------

lP09592-1 SANTINHO FURTAD:::J PMDB
•• ~ PARECER .

A ar-ç.rnent açân contida na justificação da ee-enua, sob analise
e bas tanfe tcatca e convincente Julgamos t ambém Que o ar-t 84
deva ser suprimido

1P09593-0 SANTINHO FURTADO PMOB
............ PARECER ..

A tntermedtacão e a locação de mão-de-obra foi objetivo
de crcrunoes analises e amplas discussões em todas as fases
do processo de etacceacãc do Projeto Verificamos qua a ten
dência dOS Constituintes é pela vedação dessa pratica Que no
dizer de muitos, é uma ec-ma de exploração do homem pelo ho
mem No entanto, as realidades brasileiras são multas e não
podem ser ignoradas ou, mesmo, tratadas sob um entoe perfil
Assim, tendo presente que sobem as centenas de milhares os
tr-aõa tnador-es naquelas condições, preferimos adotar o cr-tt e
r10 da manutenção da proibição, como or-tnctntc geral, ficando
a legislação ordinária a circunstância de utscrct tnar- as ex
cepcionalidades que, a media prazo. esperamos desapareçam do
~uadro social do Pats

1P09594-B SANTINHO FURTADO PMOB
........ "' PARECER ..

Pelo não eccrnteentc. nos termos do substitutivo
Pela rejeição

lP09595-6 SANTINHO FURTADO Pr.10B
.............. PARECER ..

A presente ene-tce apresenta u'n cont euuo Que esta afeto a lei
cr-dí nér-ta

lP0959b-4 SANTINf"lO FURTADO PMDB
... "' "'. PARECER .

O Projeto ce Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos, por conseguinte. a crtacão -usêo incorporação e cea
eer-ar-eme-itc de ramtc totos devera ser de sua competência esta
netectca na const rnncãc Estadual

Somos pela aprovação no mer t t c-------------------------------------------------------------------------------
1P09597-2 SANTINHO FURTADO PMOB
................ PARECE~ .

A meter-ta. objeto da emenda. mereceu dos Constituintes
eecennaocs na presente fase de elaboração da nova Carta er en
cão m.rt to especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente COI"1 a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo suost t-ut tvc

üotne-os pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP0959B-1 SANTINHO FURTADO PMOB
.......*..", PARECER ..

Rejeitada conforme orientação dada ao Projeto

1P09599-9 SANTINHO FURTADO PMOB
............. PARECER '"

atet tvenente. trata-se de matéria tipicamente inerente
teats tacãc cr-ümár ta , razão pela qual acolhemos plenamente a
presente emenda

lP09600-6 SANTl'~HO FURTADO PMOB
............ PARECER >jO

Efet rvanente, a redação atual não da ear-aem a contratação de
pessoal para prestação de serviços eventuais ou terccrer-tos
E tal atitude é pr-opos r t a l urna vez. que se cuer acabar com a
mul t rct tcecãc de regimes que deram origem aos existentes hoje

lP09601-4 SA'HINríO FURTADO PMD3
............ 'l' PARECER .* ..

Pela rejeição constoerenoo a SOlução adotada pelo rela
tor no novo substitutivo

lPc9602-2 SANTINHO FURTADO PMDB
.............. PARECER ..

A Emenda percute Questão Que deve ser examinada a luz do
sucst i tut Ivo Pela aprovação

lP09603-1 SANTINHO FURTADO PMOB
................ PARECER ..

Prejud1cada, el" decorrência da solução dada a matéria confor
me parecer de numero lP171BO-6

----------------------------------- -------------------------------------------
lP09604-9 SANTINHO FURTADO PMDB
................ PARECER ..

Conpat-t t tbaeos da preocupação do eminente autor da emen-
da, pela importância do assunto Entendemos, contudo, que a
mater-ta seja objeto de deliberação em Lei Complementar As-
sim no novo Projeto propusemos Que a despesa com pessoal a
tivo e inativo da União, dos Estados e dos Munic\plOS não po
derá exceder os limites estabelecidos em Lei comotenentar

-------------~~~-~::~-~~~:~~:~~~:_~_:~:~~~-~~:~~~~~~~~------------------------
1P0960S-7 SANTII'.HO FURTADO PMDB
........... PARECER .

No entendimento do Relator. a mater ta tratada no c tsccs t
t tvc Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
or-dtnar- í a , eis Que a proposta de excrustvtoaoe da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
â Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades f a consolidados no
campo social

soeente mediante tratamento via legislação tntr-aconst ttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tnctspensévets ao
desdobramento da matéria de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista oa relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
cceenoavet acolher a emenda sucr-ess tva. remetendo a mat er-ta
a ulterior consideração. ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnar-tc

lP09606-5 PAULO MACARINI PMDB
.............. PARECER ....

Reservou-se ao conar-eeec Nacional a competência para

------------_:~~~~~~:_~~-~!~~-~:_:~~::~~~~--~:~~_:~:~~:~~~-~~::~:~-------------
1P09607-3 PAULO MACARINI PMOB
............... PARECER ..

------------------~~::-~-~~~~:::~~-~~-~~:~~:~~~~~:-~:~:-~~:~~~~:~:~~~:~:-------
lP09608-1 SANTINl-{(] FURTADD Pft'DB
............... PARECER ..,••

Objetiva o auto" da emenda a subs t t tutçãc , no inciso XX
dO ar t Igo 13 do Projeto. do termo -sauoe- por "h1giene~ A
"tnat toeoe do referido Inciso e a de assegurar ao trabalhador
o dtr-eí to de não ter sua sauce ameaçada no cer-tcoc-oe seu dia

Que transcorre no local de t.r-aoatbo Abrange entre outros
aspectos o direito a enetente salubre de trabalho, a segu
rança dos equipamentos Que mar-routa e a tltmo de trabalho
concar tvet COM sua potencialidade t ts tca

Sob esse ponto de vista, ccns toer-eecs que o termo saude
expressa melhor a acr-anaêr-cte desejada Segurança e ntatene.
contudo, alem de vocábulos f e consagrados na medicina do tra
balho, cest acam Questões tunoaaent af s para a eauce do traba
lhador Daí a redação por que optamos -seuce. higiene e se
gurança do trabalho

Pela aprovação parcial dd er-enda

1P09609-0 SANTJNHO FURTADO PMDB
.. ~'" PARECER .

No ar-t 13, a Constituição assegura o direito de sauoe,
Hig1êne e Segurança do Trabalho Ja o artigo 350 traz o oet a
lhamento dessa garantia, por disciplinar toda a mater f a cer-t t
nente á sauoe no local do trabalho

-----------------~~~~~:_~~_:~~~:~~:_:~~~:_~::~-~:~:~:~~-~:_:~:~~:_-
lP09610-3 AUREO MELLO PMOB
...."' PARECER ..

A matéria esta perfeltamente r-eauraoa em Seção Que trata

~~ i ~~~r~: i ~~~~~ã6i ~~~~e~~: i g~~::6~tár i a, üoer-actcna 1 e_Pa-

-----------------~:::_~:~:~:~~-------------------------------------------------
1P09611-1 AUREO MELLO PMDB
.......... ", PARECER .

----- ,-----------~:!:~!~~::_:~_:~~:_~~-~~~:~!:=~~-~~~!:~:_~~-~~~~!~:~!~~~------
lP09612-0 AUREO MELLO PMDB
................... PARECER ..

Segundo a tradição do Direito brasileiro. a Emenda em
causa trata de mater ta infra-constitucional, merecendo ser
considerada Quando se tratar da legislação complementar e
or-dtnar ta

------------------~:~:_~:!:~:~~------------------------------------------------
1P09613-B AUREO MELLO PMDB
... ~ PARECER .

A Emenda ceve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

------------------~:~:_~:!:~:~~------------------------------------------------
lP09614-6 AIJREO MELLO PrI'DB
.. PARECER ..

A Emenaa contém ressalva para a pr1são civil, no caso de
tnacteovement o de obrigação al tment ar-

O Substitutivo tratara o assunto com a oevtoa pertinência

----------------~:~:-:~~~~::~~:_~:_:~~~:_~::~:_--------------------------------
lP09615-4 AUREO MELLO PMDB
............. PARECER ....... "'......

Emenda deve ser aprovada parcialmente. por conter as-
pectos Que se harmonizam com o enteno tn-ento orcoomtnente na

------------_:~~~::~~-~:_:~:::~~~~:::~~----------------------------------------
1P09616-2 AUREiJ r~ELLO PMDB
............... l)ARECER .

----- ------------~:~:_:~~~~:~~~------------------------------------------------
lP09617-1 AUREO rtELLO PMOB•••*"' ....... PARECER ...... $o......

Pela rejeição Embora a proposta seta oportuna e de inte
resse sacia 1, não e mat et- la ccrwt ttuciÕnal. podendo ser me-

-------------~~~:_:~~~~:~~:~~-~~-~~~~:~-~:_~:~~:~~:~~-~~~~~~~~~----------------
lP09618-9 AUREO MELLO PMDB
................. PARECER ...... "'''' ..4' ..

Suprimido o dispositivo, na redação suos tt tut tva do

-------------~:~~~~::_-~_:~:~~~-_:~::_~~:~~~~:~~:_----------------------
lP09619-7 AUREO MELLO PMDfl
............. PARECER ..

A elaboração de uma nova Constituição const t tu t cccr-tunt
oaoe para e1 tmtnar- do seu texto conceitos outrtos ex tat entes
nas Cartas anteriores, este é o caso da expressão "Sociedades
Organizadas no Pa's"

Uma er-pr-esa de capital estrangeiro. estabelecida nos ter
MOS da legislação brasileira seria uma sociedade organizada
no Brasil

Parece adequado Que se utilize o conceito de empresa naci
onal somente para aquela cujo controle oectscr tc e de capital
esteja em mãos de brasileiros

----------------~:~~_:~:~~~=~~-~~::~:~-----------------------------------------
lP09620-1 AURCO MELLO PMDB
....... ., '" PARECER .

-----------------~:::_:~:~~:=~~:_~:_:~~~:_~~_:~~~:~~~:~~~----------------------
lP09621-9 JOÃO MENEZES PFL
.. .. $o PARECER ..

Embora tcuvave t a preocupação cio nobre ccnst trutnt e, a
presente emenda, conr ttta com a s ts t emat t ca geral adotada
pelo Projeto de Constituição

------------------~::~~.:_~:~:_~:!:~~~~-~:_:~:~~:_------------------------------
1P09622-7 JOÃO MENEZES PFL
............ PARECER .

A emenda, não obstante os altos cr-ccõs ttos do ilustre
Autor, conet t ta com o entendimento da e-ater-ta dos Constituin
tes que examinaram a meter-ta na fase de elaboração do Projeto
de Constituição

------------------~::~~.:_~:~~_::!:~~~~-~:_:~:~~:_-----------------------
1P09623-5 JOÃO MENEZES PFL
•..* PARECER ••• "' "'••

Não obstante os elevados cr-oncsttos do nobre Constitu
inte, a materia constante da presente emenda, conflita com a
s tstenat tca geral adotada pelo Projeto Constituição e j a
examinada por grande parte dos Constituintes

------------------~~~~~-~:~~~--~~~~~-~:::~:~:~~~~-~:_:~:~~~-------------------
lP09624-3 PAULO MACARINI PMOB
............ PARECER ..

Visa a presente ar-anda a inclusão de ar-t rçc, no caottutc
relativo ao Sistema Tributaria Nacional. pelo qual se estabel
ece Que a União indenizará os Estados e euntctctos em virtude
da imunidade tributaria, de isenção ou outros incentivos fis
cais a exportação relativos a impostos próprios ou de cuja
r-ecetta participem

É de se observar que as imunidades tributarias retat tves
às exportações (ar-t s 270. 20 ,ll,-e 272. 11, n , a) estão

j~n~~~~~~~ç~~st~~~~~~~~sadio~~
1
~ t ~~lseco~~~i~~s~~n~~v:~~~, j~:

to, procurou-se compensar os Estados e os MuniClpios. na for-
ma prevista no ar t 277, II 20 e 30

Ademais cabe lembrar Que o ar-t 266, item 111, veda á
União tnst t tu tr- isenções ele tributos de competência dos Esta
dos, do üts t et to federal e elos Munic\pios

Finalmente, vale lembrar que, atr-avés da repartição das r-e
Celtas (er-ts 227 a 281), os Estados e Munic'p\os estão cev r
oament e contemplados, espectatmente em relação aos Fundos de
Participação (ar-t 277.1,a e b)-----------------------------------------------------------------------

lP09625-1 PAJLO MACARINI PMDB
........... PARECER ..

A emenda conflita com as emendas supress tvas pelas Quais
optamos Pela rejeição
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lP09625-1 PAULO MACARINI PMOB lP08639-1 PAULO MACARINI PMOS

lP09626-0 PAULO MACARINI PMDB
..... *"' PARECER .

A preocupação do r-cor-e ccnst t tutnt e justifica-se plena
mente

Consideramos, contudo mats ecr-ccr taoo transferir para o
Senado Federal a ccececêncta a Que se refere o texto emenda
do

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPo9627-a PAUl.O MACARINI PMDB
............ PARECER ...

A enenoa conflita com as diretrizes adotadas pelo pr-oj e-
to

lP09628-6 PAULO MACARINI PMOB
............ PARECER ..

A Emenda percute Questão Que deve ser examinada á luz do
sucsr 1tut tvo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09629-4 PAULO MACARlNI PMDB
.............. PARECER •••••••••

O Que se pretende com o msccs tt tvc suger1do encontra-se
assegurado e de forma mais adequada na definição do papel do
Estado como agente normativo e regulador da atividade eccnô
ntca. onde está expresso Que o Estado exercera funções de
incentivo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPo;63Q-B JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER ..

Os cr tt ér tcs adotados pelo projeto não autorizam o aco
lhimento da enence

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P09631-6 JOÃO MENEZES PFL
............. PARECER .", •••••••

Opinamos pela manutenção do m-ece ttc, tal como original
mente consignado Não constitui cemer t to para as autor-tuaues
rsaxteas do Governo o dever de solicitarem prevla autcr-taacãc
do Congresso para se ausentar-em do Pais Ao contrario, não se
contando numer-osas razões de ordem ntstór tca. aomtntstr-at tva
e cct tt tca Que recomendam a decisão do Parlamento soar-e o pe
dido, e este deferência necessária Que prestam ao povo cr-es t-

-------------~:~~~.:-~::~:_::~:_::~~::~:_~:~~:::~:~~:~:------------------------
lPo;632-4 PAULO MACARINI PMDB
........" PARECER .

Na tentat tva de aperfeiçoar o dtsnoatt tvc referente ã
prestação de ser-vtcos publicas, o texto sugerido vai de en
contro à competência dos legislativos e autoridades tocata

Pela r-ej etcão-------------------------------------------------------------------------------
lP09633-2 PAULO MACARINI PMDB
.............. PARECER ..... *....*.

A Comissão ele Organização do Estado já havia optado por
fazer a cotnctuêncta da eleição oo eover-naoor nts tr tt at , do
Vice-Governador e dos Deputados n.str-ttats com a do Presiden
te da aecum tca e a nossa opinião cctnctoe com a dos ilustres
membros daquela ComIssão

Sendo ür-ast l ia a Capt t a l da aecubt tca e r-estcêncte do pr-e
s1dente com toda a sua equipe de governo e considerando ain
da Que o governador ser-a etet tc e não mais uma pessoa de ccn
ftança nomeada neto Presidente, somos de parecer Que ti cotnct
oêncte expressa no Projeto traz mais vantagens para a popula
ção do DF e maior entrosamento do Chefe ua Nação com o gover
nador, etet tos ateut têneameete

A "praxe ter-ntnotcatca'' consagrou a expressão Distrito
federal como o ter-r-trór-to onde se tocat tza a sede do governo
da neount tca federativa, o que nos leva a considerar como 16
gica a utilização da expressão "distrital· para cuat t r tcar
tanto o governador Quanto os Deputados eleitos para o Execu 
t tvc e o Leg1s1ativo da Capital da eeccm tca Esta fOi a 00 
çãc dos senhores meetn-os da Comissão de Organtzação do Estado
e e tambél"l nossa, visto Que o DF não e um Estado nem um Mun1
ctptc, mas sim um Distrito

Quanta à proposta para se suprimir a expressão "veoaoa a
d tvt são deste em MuniC1pi0s-, alem de ser ela contra a deci
são da coetssêc de Organização do Estado da qual par-t tcrca
ram os ilustres ccnst ttutntes da Df, somos também de parecer
Que a experiência de um ürstr-j to federal unitário tem dado
certo

Por outro lado, a Câmara Legislat tva Que ser-a eleita pelo
DF poder-a, em sua lei orgânica, dar as Administrações Regio
nais a autonomia administrativa Que julgar conveniente sem

necessidade de transformação das cidades sate t t tes em Munic'
pios-------------------------------------------------------------------------------

lP096311-1 PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER .

O texto suaer-tcc é bastante generico, abrangendo mais de
um dispositivo do projeto, que por sua vez, atende sat tstato
r-temente as idéias contidas na proposição

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP09635-9 PAULO MACARINl PIJ1DB
.............. PARECER '"

Na definição do processo de intervenção estatal no oomt
nto econômico, condtc tonamos a criação das empresas estatais
e das sociedades de economia mista à tet especial, que, ne
cessariamente, ctspcr-a. entre outros aspectos, acerca do pro
cesso de capitalização e de controle dessas empresas, caso a
caso Assim, o dispositivo proposto, implicaria ampliação
desnecessária no texto ccnst ttuctcnat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09636-7 PAULO MACARINt PMOB
........... PARECER *

A econos-ta brasileira não pode mais prescindir-se de ca
pitais estrangeiros, pelo centr-ar-to. negar-se-ia à Nação in
cuest tcnavets eener tctcs do continuado crescimento das rela
ções econômicas f nt er-nac tone t s , num mundo cada ve.: mdis in
terdependente

As diversas formas de atuação e controle do cect tar es
trangeiro no Pars merecem o resguardo de meticulosa legisla
ção, cabendo ao texto constitucional, entretanto, expressar
sua aceitação condicionada ao interesse nacional

Pela r-ef e tcão-------------------------------------------------------------------------------
1P09637-5 PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento parcial, com a seguinte r-edação -VI te
gislar sobre a) criação, fusão e oesnemnr-enento de euntct-
pios, b) divisão de mcntctctos em cnetr tto".

lP0963B-3 PAULO MACARINI PMDB
............. PARECER ...** .........

-------------~:~~-~:~:~:~~-:~~:~~~:_~~~:~::~~~~-~~~~-~~-~~~:!~:~!~~~-------- ---
1P09639-1 PAULO MACARINI PMDB
*•••••••• PARECEI,. " ••*•••••

A Emenda Objetiva disciplinar a celebração de convênios
internacionais cara repatriar bens de Qualquer natur-eza, in
clusive ativos financeiros.

A ccmcetencta da untão para celebrar convênios tnt er-r-a-
ctcna ts ja está previsto, no artigo 54 I do Projeto de
const t tutnte da ccm-ssêc de Sistematização Tal competência
na forma proposta no ar-t tao 158 XI4, é exercida pelo m-es t-
dente da aecutn tca. - ao referendum- do Congresso Nacional

net er-mtnar a matéria a ser otnetc dos convênios não

Questão de natureza const i rue tona I
ASsim não obstante os elevados cr-cnos ttos do Nobre Par

lamentar, entendemos Que a r-ater-ta estaria melhor disciplina
da na ientsiacãc COmum, motivo par que SOI"lOS ceva rejeição da
emenda

1P09640-5 PAULO MACARINI PMDB
........... PARECER .

Prejudicada, en decorrência da aprovação da supressão dos
oar-aararcs 20 e 30 do artigo 55 do projeto de Constituição

Pela m-ef uctcte t toaoe •-------------------------------------------------------------------------------
lP0964l-3 PAULO MACARINI PMDB
••• "'••••• PARECER .

A Emenda c-cpcsre é ccns t t rer-re ccn a orientação deflnf-

-------------~:_~~-~~~~:!~.:_~:::~-~:_~~~~~~~:_~:::_:~:-~:!:~~~~---------------
1P09642-1 PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER .* .

Pretende o autor excluir das condições de eteatbt t tceoe
o ccetctt tc etet ror-a t

O projeto reduz o prazo de exigência de oomrcti tc elei
toral A tendência e pela ext tncão

No presente, a exigência da obrigatoriedade do domicílio
e te ttcr-at é necessária para evitar as incursões dos aventu
reiros polHicos-------------------------------------------------------------------------------

lP09643-0 PAULO MACARlNI PMDS
••••••••• PARECER .

-----------------~:~:~!~~~.:_:~-:~~:-~~-~~~:~!~~~~-~~~!~~~-~~-~~~:::!~!~':~------
lP09644-B PAUl.O MACARINI PMDB
••••••••• PARECER .

"luma verdadeira democracia per-t tctoat tva somente são
tneteatvets os tnar tst aveta

Contudo, ainda não atingimos tão elevado grau de maturi
dade ccr t t tca. razão por que somos contrários a pr-etensão do
autor

lP096115-6 PAULO MACARINI PMOB
............ PARECER .

A redação proposta contém elementos que, pela sua r-etevêncta.
foram inseridos no Substitutivo do relator

lP09646-4 PAULO MACARINI PMOB
••••••• ** PARECER ••••••• *.

Pela aprovação, no mérito nos termos do substitutivo
tendo em vista depreender-se do cteccetc na ar tnaa ~a~ do mes
mo t tem

lP09647-2 PAULO MACARINI PMOB
............ PARECER ••• " .......

O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos, por conseguinte, a criação, fusão incorporação e des
membramento de ecntc tctos devera ser de sua competência esta
belecida na Constituição Estadual

Somos pel a aprovação no mér-i to-------------------------------------------------------------------------------
lP09648-1 AUREO MEl.LO PMOB
••••••••• PARECER *.

A emenda em tela, segundo as tradições constitucionais'
bras i terr-as. merece adequada ccns rcer-acãc Quando for cr eco 
r-ada a legislação complementar e crcnneeta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09649-9 AUREO MELLO PMDB
.......... PARECER .

Pelo não acolhimento, tendo em vista a or rentacãc adotada
no substitutivo

lP09S50-2 AUREO MELLO PMDB
•• *•••• *. PARECEP .* ..

Pela aprovação com base nos termos (la justificação da
Emenda

Peta' aprovação

lP0965l-1 AUREO MELLO PMD6
....... *** PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as n-adtcões const t t ucto -
na ts br-es t t e' r-as , mer-ece adequada consideração Quando for
elaborada a legislação complementar e crmnar ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09652-9 AUREO MELLO PMD6
.......... PARECER •••••••••

A Proposição em exame, conquanto constitua valioso svcsa
cio para o processo legislativo, merece ser acecuaeemeore con
s toer-aea quando se tratar da legislação complementar e or-c tna
"a

lP09653-7 AUREO MELLO PMOS
*••••••*. PARECER •••" •••• $

A proposta merece aorovecêc. par resguardar o instituto
da enfiteuse

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P09654-5 AVREO AlEU.O PMDB
........... PARECER .

Tendo em vista que o ensina onr taatcr-tc possui ainda desem
penha deficiente, somos de parecer Que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação, c-e-escotar-, sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

lP09655-3 AURfa MELLO PMDB
.......... PARECER .

A proposta fere a tradição constitucional brasileira
pela rejeição

---------~---------------------------------------------------------------------

lP09656-1 ANTONIO FERREIRA PfL
.......... PARECER •••••••••

A emenda Que ece tteecs para o art1go em pauta e s1mpl1-

------------_:~~~~~~~--~~~~:~~~~-~~:~::_~:-:~~~~::_-~::'.~-~~~::~~':_-------------
lP09657-0 ANTONIO FERREIRA PFL
............ PARECER •••••••••

A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é s\mpli-

------------_:~:~~~~~.:_~~~:::~~~-~~:~~:_~:-:~~~~!:_-~::~-~:~:~~~~--------------
1P0965a-a ANTONIO FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

Pretende-se tom esta Emenda suprimir a expressão
"sur tctente- da allnea c do Hem I dp ar-t 12 par ser
r-ecunnante

Embora considerando justa a proposta entenoeeos que o
disposto no referido dtacoatt tvc deve ser eater ta de
leg'slação ord1nal'"la e cO'llplemental'"-------------------------------------------------------------------------------

lP09659-6 ANTONIO FERREIRA PFL
....*•••*. PARECER ** •• *** ••

Tendo optado por emenda sucr-ees tve ao ar t igo em pau-

------------_::.:_:~~~:.:_~~~_:~:~~~:~:.:_~:::_~:~:~:~~-~::!:_--------~-----------
lP09S60-Q ANTONIO FERREIRA PFL
• "' PARECER OI .

Somos pela supressão do dt spns t t Ivo da at mea "e ", do
Item v. do ar-t 17, ao Projeto porque a mater ta a11 COntida
e de lei oro tnar ta

Pela rejeição
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de s tstemat rzacão opinamos pela cr-ejuctctat tcaoe da Emenda
Prejudicada

lP09684-7 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER .

A Emenda, não obstante os elevados crcccs ttcs do ilustre
Autor, não se ajusta a stst eeat tca geral adotada pelo Proje
to, que expressa. no particular o entendimento, ate agora.
de grande parte dOS Constituintes

Pela rejeição

lP096B3-9 JOÃO MENEZES PFl
........... PARECER •••••••••

A Emenda. não obstante os elevados c-ccos t tcs do ilustre
Autor, não se ajusta a s tatemat tca geral adotada pelo Proje
to, que expressa no particular o entendimento, até agora.
de grande parte dos Constituintes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09661-B A"lTONIO FERREIRA PFl
............. PARECER "

Somos pelo livre exer-ctctc do dtr-e t tc de greve, resguar
dada a continuidade dos serviços essenc tats a comunidade

Esses são as parâmetros para o legislador Se dentro de
les cabe ou não a disposição da ar \nea -r- ,do Hem V, do art
17, do Projeto, e questão a ser regulada pelo tests teccr 01'
dtnar tc

Pela rejeição

lP09662-6 ANTONIO FERREIRA PFl
••• " PARECER .

A Emenda pretende excluir do dispositivo sobre a greve,
a expressão "exc tutca a iniciativa oe empregadores", referên
cia ao tccs out

Somos ravorevets a que se declare 1 tvr-e a s-eve. na for
ma da lei, não havendo necessidade da referência acima, e t ias
outro assunto

Pe1a aprovação

lP096B2-1 JOÃO MENEZES PFL

PFL

lPQ9663-lj ANTONIO FERREIRA pFl
......... +••• PARECER +••

Não e o caso de suprimir-se a at tnea -e-, do inciso V,
do ar-r 17. do Projeto mas sim de dar as autoridades publi
cas a competência para regulamentação ou o exercrctc do c t
r-et tc de modo a resguardar a manutenção das atividades essen
ciais à comunidade

Pela, rejeição

lP09664-2 JOÃO PlENEZES PFl
............ PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo na Comissão
de s tste-iat taacão, oct namos cet a cr-ejudtctat tcaoe da Emenda

Prejudicada

lP09665-1 JOÃO MENEZES PFl
............ PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de 5lstemat teacãc cct namos pel a prejudicial idade da Emenda

Prejudicada

lP09666-9 JOÃO MENEZES PFl
••••••••• PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comlssão
de Sistematização. opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudlcada

lP09667-7 JOÃO MENEZES PFl
.......... PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comlssão
de s tstemat taacãc opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

lP09668-5 JOÃO MENEZES PFl
........... PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na ccmtsszc
de Sistematização, oplnamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

lP09669-3 JOÃO MENEZES PFl
........... PARECER ..

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, oplnamos pela cr-eruc tcter toace da Emenda

Prej uot cada

lP09G7D-7 JOÃO MENEZES PFl
............ PARECER ."' ..

Adotado por consenso o Parlamentarismo na Comissão
de s tst enat tzacãc. cotnanos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

lP09671-5 JOÃO MENEZES PFL
............. PARECER ..

Adotado por consenso o sar taeentae.tsno. na Comissão
de Sistematização. opinamos pela prejudicialidade da Emenda

P'rej coi cada-------------------------------------------------------------------------------
lP09672-3 JOÃO MENEZES PFL
.......... PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

er-efuct cada

lP09673-1 JOÃO MENEZES PFl
'lo PARECER + .

Adotado por consenso o sa-tanentar tsmc, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela or-ejuctctat toaoe da Emenda

pr-ej ue i cada

lP09674-0 JOÃO r.'Ef'.lEZES PFL
.......... PARECER .

Adotado por consenso o sar tanentar teec. na Comissão
de s tstenet taacão. opinamos pela or-ejuctctar toace da Emenda

Prej ud i cada

1P09675-B JOÃO MENEZES PFl
........... PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo na Comissão
de s tetenet taacãc. opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prej ud i cada

1P09676-6 JOÃO MENEZES PFL
............. PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de s tst er-at taecac, co tnemcs pela prejudlcial idade da Emenda

Prejudlcada

lPC9677-4 JOÃO MENEZES PFl
............. PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comlssão
de Sistematlzação, opinamos pela cr-eruotctat idade da Emenda

Prejudlcada

lP0967B-2 JOÃO MENEZES PFL
••••••••• PARECER ..

Adotado por- consenso o sartanentar-tsno. u na Comissão
de Sf stemat taecêo opinamos pela cr-ef ucnctat idade da Emenda

Prejudicada

1P096BS-5 JOÃO MENEZES PFL
.... " PARECER ..

A Emenda. não obstante os elevados crccos ttos ao t tusrre
Autor, não se ajusta a s tst er-ér tce geral adotada pelo Proje
to, que expressa, no particular. o entendimento, ate agora
de grande parte dos Constituintes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP096B6-3 JOÃO MENEZES PFl
••••+...... PARECER •••••••••

O ccntecco da Emenda em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres propósitos do Autor não se nar-moruza com a
s tatemat tca que orienta os cr-tnctptos na parte relativa I

aos «tanos e Orçamentos-------------------------------------------------------------------------------
1P09687-1 JOÃO MENEZES PFl
.............. PARECER ..... ** •••

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
que ainda se processam, será definida após a elaboração do

Substitutivo Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP096BB-0 JOÃO MENEZES PFL
'lo PARECER ..

A questão do s tst ema de governo, em face das discussões
que ainda se processam. ser-a definida anos a elaboração do
substitutivo Pela prejudicialidade

lP09689-B JOÃO MENEZES PFL
." PARECER .

A enenoa contém aspectos Que se harmonizam com a siste
mática geral adotada para a elaboração do Projeto de Consti
tuição

Assim, pelo seu acolhimento parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP09690-1 JOÃO MENEZES PFl
........+. PARECER .

Não obstante a preocupação do nobre Constituinte
aperfeiçoar o texto const ttuctonet , a mater ta constante da
presente emenda, confllta com a s ts temat tca geral adotada pe
lo Projeto de Const ttutcêo

Assim, somos pela rejeição da emenda

lP09691-0 JOÃO MENEZES PFL
••+ PARECER ..

Não obstante os erevecce propósitos do eminente Consti
tuinte em aperfeiçoar o texto constitucional, a matéria cons
tante da presente emenoa cont t t ca com a s tateaat tca adotada
pelo Projeto de Constituição

sm assim sendo somos pela rejetcãc da emenda

1P09692-8 JOÃO MENEZES PFI.
............ PARECER .

A emenda, não obstante os elevados orocos ttos do ilustre
Autor altera suostancialmente o entendimento da maioria aos
Constituintes Que examinaram a eater ta na fase de elaboração
do Projeto de Const ttutcãc

Assim, somos pela eeretcãc da emenda

lP09693-6 JOÃO r1ENEZES PFL
....... ,.. PARECER .

A emenda não obstante os elevados or-ocos ttcs do ilustre
Autor. conflita CO'l1 a s tstenét tce geral adotada pelo Projeto
de Constituição ja examlnaaa e'n fases anteriores

Assim somos pela rejeição da emenda

lP09694-4 JOÃO MENEZES PFL
• PARECER ..

Efet lvamente, a presente emenda contribui para o apr tmo
r-amento do texto do Projeto de Const rtutcêc

Assim, somos pelo seu acolhimento

lP09695-2 JOÃO MENEZES
.. ,.. PARECER .

A emenda, não obstante os elevados orccós tecs do ilustre
Autor. ccne t tt a com a s tst emattca geral adotada pelo Projeto
de Const ttutcão f a examinado em fases anteriores

Assim, SOIl'OS pela rejeição da emenda

lP09696-1 JOÃO MENEZES PfL
........... PARECER .

A emenda proposta, não obstante os elevados propósitos
do eminente Constituinte, confilta com a s tsteeet tca geral
adotada pelo Projeto de Constituição e jà examinada em fases
preliminares

Assim, somos pela rejeição da presente emenda

lP09697-9 JOÃO MENEZES PFL
.......... PARECER ,.. ..

A presente emenda não oostante a preocupação do nobre
Constituinte em aprimorar o texto ora em exame, conflita com
a s tst emat tca geral adotada pelos ccnst ttutnte que elaboram o
Projeto de Ccns t t t uf ção

Em assim sendo. somos pela rejeição da emenda

lP0969B-7 JOÃO MENEZES PFl
............ PARECER .

A Questão do Sistema de Governo, em face das d tscus sões
que ainda se processam, sera oet tntoa apos a elaboração do
Substitutivo Pela prejudicialidade

lP09701-1 JOÃO MENEZES PFl
........ * ....* PARECER ........ "'.....

A questão do Sistema de Governo em face das discussões
oue atnce se processam sera cer tn tua acos a elaboração do
Sutist t t ut tvc Pel a c-ef aotctat tcaoe

lP09699-5 JOÃO M::NEZE5 PFL
............... PARECER ..

aencr-a tcuvãve t a c-eocucacão do nobre Constituinte a
mater ta da presente emenda, conrt t t a com a s teremat tce geral
adotada pelo Projeto ccest ttutcãc

Assim, somos pela rejeição da emenda

lP09700-2 JOÃO MENEZES PFl
....... * ••• PARECER .

A eeenoa proposta, encer-a os elevados ar-ccos ttcs do no
bre Const t tu tnte , confllta com a s tatemat tca geral adotada
pelo Projeto de ccnst ttutcãc

Assim, somos pela rejeição da presente eeenoa

11'09679-1 JOÃO MENEZES PFL
........... PARECER ..,.. .

Os objet tvcs da emenda contrariam princ'ipio defendido
pelo projeto

lP096BO-4 JOÃO M::NEZES PFL
.......... PARECi::~ .*..*••••

Adotado por consenso o sarta-entar tano. na Comissão
de s ts teeet tzacãc. opinamos pela crejudtctat toeoe da Emenda

Prejudicada

lPD968l-2 JOÃO MENEZES PFI.
.......... PARi::CER .

Adotado por consenso o »ar tenentae tsmc, na Comissão
de Sistematização ccmarcs pela crej cctctat toaee da eeer-ca

Prejudicada

lP096B2-l JOÃO MENEZES PFl
.... "'........ PARECêR •••• ,.........

Adotado por consenso o Parlamentarismo. -na Comissão
1P09702-9 JOÃO Mi::NEZES
............... DARECER .

PFL
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1P09726-6 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER ••••• "'''' ••

Pela rejeição Não deve o dispositivo ter levado a cate
goria de: Norma Constitucional

seus recursos onde obt tver-em maior rentabilidade Todavia,
entendemos que a lei deve dispor sobre restrições a referida
tr-ansoar-ê-icte

Portanto soros pelo ecotntsento parcial

lP09727-4 RICARDO IZAR pFL
• "' PARECER .

A snence c-opõe a supressão CIO item XIV que garante a
sucessão ner-eõt t ar-ra

A proposta acolhida resultaria na falta de garantia para a
sucessão ne-ect ta-ta. QU~ deve ser o-eser-vaoa

Pela r-ejetcãc

lP0972B-2 RICARDO IZAR PFL
............... PARECER .

A vedação da tnst ttutcãc de impostos sobre o patrimôn1o'
das ent tcacess abrangidas no ar t 265, t t en lI, ei tnee -e
constitui 1mu!"'idade t r-tbut ar-ta tradicional no nosso direito,
assegurando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
rr.uniC1p10s não poderão cobrar impostos sobre o patrimônio
uns dos out r-os

A manutenção da expressão "patr-tnônto" no referido cts 
cos tt tvc. ou a sua supressão em nada tnr tut r tam na criação'
ou não, de l.om imposto sobre o patrimônio, no Sistema Tributá
rio Nacional

PFLRICARDO IZARlP09725-B

lP09729-1 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER ..

O autor da emer-oa pede a supressão do ter-eo -oetr-teôntc
na at maa "o" do item III do artigo 264 do Projeto da C.omis 
são de s tst emat tzacâo. porque vê at uma autorização para a
instituição de U'l1 novo imposto, o te-ceste soar-e o patrimô 
"'0 Ha um evidente equívoco de sua parte, nots o referido
termo e empregado para abranger os impostos que incidem sobre
o catr-r-nôntc , ja autorizados alhures, no Projeto Abrange o
IPTU, o ITR, o ITBI, o IPVA Ale:m desses somente os lmpostos
que vierem a se. cr taoos COM base na competência r-es tuuat
prevista no artigo 261 Para ating1r o oof et tvc Visado, o ca
minho seria apresentar a-enoa a esse ar-t tsc 261, r-est r-f nptnüo
a ccecetêncte residual a impostos que não os incidentes sobre
o patrimônio

Nesta parte, ou seja na et tnea -c- do Item III do arti
go 264, o Projeto está perfeito

lP09705-3 JOÃO MENE7ES PFL
.......... PARECER .

.As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a cr t
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição
-- -----------------------------------------------------------------------------

1P09703-B JOÃO MENEZES PFL
......... "'. PARECEFl .

A aeenoa deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en
tendimento creoo-nnante na co-rt.ssãc de sistemet t aaçâo

----------------------------------~--------------------------------------------

lP09704-5 JOÃO ",ENEZES PFL
................ PARECER .

As final idades perseguidas pela Emenda contrariam a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição

1P0970"-O JOÃO MENEZES PFL
••"'..... "'.... PARECER ......"''''''' ..

A emenda propõe sucr-tmtr- parte do ar-t 236
Entendemos que na forma como se encontra no anteprojeto a

redação está nats clara e abrangente, sem necessidade de a t te
ração, visto que não esta definida a forma de governo

Pela rejeição

1P09706-1 JOÃO MENEZES PFL
............. PARECER .

As final idades perseguidas pela eeenoe contrariam a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09709-6 JOÃO MENEZES PFL
.......... PAREceR •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
diemento creoc-iteaete na cceassão de s ts tenet taecêo

1P09710-0 JOÃO MENEZES PfL
........... PARECER .

A Emenda deve sal' rejeitada por não ajustar-se ao en
tendimento predominante na cceteeãc de s tstemat tzacêc

A questão do s tst er-a de Governo, em face das discussões
que ainda se processam, ser-a definida accs a elaboração do
Subst í tut rvo Pela cr-ejudtctar tcace---------- --~------------------------------------------------------------ -- ----

lP09703-7 JOÃ:J MENEZES PFL
.... "' PARECER ..

EI"i razão das alterações ao Capítulo III do r ttutc V ,
propostas pela Comissão de: Sistematização, a presente Emenda
acha-se o-eruotcaca

Pela cr-ejudtctat toace

lP09711-B AUREO M!:LLO PMDB
••• "' PARECER ..

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emendd 3Qu1
exa-ntnada trata de meter-ta infra-constitucional, cabendo,
pois, ser objeto de cutoacosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

IP097'.2-6 AUREO 41l;LLO PMDB
........"'. PARECER .

A e-ater-ta ja consta no Projeto, portanto esta pr-efuotca-
da

lP09713-4 ANTONIO FERREIRA PFL
.............. PARECCR ..

Deve ser sucr tmtea a ar tnea -n-. do tnctsc IV, do ar-t
17, do sr-ofetc

us-a eet te ....ão mais acurada nos leva a aceeoí tar- Que a so
ciedade, ou seja, todos os croacãcs , jd dispõem de meios para
-eo-eeentar-ee e 1nfllJlr e,., relação a acmtotaer-ecão publica.
seja de modo dtr-eto seja atr-avés dos órgãos de r-eor-esentecãc
popular

Alem disso o qUE!o cnsoost t rvo contém, cer t an-errte , pre
judicaria a ecnctonat tcace dos orgãos

SOiT'';l$ pela aprovação

lF09714-2 ANTO'UO FERREIRA ?fL
•••• "' PARECEI;{ ..

ccnciu uros pelo r-âc acolhimento por coes toer-ar-r-os a Maté
ria c-cer-ta das Constituições Estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lP0971S-l ANTONIO FERREIRA Pfl
............... PARECER. ...

------------------~~::_~_:~~~:::~~~~~-~~:~~~~:~~~--~:::_~~:~~~~:~:~~~~~:-------
lP09716-9 VIVALDO BARBOSA POT
.......... PARECEP ..

As supressões ou acr-esc uaos propostos com r-esoettc ao i
tem convergem para a "igualdade de todos perante a tet ". aco
lhida no Substitutivo

lP09717-7 ANTO'UO FERREIRA PFL
............ PARECER ...

A emenda Que ecet tamos para o ar-t 190 em pauta e s tmcr t-

------------_:~:~~~:::_:~~:::~~~_:~:~~:_~:_:::~~:~--~:~:_~:~:~~~~--------------
lP09716-S ANTONIO FERREIRA PFL
.......... PARECER. ...... "'........

A emenda que ace t t amos oa-a o artigo em cauta e s tmor t-:

------------_:~::~~~:__:~~:~:~~~_:~:~::_~:_:::~~~:_-~:::-::~:~~~~--------------
lP09719-3 ANTONIO FERREIRA PFL
............ PAR::CER .

A emenda ccnr r t ta com as emendas suns-ess tvas pelas quais
optamos Pela rejeição

----------------------------------~--------------------------------------------

lP09720-7 ANTONIO FERREIRA PFL
............... PARECER .

t. emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P09'30-4 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER "'..

Pr-et erure a Emenda e"l apreço Que seja suprimido o termo
'patr-tmõntc- do 20 do ar-t ?S7

O r-eter-toe dispositivo exoi tct ta UM dos cr-tnctntos bas tccs
da tr-tbutacão. o qual estabelece que os tr-costos deverão, sem
or-e que coss tvet atender às car-act er i st tcas pessoais do ccn
trlbujnte ressaltando-se entre estas, a sua capacidade eco
nõmtca

E para Que tal pr-tncrotc se efetive, o nesec dispositivo
estacetece que "<I administração tributaria ocoere toent tr tcar
respeitados os direitos individuais e nos termos da tet ,c oa-
t r teôntc "

Ora, o patrimônio e Ul1 dos ete-rentos mais muvcacos para
se arer-tr a capacidade econômica do ccner-tcctnte , não caoenco
portanto adotar-se a supressão de que cogita a Emenda

1POg731~2 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER "'••

prejudicada tendo en v-ara a ecr-cor-tacãc da supressão

-------------~~-~~:~:~-~-~~_:::~~~-~:_~~-~::~~:!~-~:_:~!~~~~~~':_--------------
lP09732-1 RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER .

A pretensão esta e'n parte acolhida pelo esboço de

- ------------~~~~:~~~:~~~--~:::_:~~~~::~~-~~~:~~~----------------- -------------
lP09733~9 RICARDO IZAR PFL
.......... "'. PARECER .

A eeenoa f a consta trrt er-a tment e do texto do Projeto de

------------_:~~~~~:~~:~~-~:_~~~~:~~~~::~~~--~~::_~~:~~~~:~~:~~:~:_------------
lP09734-7 RICARDO IZAR PFL

i- PARECER •••• "'••••
A pretensão esta, em ca-te. acou-toa pelo esboço de

-------------~~~~!~~~:~~~--~:::_:~~~~~~~~-~:::~::_-----------------------------
lP09735-5 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER .

A proposição não concor-r-a para o aperfeiçoamento do t ex-

------------_!~-:~~~:~~~:~~~::_:~_:::~~~:~~~--~:::_~:~:~~~~--------------------
1PQ9736-3 lU CARDO IZAR PFL
............. PARECER .

Tratando-se de s tndtceeos , torna-se necessar-re definir
uma so reor-esentat tvroaoe para efeito de ceteorecão de con
tratos cctet tvcs de trabalho do âmbito cetecor tar

Somos oeia rejeição

lP09737~1 RICARDO IZAR PFL
........... PARECEP .

O autor tem razão A aater-ta da formação de comissão ou
associações de trabalhadores no seio das empresas e delicada
e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvi
das nas relações de tr-auatno

O tncerat tvo constitucional introduzido ex ecructo ge
raria UITI impacto altamente conf l t tante

Pe1a aprovação

lPD9721-S ANTONIO FERREIRA pCL
.............. PARECER. .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
t ex to Pe I a aprovação

---------------------------------------------------------~---------------------

l P09722-3 ANTONIO FERREIRA PFL
.......... PARECER .

A emenda vem ao encontro da necess tnace de enxuüar--ee o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09723-1 RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER .

set ... cr-ejudtcte t idade A mater f a f a esta contemplada no
Subst t tut tvc do Relator (art igo 54, inciso XXI)

Pela oref uotctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
1P09724-0 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER .

A presente ar-enca propõe alteração no ar-t 17, VI, "b"
do Projeto de Ccnst t tutção

cces tcer-encc que a mod1f tcacãc proposta não altera a tex-

-------------~~-~~-~~:~~:~~~~~_:~~:~~:~:_~~:_:~:~-~::~~~~::~~-----------------
1P0972S-B RICARDO IZAR PFL
........... P-APECER .

A ::menda proposta trata ce s-at er-ta contemplada no D ejete
e-a exame Iar-t 331)

A vedação legal de traosrerénc ta de poupança eot -e -n-
atões é tnocua. visto Que os poupadores procurarãc aol tcar

lPOg738~o RICARDa IZAR PFL
• "'. PARECER "' ..

A sugestão e coor-tuna e per-t tnent e e foi acolhida nos

------------_:::~~-~~-~~~::~:~:~~~-~~-~:~::~~---------------------------------
lP09739~B RiCARDO IZAR PFL
.. PARECER .

A sugestão e oportuna e oe-t rnente e ect acolhida nos

------------_::~~:_~~-~~~::!:~:~~~-~~-~::~~~~---------------------------------
lP09740-1 RICARDO IZAR PFL
.. PARECER .

A f oenaoa de trabalho de 40 noras semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, coro proposto em numeros'issl-
mas Emendas, teve, de certo modo, U'l1 r-erer-enctar comum
A m..'o:-ia das propostas, mesmo na fase das cce-tssões Temáti
cas seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos sempre demonstrou ser a mater-ta mais
adequada a legislação crotnae ta

De fato, a jornaoa de tr-aoau-o deve r-er tet ir u-a s ttua
ç~o conjuntur:al Que só a lei pode atender Quarenta horas
nao conviria a UIII oetermtnaoo momento da vida econômica do
sa is mas, pelo desenvolvimento tecnológico, por eot tvcs de
interesse cutn tcc ou até por coeoeovacas razões de ordem cs t
coscctat podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual da 48 horas semana ts va
rias categorias em decorrência de lei especifica ou por for
ça de ccooutstas em accr-cos ou convenções coletivas, já cum
prem Jornadas "ecui:1das
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lP09740-l RICARDO IZAR PFL lP097S,c,-1 RICARDO IZAR FFL

Nu'll quadro inverso em Que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os n've ts de oroouçãc até como
medida de salvação nacional occer-e o Estado, en consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas eats extensas,
desde que coreensator tas a ntve t de remuneração Esse aliás,
e o exemplo Que nos dá O Japão, onde a intensificação do tra
balho longe de penalizar o trabalhador, e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens tver as r-etnvtndtcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pa'is, oooer-a, com maior rtextbtt toaoe , dis
ciplinar essa controversa Questão optamos por manter apenas
a limitação da duração cner-ta do trabalho e'n 8 horas, no ma
ximo

lP09741-0 RICARDO IZAR PFL
."'...*** ..* PARECER ....... ****

Assiste razão ao Autor O legislador orctnar to poderá

-------------~:~~:~:::_~:_~~::~~:_---------------------------------------------
1P09742-8 R.ICARDa IZAR PFL
•••• *•• *. PARECER .

Os principias contidos no ar-t 313 são fundamentos da PO-
t t t tca de transportes. não devendo, portanto, serem elimina
dos do texto constitucional sob pena de proporcionar distor
ções na ordenação do transporte mar t t f mc internacional

----------------~::~-~:~:~~~~--------------------------------------------------
1P09743-6 RICARDO IZAR PFL
••••*••• * PARECER •••••••• *

A sugestão não cõoe ser acolhida tendo em vts ta a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um suntno de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No Que respeita especi
almente a contribuição empresarial, o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a r-o-oer com o cu-cure vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de sarar-tos Quanto a manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos õcvtc que se trata de fatos
geradores diferentes, Que poderão ser .rt t t í aacos pelo legis
lador de acordo com as peculiaridades eccnõmtcc-e tnaocet ras e

-------------~~:~~:~~~~~:_~:_:~~:-:~~:~~~~~~::_--------------------------------
lP09744-4 RICARDO IZAR PFL
.... *••••• PARECER .

A sugestão e oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator-------------------------------------------------------------------------------

1P09745-2 RICARDO IZAR PFL
*."'*•••• * PARECER •••••••••

Um exame criterioso na leva a ccnvtccêc de Que o dispo
s tt tvc da at tnea -e-. do item IV, do ar-r 17 do Projeto, está
contido, impl tcf tamente no conjunto de normas Que estabelecem
a liberdade sindical e o reconhecimento do Estado a existên
cia de entidades sindicais representativas de trabalhadores e
erpr-eaaoores

A própria legislação atual ccntemcta a garantia aos di-
rigentes sindicais para o exerctctc de suas atividades A
disposição sera redundante

Somos pela rejeição

1P09746-1 RICARDO IZAR PFL
••• *.....* PARECER .* •• *.......

O autor tem razão parcialmente, a rsater-ta da conoetêncta
da asseenteta geral da ent toaoe sindical é da alçada do esta
tuto r-escect tvo. ou da lei

Entretanto, a competência para a fixação da contribuição
sindical precisa ficar desde logo resguardada, a fim de ga-
rantir o custeio das et tvroaoes

Essa é, at tas , uva das grandes reivindicações da classe
trabalhadora

Pela aprovação parcial

1P09747-9 RICARDO IZAR PFL
......... * PARECER .

O poder normativo da justiça do trabalho esta previsto
em outro t ttuic

Quanto à participação dos trabalhadores nos processos
oec t sor tcs relativos ao reaproveitamento da mão-de-obra e aos
or-oar-anas de reciclagem, e mater ta da lei or-df nar-f a , realmen
te

SO'llOS nat a aprovação da Emenda

1P0974B-7 RICARDO IZAR PFL
..* * PARECER *.

Matéria que melhor cooera ser tratada pelo legislador
or-dtnár-tc

1P09749-5 RICAROO IZAR PFL
..** PARECER .* •••••••

A eventual ce-t tctpacêo de representantes do poder con
cedente ou per-mt t ente • da empresa concessionária ou permis
s tcnar-ta. dos usuários e dos empregados, em comissão destina
da a promover fiscalização e planejamento, é meter-ta para a
lei ordinária

-----------------_:~~:_~:~~-~~~~~~~~~-----------------------------------------
lPD9750-9 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER ••* ••••••

A presente Emenda propõe alteração no ar-t 17, VI "b~

do Projeto de Const ttutcãc
Considerando que a modificação proposta não altera a tex-

------------_:~-~~-~~:~~:~:~~~_:~::~~:~:_~~:_:::~-~~:~~~~::~:_----------------
lP09751-7 RICARDO IZAR PFL
••••*.**. PARECER .

A conceituação proposta cctnctoe. em parte, com a por
nós adotada no substitutivo pelo Que SO'llOS, pela aprovação
~arcial

lP09752-5 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER ... *......**
- O dispositivo Que esta emenda pretende suprimir trata do

"excesso de lucro nas at tvtoaoes econômicas e finance1ras"
A erradicação da pobreza, Que é o objetivo nater deste

dispositivo, pode ser alcançada atr-avés de uma tributação
progressiva e seletiva e sobre Sistema rr-tbutar-to já existe

------------_:~~~-~~_::~~:~:~-~~-~~~~::~-~:_~~~::~:~~~~~-----------------------
lPD9753-3 RICARDO IZAR PPL
........... PARECER *.* .......... *

Propõe o nobre Constituinte que na at tnee b do item l_do
art 12 a expressão "garanti-los" seja suestttutca por
-crcecvê-t as ~

O dispositivo em questão deve, no nosso entender, ser
melhor estudado em etapa posterior do processo legislativo-------------------------------------------------------------------------------

1P09754-1 RICARDO IZAR PFL
•• *.* ••• * PARECER .

A Emenda ora en estudo propõe modificação na redação da
at tnea d do Inciso I do ar-t 12

E nosso entenoimentc que o coj et tvc deste dispositivo,
"a erradicação da pobreza", ser-a alcançada através de uma
tributação progressiva e seletiva Deste modo, a meter-ta e
atendida pelo capitulo que trata do Sistema tr-tbutar tc

lP09755-0 RICARDO IZAR PFL
..*"' PARECER .* * *

Considerando-se a situação cecut tar- de cada MUl'lclpio, a
delimitação da área maxtma para fins de usucecvêc urbana,

deve ser remetida a le9islação r-amf c tpa l
Pela r-eje tcãc

lP09756-B RICARDO IZAR PFL
... ",,,, PARECER "'••

A suc-essão do termo "Controle de Capital" para a de-ar-ca
ção de empresa nacional e tex tbt t tza por demais essa ccnce-
tuacêc. de forma a descaracterizar o atcence e os ccf et svcs
que se cret ence com seu tratamento favorecido e oteer-enctacc

acenats , a noção de controle oectscr-rc e de capital corro
var tave ts bas tcas para a estipulação de empresas nac to-ta ts
não imp1 tca. contrariamente ao expresso na justificação da
emenda, vedação aos investimentos estrangeiros. trata-se, u
nicamente. de diferenciação de um segmento econômico para
efeito do exer-ctctc de preferência

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP09757-6 RICARDO IZAR PFL
..... ** PARECER .

A exor essão "mediante aprovação do Congresso Nacional" é
redundante Se os tecer-at tvos da segurança nacional e o r-e-e
vante tnter-esae coletivo serão at r tbutos definidos em lei,
está tmp t rc t t a a aprovação do Congresso Nacional

----------------~:~:_~:~:~~~~-~:_:~:~~~----------------------------------------
lP09758-4 RICARDO IZAR PFL
.*"'.*.*•• PARECER •••••• *...

ênt endercs que as normas existentes no Projeto quanto á
questão da desapropriação e da propriedade privada dão um me
lhor tratamento ao assunto que a Emenda oferecida pelo ttus

"r r-e Autor
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P09759-2 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER " ••••••• *

A economia de mercado significa um cor-ct ar-to natural dos
principias propostos no Projeto, para emoasar- a Ordem Econô
mica Dal a razão co não acatamento da anenca do ilustre
Constituinte

----------------~:~~-~:!:~~~~--------------------------------------------------
lPD9760-6 RICARDO IZAR PFL
.......*.*.* PARECER •••• *.....*

Acatando a ponderação do ilustre Constituinte Autor da E
menda, suprimimos, no sunst ttut tvc, o paragrafo untco elo Art
300 do Projeto

Assim, pela aprovação da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP09761-4 RICARDO IZAR PFL
.... **.... * PARECER ..... **....

A Emenda ocf et tva r-esocnsaott taer- a União pelos ceccs t tOS
ou pelas aplicações nas instituições financeiras

Na ntcotese , não obstante os elevados crcccs ttcs do Au-
tor, fica substancialmente alterada a proposta acolhida pela
maioria dos Constituintes que examinaram a matéria, nas fa
ses anteriores da elaboração do Projeto de Constituição

Assim, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P09762-2 RICARDO IZAR PFL
**......*.... PARECER ..... *.... *

A matéria, objeto da emenda, mereceu dOS Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Car-ta aten
ção nu tto especial, e acreditamos que ao te'na fol dado o tra
tamento conotzente com a sua importância

Nesta etapa do prOCeSSO de elaboraçâo cc-ist ttuctcnat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos cote pela aprovação nar-c ta t

1P09763-1 RICARDO IZAR PFL
•• *.* ** PARECER .

A met er-ta, objeto da emenda mereceu aos Constituintes
empenhados na presente fase de etaocr-acãc da nova Carta aten
cão muito especial e acr'edt t ancs que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua tencr-têncte

Nesta etapa do processo de elaboração Const ttuctcna 1,
parte da emenda deve ser acolhida pelo subet ttut 1VO

Opinamos pois, pela aprovação parcial

lP09764-9 RICARDO IZAR PFL
•• *** PAt:!ECER ..

A presente anenca tem por objetivo suprimir o termo pro-
gressivas do 50 do ar-t 272

A crca-ess tvtoeoe é dos cr í ter tcs nas tcos para se alcançar
a justiça fiscal em relação a varias tributos, como os 'Impos
tos sobre a renda e sobr-e a transmissão "causa mort t se e doa
ção, de quaisquer bens ou direitos (impostos sobre ner-ancae l

Jul gamos adequada a aplicação da oroar-esstvtoece ao impos
to mencionado no ar-t 272, item 11 porquanto incidindo so
bre a riqueza, não seria justa a aplicação de ar tcuctes toên
t tcas a oatr-urõntce grandes e pequenos-------------------------------------------------------------------------------

1P09765-7 RICARDO IZAR PFL
••• *••• *. PARECER ..

Pretende-se com esta emenda alterar a redação da a1 \nea
f do item III do ar-t 12

- Como este e outros dispositivos do mesmo artigo visam a
evitar tratamentos oí ter-entes entre os cidadãos, somos
t avor-áve ts a sua sintetlzação de forma' a garantir a
tacatoaoe entre tonos oer-arrt e a lei

1P09766-5 RICARDO IZAR PFL........ *.... PARECER .... *......
O combate a pobreza e a garantia de uma extatêncta digna

são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e tact tvets podem ser alcançados nectan
te a justa proteção aos direitos do trabalhador- e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do ar-ar-te ueceese
rio e, ademais, Que a te ' Maior contenha 00 principio crista
11no do combate á pobreza

Pela aprovação parcial

1P09767-3 RICARDO IZAR PFL
<lo* .... *.... PARECER •••••• "'...

O conceito de economia de mercado esta plenamente atendi
do pela inclusão de livre concorrência e propriedade cr tvaca
entre os principias e da 1tvre tntctet tve corno fundamento da
ordem econômica

Por outro lado, a exclusão dos incisos r-eter-entes à oeee
sa do consumidor e do mete ambiente e a redução das desigual
caces regionais e sociais viria em pr-ej ut ao do avanço soe ta i
razão principal da elaboração de novo texto const t t uc tcnat

Pela rejeição

lP09768-1 RICAROO IZAR PFL
.* ....... *.. PARECER ......*....

Pretende-se com esta Emenda suprimir a at tnea a do 'tem
t do ar t 12 que trata da aquisição da ccnctçãc de sujeito de
direitos pelo nascimento com vida

Como bem afirma o autor, a meter-ta não é const vtuctcna t
e deve ser objeto de legislação posterior

lP09739-0 RICARDO IZAR PFL
........ *** PARECER "

Os artigos objeto da Emenda não possuem natu-eza cons
titucional Julgamos conveniente suprimir o ar-t. 493 e manter-
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lP09769-0 RICARDO IZAR PFL lP09784-3 RICARDO IZAR PFL

lP09772-0 RICARDO IZAR PFL
............... PARECER ..

O cr-tncvoto Que se Quer estabelecer é daqueles Que pode
r tan ser inseridos, se não o são, nas constituições de pa\ses
comunistas ou de ordens religiosas Que fazem voto de pobreza
Contraria os próprios postulados dos t toeeats Pela r-ejetcâc

1P09770-3 RICARDO IZAR PFL
....... " PARECER .

Entendemos que o fundo de- ga~antia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua eu-reão social ass tm sendo,
deve ele permanecer como e hoje pois SJa extinção não condiz

com os anseios trabalhistas
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lPQ3771-1 RICARDO IZAR PFL
........... PA~ECER .'1- .

Entendemos oue o fundo de garantia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua função social Assin senoc.
deve ele peen-anecer- como e 'iofe. pois SLa exr-ncãc não condiz

com os anseios trabalhistas
ee 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

o ar-t 496
Somos, POiS, pela r-ef etcâo da Emenda

1P09773-B RICARDO IZAR
............. PARECER •••••"''''...

Acatada no mer-f t c

PFL

111a101', o ctr-et tc de perceber salário fixo nunca inferior ao
nnnuro cuaooo 'icuver re-umer-ecãc var tave t

Pretende vedar pratica comum nas relações trabalhistas no
cate Não são poucos cs casos em que a encr-esa contrata o
tt-anetnaocr- com remuneração var tavet sem a garantia do flxo
Fica assim, o trabalhador a mercê da sazonal idade da et tvtce
de oooe-ioo Inclusive oer-ceber determinados Meses, montante
Inferior ao sarar-te mtruno Mesmo nos casos em que esse extr-a
mo não é alcançado a contaçen da remuneração var tave t parte
-íc zero e o n-aoauieccr- ten Que conseguir com desempenho
eatcronat o que lhe e devido pelo simples vtnc.nc empregatl
cio o satãr-to enntr-o

POI' essas razões nosso parecer e contrario a supressão
~"oposta pela emenda

lP09785-l RICARDO IZAR PFL
••"' PARECER "'.

Consideramos que objetivamente não deve o texto ccns
t ttuc-onat assegurar ao trabalhador c tr-e t to a piso salarial
proporcional a extensão e a complexidade de tr-anatno r-eat taa
do E necessar-to assegurar s.e-n o ctsc salarial de tece traba
lhador o sal ar-f o mtntmc capaz de satisfazer suas neceas tua
ces castcas e as de sua família

O estabelecimento de ptscs salariais cteer-encracos e
processo que obedecera a evolução do mercado de trabalho e ao
andamento da negociação coletiva das diversas categorias, cc
~endo cr tatar i zar-ise eventualmente em lei .

lP09774-6 RICAF:DO IZAR PFL
.... "' PARECER .

Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de supr tmtr- do
dispositivo os diversos componentes do satar-tc-mrntmo. oe t
xando para a legislação ord1nárla essa discriminação

A ccnst ttutcãc cace. apenas, declarar que o sa f ar-to m'
ntno destina-se ao atendimento das necessidades bas tces do
trabalhador e da sua ramt t ta, ressalvando, contudo a neces
~iclade de atualização constante do seu valor

lP09786-Q RICARDO IZAR PFL
............ PARECER ••*", ......

A sunr tmtr-vse o direito à gratificação natalina do elen
co do artigo 13 do Projeto, não deveriam subs fst tr- todos os
demais O que se pretende e estabelecer direitos fundamentais
do trabalhado" e o 130 sarar-to é um deles Claro esta Que a
disciplina da matéria, como alias hoje acontece, ficara para
~ legislação or-o tnar-te

1P09775-4 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER .

A sugestão e oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Suust t tut tvc (la Relator

lP0977B-9 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER •••••••• '"

A Emenda dá nova redação ao item XIV ec Projeto
A nate-va esta devidamente tratada no Substitutivo
Pela rejeição

lP09776-2 RICARDO IZAR PFL
..... "'•••• PARECER •• ",•• ",•••

Reate-ente o dispositivo e oesnecessar-tc uma vez que as
partes, enor-eaaocr-es e empregados, podem, mediante acordo co
letivo estabelecer as bases dos reajustes salariais ou cuan
~o este não ocorrer, submeter a Questão ao Judiciário

Não vemos razão para a supressão da garantia do satar tc
fa'llUia do texto ccnst ttuctcr-a t A acatar-se a proposta pr-a
t tcasante a totalidades dos direitos etencacos no artlgo 13
do Projeto seria t amoee ccsstvet de expurgo

A nosso ver, deve a Constituição garantir o direito e
~eixar sua regulamentação a lei Ordinária

1P097B7-8 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER ••••••"'...

Objetlva o autor a supressão do item XVII do artlgo 13
uo Projeto, que veda a prática de serviço extr-ecr-dtnar-to.
ressalvados os casos que enuner-a

Não COncordamos com a supressão proposta Somes de Opi
nião que o texto constitucional deve conter a dtr-etr-tz Mais
geral que norteará o tratamento da Questão na legislação or
dinária

lP09790-8 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER "' ..

Concordamos, em parte, com a -just tr tcecãc- da E"'Ienda
De fato, a rigidez do d1sposto no inciso XXI do artigo 13 po
deria levar a situações de te-casse quanto aquelas atividades
em que a moderna tecnologia ainda nao atingiu o grau sufici
ente de eliminação dos r-tscos de tnsatubr tceoe e de periculo
sidade A e t tetnecãc, porem, do dispositivo em nada ccntr-t
outr-a de positivo para esse grave problema. Dal no-que pr-et a
r1mos a formula e'n que se obriga as medidas tendentes a et t
m1nação dos referidos riscos por meio de normas de medicina,
~igiene e segurança do trabalho

1P09792-4 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER .

Quanto a proibição do trabalho noturno e insalubre aos
menores de 18 anos, na um consenso geral dos Constituintes
Com relação, porém, ao menor de 14 anos, há uma tendência no
sent tcc de que sua permissão esteja ccnutctonaoa a um traba
lho de aprendiz A solução nos parece vtave t e coaoat tbti taa
se com a real idade or-as t re tr-e

De fato, não podemos correr o risco de deixar nas ruas
milhões de c-ranças que estariam impedidos de trabalhar por
~ausa da proibição de uma norma Constitucional

lP09791-6 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER •••",•••••

O troper-at tvc de que sef an reduzidos os rtsccs á seuce e
segur-ança do trabalhador parece-nos um dos per-tos fundamen
tais dos direitos Que lhe devem ser asseçur-aocs pela ccnst t
tutcãc Não basta a determinação do pagamento dos adicionais
de insalubridade e de periculosidade, ccts ,c objetivo maior e
a preservação da integrtdade cetcoseceet tca do trabalhador
Por isso, não podemos concordar que a mater1a figure apenas
~a lei ordlnar1a

lP097B9-4 RICARDO IZAR PFL
"' PARECER .

Consideramos com base nas ponderações do autor e de ou
tros ilustres ccns t t tutnt es não caber no texto ccnt t tuctcr-a t

a definição do cer-tcoc de licença r-emuner-ada da çeatant e Aco)
1hemos igualmente a ga"antia de emprego e satér-to na fOl'fIIa
proposta pela emenda Julgamos necessar-tc contudo, acrescer a
especificação da lei, convenção e acordo coletivo como âmbito
~e regulamentação poster-ior da matéria.

1P09788-6 RICARDO IZAR PrL
............. PARECER •••"'...... '"

Pretende o autor retirar do tnctsc XVIII do artigo 13 do
Projeto a cetermtnacão do pagamento em dobre do eer-tcoc de
ferias e a palavra QgozoQ

No que se refere a renumeração, acolhemos a emenda, por
considerar, que sua fixação deve ser objeto de legislação or
dtnar ta Parece-nos necessar to apenas exp l tctter- ser devida
nesse caso a eeea.nerecãc integral

Somos de parecer contr-ário, contudo, a retirada do termo
Qgozo' Sua inclusão no texto obedecem a intenção de assegu
rar ef et tva-nanr a O descanso e o lazer de tr-aoatnaocr-, não
~erm1tin::lO a bar-çanna por ctnnetro

lP09794-1 RICARDO IZAR PFL
......"'•• '" PARECER "'.

Da meSma forma que se deve fixar a jornada normal de
trabalho, parece-nos de toda conveniênc1a ressalvar como
faz o dispositivo, que e'll se tratando oe turnos ininterruptos
ou de revezamento, a jornada devera ser reduzida para 6 horas
dlaiÍas

1P09793-2 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER ......."'•••

A tnteeneotecãc e a locação de mão-de-obra to t Objetivo
de profundas aná1 tses e enctes discussões em todas as fases
do processo de elaboração do Projeto Verificamos qva a ten
dência dos Constituintes e pela vedação dessa pratica que, no
dizer de muitos, e uma forma de exploração do "amem pelo ho
mem No entanto, as realidades ceast ten-as são mui tas e não
podem ser tancr-aoas ou mesmo, tratadas sob um untco perfl1
Assim, tendo presente cue sobem as centenas de mt tttar-es os
trabalhadores naquelas condições, prefer-imos adotar o cr-t te
r-io da manutenção da pr-otbf çãc , como pr-f nc í nto geral, ficando
a legislação ordinária a circunstância de dtsctct tnar as ex
ceoctonat tcaoes que, a médio prazo, esperamos desapareçam do
Quadro soctat do Pa~s

P"L1P09779-7 RICARDO IZAR
............ PARECER .

lP09780-1 RICARDO IZAR PFL
............... PARECER •••"'.......

Objetiva a Emenda a supressão do inciso XIV do artIgo
13 do Projeto que ordena a proporção minirna de nove oecuros
de e-creaaocs brasileiros em todas as empresas e seus esraoe
tecunentcs , ressalvadas as microempresas e as de cunho fa'lll-
r rar •

A uuest ãc da proteção do tr-aoe tnauor- brasileiro e da re
serva de postos de tt-aca tnc nas empresas Que f unc tonem no
na-s é relevante e deve ser objeto de legislação futura Pa
rece-nos, no entanto, que a Quantificação dessa reserva deve
oneeoecer a tatcr-es coníuetur-ats extremamente eut avats

Por essa razão, somos de parecer contrario ao tratamento
~o tema na Constituição e acolhemos a Emenda sob análise

lP09781-9 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER .", •• ",,,,,,,,,,. ,

A extinção, pura e simples, do Fundo de Garantla por
Tempo de Serviço just tr tcar-ee-a em duas ntcõteses estabili
dade absoluta no emprego ou existência de sistema de seüuro
desemprego que abrangesse o trabalhador na total idade do oe
r-tece de dese-scr-eqo

Sabemos Que no atual estágio de nossa economia a estabi
lidade absoluta é teccestver , ate mesmo tncesej avet Não e
outra a razão por que optamos, no suest ttut tvc. por garantir
ao trabalhador- proteção contra a dispensa arbitraria. Haver-a,
nac cabe duvida no futuro próximo, parcelas ccncer-avets da
classe trabalhadora Que conhecerão, temporariamente o desem
prego por motivo tecnlco ou econômico
Por outro lado, sacercs que o segura-desemprego a ser aper
feiçoado no ceve sõ ecoe-a cobrir per-c tajment e co per tece de
desemprego do trabalhador

Por essas r-azões, considerando ser certo Que parcelas de
trabalhadores enccntr-ar-ese-ão desempregadas sem a cobertura
do seguro a partir de oeter-ntnaoc instante, somos de parecer
favoravel à manutenção do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço no texto constitucional

lP09782-7 RICARDO IZAR PFL
•••••••• '" PARECER •••••••••

atr-avés de nova redação par-a o ar-t 12, XV,~q~, pretende
o autor da emenda caracterizar o trabalho dos presos CO'110 uma
Obrlgação, O Que permitira prover de recursos suas eaeü r tae

e metno-ar suas condições para a reintegração na sociedade
A sugestão contida nesta proposta deve, a nosso ver, ser

coreto de legislação o-otnar ta
Pela aprovação parcial

1P09783-5 RICARDO IZAR PFL
.......... '" PARECER ..

E nosso entendimento Que o sa l ar to de trabalho noturno
superior ao diurno e ctret tc do trabalhador Que deve constar
do texto constitucional A acatar-se as razões que recomendam
sua r-egulal'1entação exclusiva na legislação ordinaria boa

parte do elenco de dlreitos dos trabalhaoo~es inscrito no
Projeto deveria ser tambem expurgado

Nosso parecer portanto, e contrar'lo à supressão prOpOS
;a pela emenda

1P09777-1 RICARDO IZAR PFL
..... "'•••• PARECER .

A ElI'enda ressalva como causas da prisão civil o caso do
oencst tãr-tc infiel e do não cuear-tnentc da obrigação alimen
tar.

lo matar-ta está devidamente tratada no suost t t ut tvo
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09784-3 RICARDO IZAR PFL
........... l)ARECER .

Assegura, o Inciso VII do artigo 13 do Projeto, ao traba-
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W09794-' RICt>.RDO IZ.A.R PFL lP09B07-6 5TEL!O tn.~S PFL

lP09795-9 RICARDO IZAR PFL
...."'''' PARECER ..

Entende o autor que o otscos tt tvc visa a un-a "oar r tctoe
cão disfarçada" do trabalhador nos lucros da empresa e por
1s~0 propõe a sua supressão Tal, no entanto, não é o sent ido
do preceito do tnctsc XXXI do art 13 Ali o que se busca e
assegurar a Integração e ess tmr tecãc do operário nos avanços
da tecnologia, da automação, por exemplo, que, entretanto não
~oderão ser causa para redução dos seus di r-ettos

1P09796-7 RICARDO IZAR PFL
................ PARECER .

É procedente a supressão do dtsposit tvo. uma vez que se
trata de matéria de legislação ordinarta, eecectaunent e as
seus parágrafos Procuramos, no entanto, incorporar a r-espon
sabt t tdade sutis tdl ar-ta do empregador no inciso XXX do Proje
to

oportuno, Que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, va
rias categorias em decorrência de lei esoecve tca ou por for
ca de conquistas em acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas reduzidas

Num Quadro inverso, em que a necessidade tr-cer tcsa de
se expenotr- ou incrementar os ntvets de produção ate CO"lO
medida de salvação nacional podera o Estado, em ccnsonêncta
com os ansetcs do povo propugnar por jornadas mats extensas
desde que cc-oensator tas a ntvet de remuneração Esse. alias,
é o exemplo oue nos da o Japão, onde a tnt ens t r tcacêo do tra
balho longe de penal tzar- o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe or-octcter- melhor padrão de vtoa

Assim, considerando Que o Congresso Nacional sempre
sens tve t ás r-etnvmc tcecões dos trabalhadores e consciente
das r-ea t toaoes do Pais, poderá, com maior rtextns t toece. nta
crct tnar- essa contr-over-sa questão cctanos por e-anter- apenas,
a t tntt acãc da duração cter ta do trabalho em 8 horas, no má
ximo

lP09797-S RICARDO IZAR PFL
............... PARECER ..

O cr-ecettuaoo no artigo 15 do Projeto resulta de numero
sas manifestações das entidades s tndtca ts que vêm acompanhan
do, de perto, o gravíssimo problema de retenção 'njust t t tcaoa
do salário As estatísticas dos Tribunais Regtonais do Traba
lho, são alarmantes Quanto ao numero de feitos juntctets r-a
cte-anoo salários Ora, a nossa leg1slação atual trata de mo
do tímido a Questão, com1nando simples multas ao empregador
faltoso Assim, a cer-acter-taecãc da retenção temporaria, ou
definitiva do salário como crime, deve constituir em ser-to
obstáculo a essa prática fraudulenta do mais sagrado dtr-e t to
do trabalhador

lP0979B-3 RICARDO IZAR PFL
* PARECER .

A emenda em exar-e propõe seja suprimida a er tnee "i M do
item II do ar t 17 do Projeto de Constituição

Concordamos com o autor da Emenda Quando sugere a su-
pressão deste dispositivo A materia deve, no nosso entendi
rrento, ser abjeto de teats tacêo or-otnãr ta

Pe1a aprovação----------------------------------------------------------------- -------------

lP09808-4 5TELIO DIAS PFL
.............. PARECER ..

As alegações contidas na justificação da Emenda são pro
cedentes Realmente, a saude ocupacional deve ser coef to de
regulamentação escecrr tce em lei ordinária

pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P09809-2 STÉLIO DIAS PFL
................. PARECER ..

A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais
br-as t t ei r-as , merece adequada cc-is tcer-ecãc quando for el ato
r-aca a legislação complementar e cr-dtnar ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P09Bl0-6 STÉLIO DIAS PFL
* ~ PARECER ..

A emenda proposta merece ser parcialmente acolh1da, cetc_____________~~~~~:~~~~~_:~~:~~~_~~_~~!:=ã~:.~~:_:~~:~~~ _
lP09811-4 5TÉLID DIAS PFL
............ PARECER ..

Dela rejeição A neter ta deve ser inserida na lei Orgãni
ce do Municlpio

1;:'09818-1 5TEL!O DIAS PFL
................. PARECER ...

Suprimldo o dispositivo, na redação substitutiva do
Relatar a En3nda fica prejud1caca

lP09816-5 STÉLIO DIAS PFL
.................. PARECER ..

cons toer-anao a importância do sater-tc-eoucecãc sobretudo
para as despesas de tnvest tmento no ensino de 1 grau somos
pela oereanêncte do utsccstt tvc

Pela rejet cão

1P09813-1 .:5TÉLID DIA.S PFL
.............. PARECER ..

O Projeto de constituição assegura a autonomia aos Esta
dos, por conseguinte, a cr racãc, fusão, incorporação e oes
namar-anento de municípios deverá ser de sua competência esta
belecida na Constituição Estadual

SOI'lOS pela aprovação no merito

1P098'7-3 STEUO DIAS PFL
............ PARECE.R ..

A presente Emenda, ainda Que meritória, pois assegura o
direito á greve e regulamenta detalhadal'lente não pOde figu
rar no texto constitucional O fundamental e o direito a se'"
assegurado, cabendo a legis1ação ordtnarla esmiuçar o precei
to estabelecido•

PFL1P09819-0 STELIO DIAS
................. PARECER ..

lP0981S-7 STÉLIO DIAS PFL
............. PARECER ..

Pretende o autor retirar do inciso XVIII do artigo 13 do
Projeto a oete-mtnacãc do pagamento em dobre do per-toco de
férias e a palavra "gozo"

No Que se refere a renumeração acolhemos a emenda. por
considerar, que sua fixação deve ser objeto de legislação 01"
dtnar ta Parece-nos neceasar to apenas explicitar ser devida
nesse caso a remuneração integral

Somos de oarecer contrário, contudo, a r-et tr-azia do termo
"gozo" Sua tnct usão no texto obedecem a 1ntenção de assegu
rar efetivamente o descanso e o lazer de trabalhador não
~ermlt1ndo a barganha por dinheiro

1P09814-9 STÉLID DIAS PFL
................. PARECER ..

A estabilidade. entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, corno contraposição ao livre ar-btt r-tc
do empregador de despedir o empregado. tornou-se, ar-ttr tctc

semente uma momentosa e controversa questão porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente por us-a SOlução na-montesa do problerra

Na verdade, o Que Quer o empregado e ver limitado aquele
ar-tn tr to e, não, como se ceccete ençeneoanente, ter a çar-arv
t ta irrestr1ta de permanecer no emprego contra a vontade do
erc-eaaoor Consciente de aue e parte vttal e tna t tenaver da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou Maquina que, aoos
usada, e jogada fora como tnser-v tve t

De sua parte não interessa ao empregador inspirar oeses
sossego ou insegurança ao seu emcr-esecc. pois esses são fato
res comprovados da caixa cr-cout tvtceoe A cr-et tca. a experi
ência o conhecimento tecntcc a identificação do eeoreaeoc
com os cnjet tvcs maiores da empresa, significam para ela um
oate tmôntc tnsubst t turvet Investe o encr-esar tc em recursos
humanos, buscando natit l t tar e aprtmorar a ouar t r tcaçãc pro-
t tss tcnet de seus empregados Por tudo tese, e elementar que
seja vtt-tuat aente contrario a r-ot at tv tuane da sua mão-de
-obra fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há ocr-que se trazer
para a relação eepr-ecet tcta , fundada na btterer-at tceoe do
contrato, uma condição untnessoat , paternalista e IMPOSit tva ,

Que, ao longo co tenno , sempre foi causa de tcrtsentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da eteccr-acãc deste Projeto foram apr-esent aoas es
tamos oferecendo- formula ccnc t t iator ia Que ref lete a t enoên
cta maj or t t ar ta dessas propostas. acetta por lideranças ce
cetencr-tas econômicas e profissionais Que dtutur-nanent e, vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda

ção da despedida tmot tvaoa ou sem justa causa, em termos a
;erem defln1dos pela legislação or-oíner-ta

lPD9812-2 5TELIO DtAS PFL
• PARECER ..

Entendemos Que o abjeto da r emenda não se afina com a
ordem constitucional, entendemos t amoem Que o favor visado,
que envolveria alteração de ctscos tcões es tat ut ar tas da so
ciedade de eco-cata mista em causa, não tem eetncr- juízo Que
a assemoteta aer-at de acionistas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09B07-6 STELIO DIAS PFL
............ PARECER ..

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em numerOSlssl-
mas Emendas. teve, de certo modo, um referencial comum
A maior1a das propostas, mesmo na fase das Comissões Te'llátl
caso seja pelas suas justificações. seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a materia mais
adeQ.Jada á legislação ordinarla

De fato. a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que só a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinJdo rno'llento da vida economica do
Pa15, nas, pelo desenvolvimento tecnológico. por motivos de
interesse publ tco ou ate por comorovadas razões de ordem psi
cosocial, podem vlr a ser a solução ideal Ressalte-se, por

1P09803-3 STÉLIO DIAS PFL
................ PARECER .

No entendimento do Relator, a matér-va tratada no otaoost
t tvc Que se pretende suprimir figuraria melhor em teatstacêo
or-dtnar-fa , eis que a or-oncst a-oe exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades f a consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via leg1s1ação tnfr-acons t t tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indtspensaveis ao
desdobramento da matéria, de modO a que possam ser at encrcos
os dlversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevêncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas nO mesmo sentido julgamos r-e
co-enoevet acolher a emenda supr-es s tva , remetendo a matéria
a ulterior ccns tcer-acêc, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnér tc

1P09804-1 STÉLIO DIAS PFL
.............. PARECER .

Pelo não acolhimento, nos ter-nos da redação adotada no
substitutivo

lP0980S-0 STÉLIO DIAS PFL
.............. PARECER .

A Emenda estabelece prazo, a part1r da programação da nova
constituição. para a realização de elelções gerais no Paj e ,

bem como prazo para as respectivas posses
A-proposta, em que cesee justificativa de modernização das

lideranças cor tt tces , esbarras no interesse oe-se implantarem
as reformas e alterações cete-mtnaoas pela nova Constituição
O atual corpo do Pais

Sorros, portanto, pela rejeição da Emenda

lP09B06-8 STELID DIAS PFL
........ 0;<* PARECER *..

Pela aprovação, nos termos da jUstificativa da Emenaa

lPD9B02-5 STELIO DIAS PFL
•• "' PARECER .

Em:endemos que "legislar sobre produção e consenso" engloba
os obj et 1vos da emenda

lPD980j-7 RONALDO CEZAR COELHO PMOB
............... PARECER .

Optamos, na elaboração do Projeto de const ttutcão. pela
redação oriunda da Comissão te'rãt tca O não acolhimento da
emenda proposta não significa, porem, desconhecer o mer-t tc da
tn tc tat tva Que se insere, alias nas diretrizes estabelecidas
no Projeto A forma é que e diferente, sem cr-ejurec 
julgamos - do bom tunctonamanto do Sistema Financeiro

~~~;g~a~~ ~~t~~a~:~od6°~e~~a~~s~~t~~~~~~&eec~:~~~~se, do
mobP ter tos
Pelo exposto, SOmOS pela rejeição da emenda

1P09800-9 ANTONIO FERREIRA PFL
........... PARECER '"

A er-enca ccnet t ta co-n as emendas suc-eestves pelas quais
optamos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP09799-1 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER ..

Os sindicatos patronais, têm, como associados e ccntr-t 
outntes , as empresas do respectivo setor de atividade econô 
mica, organizadas para a obtenção de lucro As contribuições'
e anutdades Que as empresas pagam tutear-am o seu custo opera
cional oecct tve t do lucro ccer ectcnat , para eret to de paga 
mento do imposto de renda Os s tno tcatcs de empregados por
outro lado, recebem suas anuidades e sobretudo suas ccntr-t 
bu tções sindicais de assalariados Que aufer-em, na sua maio 
ria, rendimentos Que se s r t uarn abaixo do limite de isenção ,
arcando, assim, plenamente como ônus da contribuição E ccts ,
cemvet o tratamento tributário diferenciado a favor dos sin
dicatos de empregados

No tocante à mootr tcação, no sentido de caber a ter
cor-mementar,e não a le1 cr-dtner ta a fixação dos requisitos a
que se refere o ar-t 265, item n • ettnea "c", a Emenda mere-
ce acolhida já Que tais requisitos deverão ser oeser-vauos '
não so pelas le1s federais mas tambem pelas dos Estados e
dos auntctptce

--------------------------------------------~-----------------------~----------



290

:~~::~:~::~~-~~-~~:~:~~-_:_-~~~:::~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~:::~:~~~:_-------------
fI"! que pese a bem funoamentada -just tr tcacãc-, d\verglmos

do conceito de que -higiene" seria o gênero do Qual a "sau
de e espécie, como deixa entendido a aeence Conslaeram,?s
Que. pelo menos no campo ela proteção ao trabalhador sac
urre t tos a15t1nt05 que devem ser assegurados Dai porque,
acolhendo Emendas sobre a mater ta pretenaemos inserir es
sas duas formas no Substitutivo

lP09820-3 STELIO DIAS PFL
"'•••••••• PAR!:;CER ••••••".....

A Emenda pretende conferir direito aos ex-Presidentes.
ex-Governadores e ex-Prefeitos aos sues tetos e cer-ats eeoer t
cios

Acolhemos, em parte a proposição, para -econnecer- tal
direito aos ex-Presidentes da necuct tca face a dignidade da
função

Aos ceeats chefes de Executivos a mater ta devera ser re
gulada nas Constituições estaduais e leg'lslação pertinente

----------------_:~~~:.:._~::~~.:._~::~-~~~~~:~~~-~~~:~~:-~~-~~:~~:_---------------
1P09821-1 AURED MELLO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Fixar em 30 anos de servtco a aposentadoria voluntária gera
uma precocidade dela A media de vida do brasileiro vem au
mentando a cada E cone esta-os fazendo uma Const i tutcãc que
se quer que dure. cevemos elaborá-lo projetando-a para o ru-

------------_:~~~:_::~:_:_:~~~~--~~~:~-~:_~~:!:_~-~~:::~!:------~-------------
lPD982::!-0 AUREO MELLO Pt.'DB
.......... PARECER .

O artigo 427 e seus parágrafos foram tr-anstorn-ados em u
ntcc dispositivo, no qual estão oa-ctateente contempladas as
matér tas constantes do oar-esr-etc 10 , do 20 e do 30 da
Emenda

-----------------~:~~-~~~~~~~~~-~:~:~~~----------------------------------------
lP09823-8 VIVALDO BARBOSA PDT
........... PARECER .

Quanto a estabilidade. eata ja se encontra estabelecida no
Projeto No que diz respeito as outras pretensões coostantes
na emenda, julgamos serem eatee tas par t tnetes a legislaçao

-------------~~~~~:~~~---------------------------------------------------------
lP09824-6 VIVALDO BARBOSA POT
•••••**.* PARECER * ..

A Emenda não guarda correlação com a eet er ta a ser emenda
da

----------------~::~-~:~:~~~~-----------~--------------------------------------
lP09825-4 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER .

A função soctat da propriedade rural devera ser definida
legislação ordinária

----------------~::~-~:~:::~~-~~_:~:~~~----------------------------------------
lPD9826-2 VIVALDO BARBOSA PDi
.......... "'.. PARECER .

Apesar da I etevêncta e cer-t mêncta do tema proposto, o
texto do Projeto de Constituição é mats abrangente e preciso,
aten de apresentar melhor tecntca legislativa

----------------~::~-~:~::~~~--------------------------------------------------
lP09827-1 VIVALDO BARBOSA POi
............. PARECER .

Os contratos de ser-vtco com cláusula de risco, sempre ror-a'n
tteaats e 'Inconstitucionais Entretanto, foram tnst ttutoos
sem nenhum diploma legal pelos governos autor t tér-tos Hoje
estão suspensos face a comprovação de seus fracassos e consi
deramos necessar-tc a inclusão da e-enoa do ilustre Depu-
tado Mario Lima E conventente também Que se lute pela manu
tenção do regll"l€ cesccr-at tcc. com O restabelecimento dos po
deres do legislativo e pelo curcr-tnentc das leis Pela apro
vação

lP09828-9 VIVALDO BARBOSA PDi
.......... PARECER ..

A Emenda percute Questão qce deve ser examtnaua a luz do
5ubst j t ut tvo Pela aprovação

lPD9829-7 VIVALDO BARBOSA ?OT
........... PARECER .

A eat er-te não e de Competência da União e s tm dos Estados
fv.unlc\pios

lP09830-1 VIVALDO BARBOSA POi
........... PARECER ..

Pela rejeição O ccnteuuo da emenda deve ser cnsctpt toa
do no á-rtrtto ela legislação cremar-ta

lP09831-9 VIVALDO 8ARBOSA PDT
.......... PARECER .

Pela rejeição
o c-ereto prevê a organização. relevante das oct tctes

c tvt t e mll t tar-es üur-arrte às at r-tbuf ções de cada uma dessas
forças deve ser objeto de dt sc tp t tna no ãmorto das Consti
tuições Estaduais

lP09832-7 ~ JOSÉ LUIZ ~IAIA POS
••••••••• PARECER ...... " •••

Embora tcuvavet o orocost tc do entnente Autor. a mater-ta
conr t t ta com o ceosaeentc e s tatemát tca geral, adotada pelo
Projeto de ccnst ttutcêo e j a exantnaca POI'" grande mator ta dos
Const t tut ntes

Asslm, somos pela sua r-ef etcêc

lP09833-5 IVO VANDERLINDE PMOB
••••• " PARECER .

A proposta contida na er-enoe e interessante e oe-n funda-
nentaoa Entendemos. po-en, que a srevtcêncta scctat não se
acna em ccnctcões de arcar com os novos ônus Que a medida
provocaria

lP09834-3 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
••••••••• PARECER ..

A Emenda de autor la do Senador Jutahy Magalhães, da nova
redação a ar tnea "d" do Hem VlI do artigo 12 do Projeto

A meter-ta fol devidamente contemplada no Subs t t tut tvo
Pe1a aprovação par-c1a 1-------------------------------------------------------------------------------

1P09B35-l JUTAHY MAGALHÃES PMOB
................ PARECER " ..

Busca a emenda aumentar para 30% a parcela do ICMS des
tinada aos "lJniClpios, prevlsta no inciso lU do artigo 276.

Essa alteração comprO!l'leterla o eQui1\brio Que o projeto
estabeleceu para os receites dos tl"'ês níveis de Governo

lP09836-0 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
............. PARECER ....

A e"'enda tem ldênt ico teor ao texto d~ Projeto
(art 308)

Pe1a aprovação

lP09837-8 JUTAHY r,lAGALHÃES Pt.'D8
............ PARECER .... "'...........

A redação orlg1nal do art 307 atende adeQuadamente a ne
cess1dade de manutenção da integridade do tel"'rHorio nacional
COl""O aoregoa o autor desta emenda Entretanto e desnessárto
um dispositIvo Constttucional perlTit~ndo a exploração e apro
veitamento de recursos en terras indlgenas pela Unlão, Quan
dO o seu papel deve ser o de preservar Pela reJelção

SU9STITUTIVO DO RELATOR - PAREC:R SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP09B3B-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
"'."' ~ PARECER * ..

A emenda foi cr-ef uotcaoa pela inclusão no texto. ar-r 306.
parpagrafo 20. de aat er ta de idêntico conteuco
_Pela prejudicial idade

lP09839-4 JUTAHV MAGALHÃES PMOB
.............. PARECER .

O Projeto de const ttutcãc, em seus ar ts 275 e seguintes.
estabelece quais os percentuais de participação dos Mun1c'ipl
os no produto da arrecadação de tmccetcs federais e estadu
ais Não ha razões Que justifIquem a lnstftutção de percentu
ais de care tctpacão diversos para os Munic\pios dos reer t to
rios

lP09840-B JUTAHY MAGALHÃES PMDB
............ PARECER .

A Emenda objetiva explicitar o conce t to de "mcent tvos f1s
caf s " no item I do artigo 266, esclarecendo Que abrange redu
ção de aliquota e tneecêo de teoostcs

Entendemos ctuoensaver o esctar-ecteentc. a n'ivel constitu
cional Melhor ser-ta deixar o assunto à lei cr-ovnar ta , para
Que o Congresso Nacional, ao or-o-over- o ecutr tbr-tc soctc eco
nômico das diferentes r-eatões do pais possa escolher o tipo
de tncent tvo aoeouaoo. sem ser concet tcc a utilizar, obriga
tótamente , a redução de allquota ou a tsencãc

Cabe assinalar, ainda. Que o autor- da Emenda oe txou trans
parecer que o texto ja possui a acrencencta que a Emenda quer
deixar expl tctta, no que estamos de pleno acordo-------------------------------------------------------------------------------

lP09841-6 JUTAHY MAGALHÃES PM08
............ PARECER ...... "'•••••

A Emenda pretende suprimir o ar-t 358 do Projeto ce cons
t ttutcãc. Que pro\be a acumulação de aposentadorias no âmbito
da Previdência soctat

Não vemos como acata-la vez que tal acumulação, alem de
onerosa, e absotutaeent a condenável

Pela rejeição

1P09842-4 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
.................... PARECER .

Pela aprovação Parcial, nos termos do substitutivo

lP09B43-2 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
.......... PARECER .

A merér-ta. sobre matncr- juizo, deverá ser referida á le
atetacêc cr-ctnar-ta. ex vi de seu conteúdo t ernpor-ar-fc e con
juntural

Pela Rejeição

lP09844-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
• PARECER .

A partilha das r-ecettes tributárias, CO'110 está no proje
to ocas tb t t t t ar-e aos Munlclpios um acréscimo real de cerca
de 25% sobre a sua atual oar-t tc tpação Tal acr-escnro cr-cv tr-á
tndtr-et anente da União. atr-avés da ampliação do atual ICM.
fortalecido com a base econômica dos impostos untccs a serem
extintos Com tal emat tacãc e com O aumento de sua partici

pação nas transferências, tambem os Estados sairão fortale
cidos Por outro lado, a arrecadação dos encr-est tmos coeout-
ser-tos tem destinação especifica, ou seja. atender despesas
extraordinárias provocadas por catantcaoe publica Pela r-e-
jetcãc------------------------------------------------------------------------------

1Po9845-9 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
••••••••• PARECER ,.••

A Emenda propõe a fixação de percentuais m'nimos dos ·01'
cace-tes da União. Estados e Munic1.oios e da arrecadação or-e
v toe-tc tar ta para O Sistema untco de Saude

A Emenda rct parcialmente atendida nas ütspos tcões rr-en 
srtor-tas , com relação a fixação de 30% do Orçamento da Segu 
r-toaoe Social
eete aprovação parcial

lP09846-7 JUTAHY MAGALHÃES PMOS
....... "''''•• PARECER •••••••••

O te-na mereceu tratamento adequado no substitutivo Pe
lo não acotntmentc

1P09B47-5 VIVALDO BARBOSA POT
........ "'"'"'."' PARECER ..

O Projeto da tr-atamento 'gualHario ao trabalhador urba
no e rural Assim. no subst t tut tvc, cr-etenoe-os , assaqur-ar ,
nesta parte em que se enumera os seus direitos, apenas a ga
rantia da aposentadoria, oetxanoc POI" boa tecntca legislati
va, que o Capitulo da Seguridade scctat escectvtcue as suas
diversas moda1idades, excecctcna1 idades proventos, 11m1tes
~e idade, etc

1P09848-3 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
............ PARECER .

Pr-et er-de a emenda repassar aos euntcrctos 25~~ dos impos
tos a serem tnst t t utcos com base no artigo 261 CiO projeto

'ra ts impostos devem ter sua destinação prevista em Lei
c-etna-ta que os institua

Pela rejeição

lP09849-1 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
.............. PARECER "'••

A entrega de parte do produto da arrecadação do IPI a
que se refere o ar-t 277. item r r , tio Projeto de ccnst ttutcãc
t e-r car-ãt er- tndentaat oe to pela r-ece t t a Que as unidades fede
radas deixam de r-eat rear-, e"l v tr-t uca da imunidade tributária
no âmbt to do teceste SObre operações relativas a ctr-cuns t ân
cta de mercadorias e prestação de serviços, para as eeccr-ta
ções de produtos Industrializados consecuentemente , o rateio
da tmocr-t êocta destinada a esse fim deve dar-se entre os Es
tados exportadores desses produtos

Pela rejeição

1P09850-5 JUTAHY M4GALHÃES evoe
........... PARECER "'.

O sistema t r tbut ár-to proposto no Projeto de CO'lstitulção
reduz as car-act er tat tces de r-ear-ess tvtoaoe do vigente, pela
introdução da se tet tvttraoe das attouct es do imposto sobre O 
per-ações relativas á circulação de mercadorias e prestação de
serviços (ICMs), em função da essencta 1idade das marcador las
e serviços, a semelhança do Que f a ocorre tr-antc tcnatmant e r
com as a t rquct ae do imposto sobre c-couros Indus~rtal1zados '
(IPI)

Oe'llals o Projeto de Constttulção consagra, em seu al"'t
257 20. o prinClpio geral de Que os imcostos tel"'ão cal"'áter
pessoal e serão gl"'aduadas segundo a capacldade econõmica
do contrlbldnte

A slste'llatica adotada portanto, atinge os obJetivos Vl
sados de fOl"'ma nais flexlvel e ajustável do que U'1"a tmunida 
de genertca para produtos de consumo popular ou bens de pri
'l'leira necessldade. definldos em lei cOl'lplementar

1P09B51-3 JOSE FERNAf'..DE$ POT
............ PAR!::CER * •

E. da maior justeza a preocupação de confertr as popula
ções lndlgenas os seus dtreitos originarias sobre ~as terras
de posse tmemorial" gara.,tindo-lhes a preservação Hslca e
cultural

Entende'llDS tambén se" necessário estabeleceI'" eM disposi
tivo constltuclonal a responsabilidade da União na proteção
aos 'indios. condlção do. sua SObrevivência

Somos pela aprovação



291
SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP09852-1 .iost FERNANDES POT
.......... FARECER ••• ",.."", ...

Emenda aprovada por acatarmos a sugestão de mudança da re
dação original proposta pelo autor da emenda

PeI a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09B68-B VIVALDQ BARBOSA POT
...... "'''' PARECER ..

O cont euuc da Emenda, em sua essêncta. j a esta contempla
do no Projeto, embora sem as explicitações propostas pelo No
bre ccnst ttutnte

lP09B73-4 VIVALDO BARBOSA PDT
.......... PARECER .,"' .

A pretensão ser-a atenotoa no Substitutivo

lP09869-6 VIVALDO BARBOSA POT
....... "' PARECER ..

A mater-f a de Que trata a Emenda, deve ser objeto de regu
lamentação or-d tnar-f a

lP09872-6 VIVALDO BARBOSA POT..."''''* ''' PARECER ..
O texto .ocArt 349, 4, deve prevalecer A supressão

do vocecu 1o em nada me1hora a exor-essêo
Pela r-eãetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P09871-8 VIVALDO BARBOSA PoT
••• "'.... "'.. PARECER .'.... "'......

Embora estejamos de acordo com a proposta da Emenda, pela
sua esoectt tcmeoe e complexidade o assunto deve ser objeto
de lei cr-ctnér ia e não constar da Constituição

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

POTlPD9670-0 VIVALDO BARBOSA
.... "''''.....'''.. PARECER ........ "'.....

A emenda e de ser acatada

1P09B74-2 VIVALDO BARBOSA ser
••• "' "'''' PARECER .

Tendo em vista que o ensino obr-taatõr tc possui ainda oesem
cennc deficiente somos de parecer Que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação cr-e-eecctae , sem ouv toa de
grande alcance social, deve ser contenctaoa com outras fontes
de recursos

lP09B53-0 JOSE FERNANDES PoT
"""''''''.('.'' PARECER .

A emenda correspondente a orientação aootaoa pelo
relator

O parecer e pela aprovação

lP09854-8 JOSE FERNANDES PDT
••" •• "''''''. PARECER "'•• "''''..... '''

ar-enoa aprovada, tendo em vista a aceitação da sugestão
de mudança reoac tona 1 do 20 do Art 425

Pe I a aprovação

lP09855-6 JOSE FERNANDES PDT
",••• ",,,,.,,,. PARECER ."' ..

Poucos tndtos possuem elevado estagio de aculturação
tntear-acos na sociedade e habitando fora das áreas ino1ge 
nas

O tnnto possui uma formação espectf tca, peculiar, com
usos, costumes, crenças, tradições, as quais o Projeto de
Constituição em elaboração procurou respeitar

Se analisarmos, por outro lado, aspecto peculiar de nossa
sccteoace onde o brasileiro comum, com formação urbana, não
encontra trabalho, o que incentiva a marginalização, fica -
r-vamos apreensivos se tncent tvassemos a salda do indlo do
âmbito da vida de sua tribo, da pureza at t existente, car-a
~~ocurar integrar-se na alienada vida urbana de nossos di -

O tema e cont eadt tcr tc e merece debates e reflexões
de vez Que Que o tnutc nesses casos, as vezes r-eter-na
vida tr-tbat da qual nunc.a se afasta totalmente

Por tats razões, acolhemos parcialmente a emenda
Pel a aprovação par-c i a 1

'P09856-4 JOSE FERNANDES POT
............ PARECER .

As razões excenotces na Justificação da Emenda são muito
oportunas, motivo por que acolhemos sua postulação
Pela aprovação

ieosaec-a UBIRATAN SPINELLI PDS
•••••"'.."'. PARECER "' ....

As alegações contidas na justificação a Emenda são proce
dentes Realmente, a matéria contida no ar-t 351 deve ser
objeto de regulamentação ordinária, devendo-se constar do
texto constitucional apenas a competência para fazê-lo

Pela aprovação parcial

lP09857-2 UBIRATAN SPINELLI PDS
•••••• "'.... PARECER ..... "'''' ......

O nesenvotvtnento ctent tr tcc e tecnologico na area de
seuce e competência pr-ec'ipua do s tatema nacional untcc de
eeuce. be"l como disciplinar a formação e utilização de recur
sos turnance São aspectos estrategicos em Qualquer setor, não
podendo, portanto, fugir ao seu controle

Pela rejeição

lP0985B-l UBIRATAN SPINELLI PDS
"' "'.. PARECER "' .

A Emenda propõe que substitua as al\neas "d· a "j" do item
XI do artigo 12 por um untcc. o "d", com nova e s f ntet tca re
dação, Que oferece

Por eatcr poder de s tntese Que seja dotado o autor, data
vênia, não se pode esperar que não haja OMissões no texto
proposto No caso, e melhor pecar por excesso flue por omissão

Pela rejeição, portanto

lP09878-5 VIVALDO BARBOSA PDT
.."' PARECER *"'''' .

O objeto da emenda não tem caráter de matar-ta constitucional,
pecando ainda pela excessiva prolixidade
Rejeição

1P09B75-1 VIVALDO 8ARBOSA POT
.."' "'. PARECER ..

Considerando a necessidade de tornar rtextvets os cr-camen
tos cunt tcos , somos de par-ecer contrário à suavtncutacão de
recursos, enaor-a ccnccrcemcs com a importância social Que de-

------------_::~~~~~~~:_-~~~:~~~~::_~:_:~:~~~--~~~::~~!~~---------------------
1P09B76-9 VIVALDO 8ARBDSA PoT
•• "' PARECER * .

O conteuoo da Emenda, em sua essência, já esta incorpora
do no Proj etc

1P09B77-7 VIVALDO BARBOSA PDT
............ PARECER * '"

A mat er-f a deve ser regulamentada a nlVel de iet cr-emar-ta
Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP09879-3 VIVALDO BARBOSA PDr..........*. PARECER "''''•••••••
Quanto a proibição do trabalho noturno e Insalubre aos

menores de 18 anos, ha un consenso geral dos Constitulntes
Com relação porem ao Menor de 14 anos, ná uma tendência no
sentido de Que sua permissão esteja condicionada a um traba
lho de aprendiz A solução nos parece vtave t e comcat tbt t tae
se com a real idade br-as t tetre

De fato, não ccceecs correr o r-taco de deixar nas ruas
milhões de crianças Que estariam impedidos de trabalhar por
~ausa da cr-ere-cão de uma norma Constitucional

POSlP09859-9 UBIRATAN SPINELLI
............. PARECER "' ..

Pela aprovação

lP0986l-l UBIRATAN SPINELLI PDS
........"'''' PARECER "' ..

A ar-enoa propõe Que a redação das at tneas "a" a "L" do
item XI do artigo 12 seja suast ttutca por nova redação, em
itens que vão de "d " a "g" somente, suar-tmtnoc-se, ao Que
parece os cena i s

A mater ta da Emenda está devidamente tratada no substitu
tivo

Pela prejudicial idade

1P09862-9 UBIRATAN SPINELLI PDS
•••• "'•••• PARECER .... "'.... "'....

A delegação de poderes ja esta prevista em outro c tecesr-
t tvo , de car-ater- aener-tcc e não esoecte tcc para determina-
dos casos da area de seuoe

lP09B80-7 VIVALDO BARBOSA PDT
•••• "'........... PARECER .....*••••

A emenda proposta é mui to bem 1emor-aea e adequadamen
te j ust 1f i cada Pe1a aprovação

lP09881-S VIVALDO BARBOSA PDT
", ", PARECER .

Objetiva o autor fazer constar do texto constitucional
Que a pratica do serviço extr-ecrutnér tc dever-a atender ao ca
ráter de excepcionalidade

Consideramos Que cabe aos tnteeessaocs enareaaco-es e
enor-eaaccs , decidir a conveniência e ccnctcões de r-eat teacão
dessa pratica Para tanto o ctsccs tt tvc ao Projeto Que dispõe
sobre o assunto r-anca Que as condições ce realizações de ser
viço extr-aor-o tnar tc sejam objeto de convenção coletiva de
trabalho

1P09863-7 UBIRATAN SPINELLI POS
....... "''''..... PARECER ...... "'....

A eatér ta devera ser deliberada em lei cr-dt nár-f a

1P09B64-5 UBIRATAN SPINELLI POS
...... "' PARECER .

Fot mantida a redação do -caout " do ar-t 395 do Projeto
de Constituição do relator da Comissão de Sistematização, ex
clulda das final tuaoes da ação do Estado

A proposta de ar-t 396 trata de matéria melhor regula-
mentada por le1 or-dtnar ta

O ar t 397 não pode ser suprimido por ser essencial ao
conceito de ação do Estado na promoção do desenvolvimento de
C e T •

Foi acolhida a proposta de supressão do art. 398
Pela aprovação parcial

lP09865-3 UBIRATAN SPINELLI PDS
............ PARECER .

Acolhida, no nér ttc, ressalvando a r-ecacãc final do rela

Pela aprovação parcial

lP09866-1 VIVALDO BARBOSA POT
."'''' •• '''••• PARECER .."'•••• +...

Pretende o autor ampliar para cento e oitenta otas o pe
r-tece de licença remunerada da gestante, assegurando-lhe, a
inda, seis meses de mela jornada de trabalho

A nosso ver, deve a Constituição asseaur-ar- o dtr-et tc a
llcença renuner aca da gestante, c ts-e t to esse fundamental para
a reprodução ca sociedade As condições de seu exare te to con
tudo, mutavets que são no curto prazo devem ser como pondera
do por tnumer-cs constltuintes em suas emendas, objeto de lei
ordinária

lP09B67-0 VIVALDO BARBOSA PoT
........... PARECER ..

É cejertvc do autor r txar- o llm1te m~nlmo de um terço
dos lucros e cargos de direção car-a a participação dos traba
lhadores

Consideramos Que o texto constitucional deve estabelecer
o dlreito do trabalhador a participação nos lucros, oesvmcu
taoa de sua remuneração normal e prever a lei e a convenção
coletiva como instrumentos de regulamentção desse direito

A euant retcecão da participação não e a nosso ver, ma
teria co-tst t tuctonar

lP09882-3 VIVALDO BARBOSA PDT
...... "''''••• PARECER .

O Que a Emenda propõe ja esta cr-evtstc nos incisos do art i
go relativo aos direitos Que são r-ecoonectuos aos trabalhado
'os

Pela oref uutctat toace

1P09883-1 VIVALDO BAR80SA PoT
........... PARECER ..... "'.....

A pretensão esta, em parte, acolhida pelo esboço de
subst ttut tvo Pela aprovação car-ctar-------------------------------------------------------------------------------

lP09884-0 VIVALDO BARBOSA PoT
••••••• ",. PARECER. •••••••••

A emenda reflete justas re1nvindicações de certa for
ma atendida atraves do Decreto 53 337/63 e Que deve constar
de ctspoatt tvo const t t utctonat

Pela acr-ovacãc

lP09B85-8 VIVALDO BARBOSA POT
....... "'''' PARECER •• "' .

A sugestão e realmente meritória e deverá ser ecr-ecteoa
em todas as suas implicações com vistas ao croxtno sunat t tu
t 'Ivo do Retator-

1P09886-6 VIVALDO BARBOSA POT
............ PARECER ..** .... ",,,, ...

O titulo -oa Ordem Econômica e r tnenceu-a- e adequado,
pois engloba muito mais Que or-tncto tos ser-a-s Por outro la
do, "cor H tca econômica" envolve programas de governo não
tendo car-atar- permanente e não oevenoc aparecer na Const 1tut
cão

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09887-4 VIVALDO BAR80SA PoT
............ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Statemat tzação-------------------------------------------------------------------------------

lP09888-2 VIVALDO BARBOSA POT
............. PARECER .

A presente emenda, embora os altos propósitos do eminente
ccnst trutme. confl t t a con a s ts t emat tca geral adotada pelo
Projeto de Constituição

Assim, pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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lP09B89-l VIVALDO BARBOSA POT
••••••• ",. PARECER •••••••••

êr-ncra as alegações do Constitutnte sejam procedentes.
entendemos que a redação do er-t 343 do Projeto não exclui a
responsabilidade de Instituições ou pessoas em relação às
suas crccr-tas at r-Ibu f ções e deveres r-etat tvcs a saúde

Quanto ao 10 Que se propõe ao artigo. acha-se o seu
cont eudc 1mpl 'leito nas or-em-tas atribuições do Estado. sendo
creeer-tvet , de Qualquer forma, Que as prioridades em sauoe
sejam definidas em pct tt tca p-oeta e atr-eves de 1e1 ardi na-
r-ta

Quanto ao 20 que se propõe do mesmo artigo. trata-se
de matéria objeto de lei cr-ctnãr ta. que á const ttutcâo não
cabe regulamentar

Pela rejeição

lP09890-4 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER ••••••• "'.

O objeto da Emenda dever ser tratado a ntvet de regula-
r-ente or-dtnar-to

lP0989l-2 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER •••••••••

O dever de prestar ess tst êncta pressupõe o provimento dos
recursos necessários

lP09892-l VIVALDO BARBOSA POi
.......... PARECER •••••••••

A emenda propõe nova redação ao ar-t 237
Entendemos que na forma como se encontra no anteprojeto a

redação esta mais clara e abrangente
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P09893-9 VIVALDO BARBOSA POi
.......... PARECER .

A meter-ta de Que trata a emenda oeeonstr-a a sens ttrt t i
dade do Autor em relação à justa retvtnctcacãc das donas-de
casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito à filiação ao s tste-na cr-evtoenctar-tc na quali
dade ce segurado ant eoenos, não obstante. Que a tnovaoo 
r-a adoção do or-tnctpto da universalidade de cobertura da
seaur-tceoe Social. ecctntoc no suost ttut tvc. proverá por Si
só. com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je reclamado como necessário â plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdência A partir de tal
provisão, nenhum óbice correr-é ser alegado no sentido de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras, cabendo à lei or-otnàr-ta regular as bases des
se exer-ctctc

lP09894-7 VIVALDO BARBOSA PDT
.......... PARECER •••••••••

O cr-tnctctc da aeenoa em tela foi acolhido, em sua essên
cia, pelo Sucst t t ut tvo

Peta aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPD9895-5 FERNANDO CUNHA PMOB
.......... PARECER •••••••••

A nater-ta, salvo melhor juizo, deve ser objeto de regu
lamentação 1nfraconst1tucional, naquilo em Que não venha a
colidir co'n as normas ccnst ttuctcnats então em vigor

Pela aejetcãc

1P09896-3 VIVALDO BARBOSA POT
............ PARECER •••••••••

O Relator entende Que a responsabilidade transferida "tn
totuesr' para o Congresso tr-a---tne-j e problemas Quanto aos
ca-ãa-aeos , tr-atan de materta de lel oeo tnar-t a

Pela rejeição
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lP09907-2 VIVALDO BARBOSA POi
........... PARECER .

Pela aprovação em parte. na forma do Substitutivo

lP09908-'- VIVALDO BARBOSA POi
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, em f ur-çân do tratamento dispensado a cuea
tão, no Projeto

lP09909-9 VIVALDO BARBOSA POi
••••••••• PARECER ..

A emenda trata de alterações aos artigos 252 253. 254,
255 e 256 Mantivemos o esetr-t tc conceitual do caput do arti
go 252. suprimindo os demais dispositivos, cuja temat tca e de
natureza Infr-a constitucional

lP09910-2 VIVALDO BARBOSA POi
........... PARECER .

A presente Emenda apresenta proposições corretas. em ter
mos do Direito ur-cantst tcc, as Quais serão consubstanc1adas
nos dtaccstt tvcs do suost t tut tvc. com redação mais s tntet tca.
o que nos permite acata-la Quanto ao mer í to, mas não quanto a
forma

Pela aprovação parcial

lP099l1-1 VIVALDO BARBOSA PDT
........... PARECER •••••••••

O ecnccct tc da peaquraa , lavra. o enr touectmento. a 1ndus
tr-tat taecãc e o comer-etc de minerais nucleares, ja abrange os
materiais r tssats , aqueles capazes de sofrer fissão, ou seja,
reação nuclear, espcnt ânea ou provocada. em que um nuc tec
atomtco , geralmente pesado. se dtv1de em duas partes de mas
sas comparáveis, emitindo. neutr-ons e liberando grande qua-i
t tcaoe de energia

Por outro lado. é inoportuna a eoncccr taecãc de nater-tats
fósseis, pois estes cor-r-espondem a cuatcuer r-tner-at • nuclear
ou não. bem como a qualquer outro objeto encontrado em esca
vações Pela rejeição

lP09912-9 STELIO DIAS PFL
.......... PARECER •••••••••

A emenda confl t t a com as er-encas sum-ess tvas pelas Quais
optamos Pela rejeição

1P09913-7 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••• "'''' PARECER •••••••••

Pela rejeição, o teor da emenda e e-ater-ta de legislação
or-ntner-ta

1P09914-S VIVALDO BARBOSA POT
•••••• "'•• PARECER •••• """"""...

A Emenda propõe que a atuação das instituições t tnencet
r-as seja restrlta aos 1imites do Estado em Que tenham suas
sedes Trata-se da "eeatcnat taacâo'' do sistema ftnanceiro do
cate

A matéria. a nosse ver deve ser tratada a ntve t de Lel
ür-dtner-ta. pois a adoção desse sistema a ntvet ccnet ttuctc
na1 torna-se-ia extremamente rígido para alterações que a
sociedade julgar conveniente

Somos pela rejeição da Emenda

lP099 15-3 VIVALDO BARBOSA por
.......... PARECER ••*••••••

Não se pode tnctutr , no direito à saude que se pretende
outorgar, a habitação, o transporte, a at tmentacão e o lazer,
pois Que re existe a obrigatoriedade de U"'l sarar-te m\nimo ca
paz de prover as necessidades basicas do trabalhador

cuanrc aos outros "tens da Emenda acham-se 11"p1tct tos em
outros d fspos f t tvos do Projeto

1P09897-1 VIVALDO BARBOSA
..........* PARECER ••••••*.'"

POT lP0991S-1 VIVALDO BARBOSA
••••••••* PARECER * . POT

A emenda pretende supe tmf r- o ar-t 3S0 Que Impõe f tmt t açâo a
par-t tc tuação das entidades e ermresas estatais na e-anut ençâo
t tnancett-a de planos de previdêncla complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de meter-ta mais orem-ta de legislação cr-ctnér-ta, pois o
assunto já e objeto de tratamento escec-t tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se. alnda Que o controle e a r tscat t
aacêo dos "rundos de pensão' é concetêncta de uma Secretaria
especifica do Mlnisterio da Prevldéncla e Assistência soctat ,
a Qual incumbe o ecoacennemento da coser-vêncta das normas le
gais e r-eautaeentar-es peet inentes-------------------------------------------------------------------------------

1P0989B-O VIVALDO BARBOSA PDT
........... PARECER .

A presente emenda, cont én aspectos que se harmonizam com
o entendim.ento predominante na Comissão de Sistematização

Assim, SO'llOS pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1pa9899-B VIVALDO BARBOSA POT
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na comtssãc de Sistematização

lP09900-5 VIVAl.DO BARBOSA POT
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dtr-entc predominante na Com'lssão de Sistemat taacêc-------------------------------------------------------------------------------

lP09901-3 VIVALDO BARBOSA POi
..... "'•••• PARECER •••••••••

A Emenda proposta e conflitante com a orientação def'lni-_____________~~_~~_~~~~::~:._~~:~~_~:_~e~~~~~~:_~:~~_:~ ~_~:~:~~~~ _
lP09902-l VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••* PAItECER ..

Posto Que se estabeleça a saude como o tre t to de todos
dever do Estado. tornam-se lmpl leitos sua universalidade
gratuidade-------------------------------------------------------------------------------

lP09903-0 VIVALDO BARBOSA POT
............ PARECER •••••••••

A Emenda objet tva a adoção de preceitos existentes na
Carta e'n vigor e Que mrt to têm contr tbuuro para a tnee tcecta,
no particular, da ação r tscat tzacor-a da Corte de Contas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09904-8 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER ..

A ar-enca. não obstante os elevados prccos ttce do ilustre
Autor, não se ajusta a s tst emat tca geral adotada pelo Proje
to que expressa, no particular o entendimento de grande
parte dos Const t tutntes

Pela rejeição
-------------------------------------------------------------------------------

lP09905-S VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER .

Improcedente e tn-cer-t tnente
A t rtuto de evitar e punir eecutvenerucs tníust tr tceoos

ou tnér-cta do Mlnlsterl0 Publico, propõe-se o erwotv tmentc de
ctver-sos órgãos e uma ser-te de procedimentos que traduzem U'll
certo exagero,

Falta tamoen a precisão, clareza e concisão que a téc-
nica teaisiat tva recomenda

------------------~:~~-~:~:~:~~------------------------------------------------
1P0990S-4 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER .

a emenda e sum-esatva e substitutiva ao ar-t 246 e 247 d
o anteprojeto Sua proposta não al ter-a em suos t ánct a o Que se
encontra no anteprojeto que e mats claro e abrangente

As condições de trabalho dos pr-crt t as í cna t s da seuoe, co
mo. de resto. de quaisquer- outros devem ser objeto oe regu
lamentação a nrvet de lei or-dtnar ta

1P09917-0 VIVALDO BARBOSA POT
•• * PARECER ..

A ressalva visa a preservação de dtr-e t tos individuais.
respectivamente toent tetcevets , que subsistirão durante o
exer-ctctc de seus t ttutar-es, com forma tr-ans t tór ta de extin
ção de acumulações extraordinárias ja anteriormente ecet tas ,
tncedtnoc-se sua renovação ou ampllação-------------------------------------------------------------------------------

lP09918-8 VIVALDO BARBOSA POT
."' PARECER •••••••••

A abertura implica a ner-rrtssãc de entrada do capital es
trangeiro Esta é a questão A reivindicação e acataca no seu
merito, no entanto. na expressão -cccr tcc- do inciso 111

1P09919-6 VIVALDO BARBOSA POT
••• "'...... PARECER •••• ""••••

A meter-ta e pertinente e abordada no t'itulo II

lP09920-0 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER .

A enenda propõe MOdificar o ar-t 241
Entendemos que a mesma não altera em substância o ccnteu

do da materia, podendo, assim, ser aproveitada
Pe1a aprovação

lP09921-8 VIVALDO BARBOSA PDT
.."' PARECER '"

A emenda é suor-ess tva de expressão contida no ar-t 240
E necessar-ta sua manutenção na forma como se encontra no

anteprojeto, pois deftne duas situações

lP09922-6 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER ...

A emenda propõe dar nova redação ao ar t 239 entendemos
que a redação dada no anteprojeto oá r-ats clara e abrangente

Pela rejeição

1P09923-4 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda modificativa propõe substituir a expressão -oe
er-eto> por "a Lei 6, etc

Acontece que o Presidente da aeeuot tca , decreta o Estado
de Sitio e o submete ao Congresso Nactonal Assim, somos pela

manutenção do artigo, na forma como se encontra no aotecroje
to

lP09924-2 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe a supressão do Estado de Defesa Somos pela
sua manutenção por ser a forma tntermedtar-ta para uma
sltuação mais grave Que e o emprego do Estado de s tt tc
Pela r-ef etcêc-------------------------------------------------------------------------------

lPD9925-1 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A disposição contida na Emenda é confl ttante com o texto
do Projeto Pela rejeição

lP0992S-9 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••**. PARECER .* ..

- Emenda conreecteca. na forma do Substitutivo
Pela aprovação parcial

lP09927-7 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECEIt .""* ..

As funções de provedoria coment tar-f a não se confundem
com as de defensoria do povo (ar-te 43 a 46)

Trata-se de competências semelhantes, mas não idênticas
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lP09927-7 VIVALDO BARBO!:.A PDT lPD9936-6 VIVALDO BARBOSA PDT

--------------~---~:~~-~~~:~:~~------------------------------------------------
lP09928-5 VIVALDO BARBOSA POT
............... PARECER ..4.* ...... ",

eoteoceece Que ao ut \ 1tzar-ecs a expressão aene-tca -secvtcc
r-es cccr tccs c tv ta'' deixamos bas-ante claro Ql.e se trata dos
pertencentes a União. Estados, Distrito Federal. rer-r-ttcr tc e
Autarquias O Inciso IV do mas-no art 19o deixa patente o Que
acabamos de menc i anal"

lP09929-3 VIVALDO BARBOSA POT
............. PARECEP ••• "'.........

O or-occetc na Emenda contraria os oe tncvctcs oee tntcos
peno Projeto

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lP09930-7 VIVALDO BARBOSA POT
.......... PARECER •••••• "'••

O ccnteuoo ca presente emenda cotnctue com os artigos B9 e 90

lP0993'-S VIVALDO BAl:l.BOSA PDl
............. PARECER .

Acolhemos. em parte, a Emenda no seu objetivo de salva-
guardar situações exceoctcnats em Que imperioso se torna a
redução da paga salarial, ao deixar para a tet cr-dtnar-ta, ou
~CO:'dO cctet tvc, o ctscttn tne-entc dessas ntcóteses

lP09937-4 VIVALDO BARBOSA PDT
..* * PARECER *..

A znende contem dtsocetcãc Que contribuirá para o acr-t
nos-a-tento do texto constitucional, oa t ontna-mos pela aprova
ção

lP0993B-2 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••• " .. PARECER *.......*.*

A mater-ra objeto da cr-ente emenda, embora os nobres pro
cos ttos do ilustre Constituinte, ccne t í ta com a s tateeat tca
geral eoctaca para elaboração do texto do Projeto de Consti
tuição

Assim, ceta sua rejeição

lP09939-1 VIVALDO BARBOSA POT
.*"'~ * PARECER ..* .

Pela rejeição, por não se conformar com a orientação da
ccmtssãc de Sistematização

---------~;~~~~:~--------~~~v~~~;-~~R~;~~-------------------------~;;---------

."**".",*,, PARECER ••••• *."' ..
A expressão "sistema untco" deve prevalecer. já que, no

texto do projeto, fol empregada na sua acepção técnica Como,
porem. o vccatiuf o "nacional" expressa a abrangência do stste
ma. ambos devem ser accrntoos ,

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo formula conctt tatcr-ta que reflete a tenoên
cta eejcr-ttar ta dessas propostas, acat ta por lideranças de
careso-vas econômicas e c-ct tsatcnats Que. cunur-nament e , vêm

se manifestando por todos os r-etos de comunicação e a veda
ção da oesceuioa tmct tvaca 0<.1 sem justa causa em termos a
;ererr cer tntccs pela legislação or-o tner ta

lP09932-3 VIVALDO BARBOSA POi
........... PARECE::R ... *"'......

acos estudos detidos da Questão. optamos por acolher as
Emendas Que apenas conf\gut'am o eatae tc-mtntec como um vatcr
capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e
sua rent t ta. deixando para a tet or-dtnar-ta, mais r textvet , a
;:aracter 1zaçâc dessas necese idades

lP09933-1 VIVALDO BARBOSA POT
.* ... *..... PARECI::R ••• "'•••••

A estabilidade. entendida como a garantia de oer-manênc.te
no emprego e, portanto. como contraposição ao livre ar-bj t r-f c

dO empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t t t t cto
saeiente , uma nomentcsa e controversa Questão, porquanto seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se eent ees
t aoo, reiteradamente, por umd solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o emcr-eaaoo e ver t tmt tano aquele
ar-bi tr tc e. não. como se p-cceta enaenacamente , ter a garan
tia tr-r-es tr t t a de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador conecrerue de que e parte vital e 'nal tenavet da
cr-ccr-ta at tvtoaoe eecr-esar-tat , sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça um instrumento ou maquina Que, após
usada. é jogada fora como tnser-vtvet •

De sua parte, não Interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou í nsequr-ança ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A m-at tca. a excer t
êncta. o conhecimento t ecntcc. a toent tr tcacão do empregado
com os Objetivos reator-es da empresa. significam para ela um
nat r-tmôntc tnsunst i tutve t Investe o eecr-esar-to em recursos
humanos, buscando naot t t tar- e apr tmcr ar- a oua t t f teecãc or-e
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar Que
seja vtr-tuaurente contrario á r-otat tv tuaoe da sua mão-de
-obra. fator absolutamente I'egativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes ter-r-os • não na porque se trazer
para a relação eecr-ecat tcta. fundada na nt tater-at tcaoe do
contrato, uma conc tcãc urüceesoat • oater-nat tera e tmpos t t tva ,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas que. em teces

lP09933-l VIVALDO BARBOSA PDT

lP0994 1-2 VIVALDO BARBOSA POT••••*."'•• PARECER ..
A presente e-ienoe versa sobre meter-ta Que devera ser regula
mentada atr-avés de lei crcnnér-ta

1P09942-1 VIVALDO BARBOSA POT
............ PARECER .

Trata-se de matéria que deve ser objeto de lei
ordinária üava, portanto ser suprimida do ponto
constitucional

Pela aprovação.

lP09943-9 VIVALDO BARBOSA PDT
... ** PARECER *

A manutenção do ar-t 494 do anteprojeto. não 1mpedirá
que as empresas ~de posse de tnumer-as concessões de Lavras,
mantenham como reservas improdutivas Por outro lado, a
remissão pretendida, torna-o manda-ente absolutamente teócuc

Pela rejeição

lP09944-7 VIVALDO BARBOSA POi
......** ..... PARECER ....*........

A eat ér-ta deve ser contemplada pela legislação or-dtnár ta
Pela rejeição-----------------------------------------_.------------------------------------

lPD9945-S VIVALDO BARBOSA POi
.......... PARECER ....*.........

No nosso entender, a afirmação "runcão social ~ ja define
claramente a intenção do Autor da Emenda ce impor urra conota
ção -acctat ao direito de propriedade

Pela r-eretcãc------------------------------------------------------------------------------
lP09946-3 VIVALDO BARBOSA por
.." PARECER ..* .

ccns toer-anos oesnecessar to a tnctusãc da refinação do aae
natural. como eonócot tc da União
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

',P09947-l VIVALDO BARBOSA POT
.....*....... PARECER ...."'......

A apreciação da emenda do Ilustre const ttutnte levou 
nos a conclusão de Que ela pode ser aceita parcialmente •
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para
o ao-tecr-emento do Projeto, na parte referente a P Dos o-ca 
mentes" Em consequêncta. estamos modificando o oteccs tt tvc '
a que ela se reporta, de Modo a fazê-la tncorporar a parte da
Emenda Que o aperfeiçoa

lP0994B-Q VIVALDO BARBOSA PDT
.......,..,.. PARECER ..

O act-esc tno da expressão -eescetraoe o par-agr-ade ante-
r-ter" e absolutamente oesnecessar-tc. pois o texto ao 2 do
Art 349 e'n nada ccnt t tta con o seu 1

pela rejeição

1P09934-Q VIVALDO BARBOSA POT
• "'*".**"" PAREC!;R .

A estabilidade antenotca CO"flO a garantta de per-rnanênc ta
no erep-esc e, portanto, como ccnt r-acos tcão ao livre ar-ut t r to

do empregador de despedir o eecr-eseoc. tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e ecewcve-ee questão porquanto, seg
mentos expr-essivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente. por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade. o que Quer o empregado e ver t tm eaco aquele
ar-ht te tc e não, como se nr-opata enaaneoenente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no esor-ecc contra a vontade do
empregador consc t ente de que e parte vital e tnar tenavet da
m-oer-ta at tv tdaoe empresarial, sabe Que não pode ser tratado
corroa uma stnotes peça, um Instrumento ou naquf na que aoos
usada, é jogada fora como tnser-vtve t

De sua parte não interessa ao empregador inspirar oesaa
sossego ou insegurança ao seu empregada, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pratica. a exoer-t
ênc t a , o ccnnec tr-entc tecnlco, a toent te tcecao do empregado
com os onjet tvcs reator-es da eror-esa , significam para ela um
patrimônio tnsucst t tu tve i Investe o empresário em recursos
humanos buscando habilitar e apr1morar a qualificação pro
f\ssiol'lal de seus e'l'pregados Por tudo tssc e etesewter ql..e
seja virtualmente contrario a rctat tvtoaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
pr-eendtme-rto

Posta a Questão restes teerrcs • não há coj-cue se trazer
para a relação enoeeget tcta. fundada na cttate-at toaue do
contrato, uma condição untoessoat , paternalIsta e 'mpositlva,

Que ao 10"go do tenoc. sercr-e foi causa de tormentosas co
mandas judiciais

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas que. em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo f6rmula conci1iatoria Que reflete a tendên
cia Majoritarla dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econôl'llcas e profissionais que. diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação e a veaa
ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a
~ere"'l deflniaos pela legislação 0~ainár1a

lP09935~B VIVALIJO BARBOSA POT
..*.* * PARECER ..

A manutenção ae creches pelas emp~esas para os filhos
de seus empregados lamentavelmente, não pOde ter carater im
pos1ttvo, bastando acentuar Que mais de 80% dessas empresas
são de pequeno porte ou de cunho familiar Adotamos, por
isso, U'l1a condição rnc!is flex'ivel ou seja, a de estabelecer a
obigatoriedade de assistência aquelas crianças. e certo em
creches e pre-esco1as, mas que não sej am, necessar 1aJ'lent e,
~aMidos pelas empresas

lP09935-S VIVALDO BARBOSA POT.* PARECER .
Parece-nos que sOl'lente a retenção dolosa do salario deva

ser capitulada como crime P01S este constitui a razão pri
meira do trclbalho e base de sustentação e da sobrevivência
c0l1d1gl'la do trabalhador e de sua fam\lia Os demals direitas
elencados no a~tlgo 13. em foco embora inviolave1s. aevem
ser garantidos por outt'os apenamentos ou sanções

lP09949-B VIVALDO BARBOSA PDT
.* PARECER "'•

As normas que a Emenda pretende tnser-te no texto constitu
ctonat já consta do ar-t 269 do Projeto de Constituição' as
atnuctas , evidentemente. devem constar de legislação
\I\fraconstltuclol'lal

1P09950-1 VIVALDO BARBOSA POT
*•• ">11."". PARECER *••

Pelo Projeto ue constituição a União perderá seis tribu
tos sobre 1) Transportes. 2) Comunicação, 3) t.uor te tcant es e
cc-cuet tvets ," 4) Energia Elétrica. 5) Territorial, 6) utner-a
ts

A presente Emenda intenta sear- o Imposto Territorial ru-
ral cobrado pela União e não pelos Estados (art 272 I. 2)

Contudo, e de uma evidência atroz o fato oe Que algo deve
ser feito para Que os Estados recuperem a capacidade de r tnan
ctaeentc de seus gastos bastante compromet1dos nos anos ao em

vtr-tuue ua recessão e do ajustamento a que suone t toa a eccno
mí a

Pela rejeição
---------------~---------------------------------------------------------------

\PQ99S1-0 VIVALDO BARBOSA PDT
......... "' PARECER .

A Emenda cojet tva incluir par-açr-afo no artigo 270 do
Projeto de Constituição da Comissão de g f at enat tzação , de MO
do que r touem imunes cio imposto de renda os rendimentos cor 
r-esocnoentes a salários, salvo se forem excessivos. como de 
f'n\do em tet

Não obstante a tencr-tãncta da Emenda oferecida pelo no 
tir-e Constituinte Vivaldo Barbosa, entendemos que se trata
de mater ta que, por sua natureza e car-acter rst tces , deve
ser regulada a ntvel de legislação ordinaria e não no texto'
constitucional

O prObleMa não e de imunidade, mas sim. de isenção Cabe
â lei entre m'lr\ades de rendimentos. especif1car os que se
sujeitam a taxação e declarar os Que f1cam fora da tributa 
ção Somente Quando se trata de proteger valores fundamentais
é Que a Constituição deve intervlr e criar restrições ao
Leg1slat1vo

No caso em debate, a realidade econâmico-soctal pode se
apresentar cambiante ensejanao Que pessoas com reduzidas •
rendimentos ae determinada espécie perc-etlam. também, rendi
mentos expressivos noutras espéc1es - o (lue desaconselha so 
lução unica, rlg\da, via Constituição A lei ordinãria tem

-------------~:~~~~::_~~~~~:~::_~~~~-~-~~:~~~~~~-~~-~~~~~-~~:_~~:~:_-----------
1P09952-B VIVALDO BARBOSA POT
* * PARECER ,~."",,,,,**,,

A emenda do eminente Constttu1nte Vivaldo Barbosa preten
de subst\tu\r a Imposto sobre Remia e \>l"oventos tie Qualquet'
Natureza pelo Imposto sobre Renda, Ganhos de Capital e Heran
ça. na competêncla da União (art 270, Hem III)

Sustenta que e põ'eciso alcançar-s.:! os g...nhos de capital e
a herança e aue não adquiriu qualquer cOl'1teudo na doutrina
nem em legtslação a expressão "prõventos de qualquer nature
z.a"-
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lP03952-B VIVALDO BARBOSA por lPD9968-4 VIVALDO BARBOSA por

Na verdade a Constituição não precisaria mencionar o det a
lhe de "nual quer- natureza", oor-aue a ausência oe limitação a
espécies incluiria Qualquer rendimento, e mesmo os proventos
ser-tae otspensavets parque tem tcttce na ceoactoaoe ccnt r-tbu
t tva Que o imposto alcançaria, conforme dispusesse o Codigo
rr-tnutér to e a lei federal Todavia, a li"guaguem foi copiada
da tradição brasileira

ccanrc aos ganhos de cactt a t , estão tnctutcos nos enatmen
tos alcançados pelo imposto sem necessidade de exct tct racão
constitucional

A herança, todavia cons tate em transferência de patrimó
nio e não de r-enutmentc E a tributação sobre ela foi arr-tnut
da aos esteocs , no imposto sobre transmissão causa mOItis"
(ar-t 271. Hem !I) Talvez esse imposto mej no- coubesse na U
ntâo a fim de ditar cct st tce untror-me na secessão ce rique
zas Entretanto a orientação do Projeto ou da Comissão acr-e
senta-se contrária a essa ntcceée tca tr-ansrer énc ta de compe
tência e a emenda do autor deveria ser nesse sentido

1P099$3-6 VIVALDO BAR.BOSA PDT
.......... PARECER •• "'••••••

Propõe a Emenda r-etnser-tr o ISS na competência muní cf pa I
O Imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual ,

contor-ne a estrutura tr tout ar ta ecnt toa no Pr-ojete
Pela rejeição

1P09954-4 VIVALDO BARBOSA PDT
"' PARECER •••••••••

A Emenda tem por finalidade tnt r-oeuz.tt- alteração no ar 
tigo 270 do Projeto de ccnst ttutcãc da Comissão de Sistemati
zação, de modo Que fiquem imunes do teceste de renda os r-en 
dlmentos correspondentes a satar-tos , salvo se forem excesat 
vos na forma definida em tet

Não obstante a tmcor-têncta da emcnce oferecida pelo
nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, entendemos que se trata
de eater-ta que, por sua natureza e car-acter-tst tces , deve ser
regulada a ntvet de legislação ordinária e não no texto cons
t ttuc tonat

O problema não é de tnuntoaoe mas, sim, de isenção. Cabe
a lei entre mtri aces de r-enotnentos , esoectt tcar os que se
sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tribu
tação Somente quando Se trata de proteger valores f undamen 
tais e que a ccnst ttutcêo ceve intervir e criar restrições ao
teats tar tvo

No caso e"1 debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar cambiante, ensejando Que pessoas COm rendimentos'
reduzidos numa determinada espécie percebam, tenoem. rendi
mentos expressivos noutras esoectes - o Que cesaconsetna 50 
lução untca , r\gida, via Constituição A lei or-cmér-ta tem '
melhores ccnctcões para a adequação da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------

lP099S5-:! VIVALDO BARBOSA PDT
•• ***"' ••• PARECER .

Propõe a emenda incluir o inciso IV no artigo 273 criando
imposto untcc para pequena atividade empresarial, dando nova
redação ao 50 do r-esmo ar-t vsc

Entendemos Que a pequena at tv tcace emor-esar ta t já será
tr-mutana nos termos do projeto, Que eliminou os impostos uni
ccs

1P09956-1 AUREO MELLO PMOB
............. PARECER •••••••••

A Emenda percute questão Que deve ser examt nada à 1uz do
suost ttut tvc Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP09957-9 FeRNANDO CUNHA PMDB
........... PARECER •••••••••

a emenda engloba algumas mater tas já disciplinadas eM outros
atspoatt tvos do projeto No que se refere a principal Modifi
cação e esoectatnenre eco-e btcctoos , ear-otoxtccs e defenso
res agrícolas a competência estadual para legislar_esta _cla
r-a no ar-t 57, inciso I Ademais, esracetece-se comnet êncra
cone-r-eate da União e dos Estados para legislar soe-e a mate
"a

1P09958-7 FeRNANOO CUNHA PMOB
."' PARECER .

A sugestão foi acolhida parcialmente no mer-f to , nos ter
mos do Substitutivo do Relator

1P09959-S FERNANDO CUNHA PMOB
.......... PARECER .

A mater ta • salvo melhor ju\zo deve ser objeto de regu
lamentação tnrr-aconsr t tucrona 1

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP09g6Q-9 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de s tetenat taecêo-------------------------------------------------------------------------------

lP09961-7 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER ..

A Emenda proposta é conflitante com a orientação defini
da no Projeto, razão de opinarmos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPD9962-5 VIVALDO BARBOSA DDr
............. PlI.RECER ..

A. c:llsposição cont toa na Emenda choca-se com o texto do
Projeto

Pela rejeição

lP09963-3 VIVALOÕ f3ARBQSA POT
••••••••• PARECER .

A dtsncatcãc contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto. Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1PQ9964-1 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER .

Pela r-ejetcão. tendo em vista que a proposta de Emenda a
ditiva oferece ctscos tt tvc de natureza óbvia Que pode fazer
parte de lei ordinária, cccns t t t utnoc sua tncrusãc na Consti
tuição para um alongamento desnecessário

lP0996S-0 VIVALDO BARBOSA por
"'•••••••• PARECER ••*"'•••••

Embora a participação da população deva ser acolhida, não
se justificam os ecr-esctmos contidos na anenoa

lP09966-8 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER .

O acr-esc uro proposto pela Emenda e de todo oesneceesa-rc,
não havendo Qualquer ccss tctr toace de outras interpretações
Que não seja a prestação ccnt lnuada de se-vtccs de secce-------------------------------------------------------------------------------

1P09967-6 VIVALDO BARBOSA POT
............ PARECER h''''.'''·•••

Os oofet tvos do Sistema_de sauoe, que se pretende sejam
tnctutoos no "cacut" do ar t 345, devem ser estabelecidos_na
cot tt tca de saudá que vier a ser adotada, a ntvet de regula
mentação orutnér-ta

-------------~:::_~~~~~~~~:~~~~:-::_~~~~~:~~:_:_~::~~~:_-----------------------
lP09969-2 VIVALDO BARBOSA POl"
••••••••• PARECER "'.

Esta EmenCia propõe detalhamento ela Reforma Agraria mais
aoroor-taoo para constar em le~ or-otnár ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P09970-ô VIVALDO BARBOSA POT
............ DARECER .

A otsper-são de atribuição para cesacr-co-tar quebr-a a un1
dada de cr-toctotc, o Que ooceea levar a graves tnjust iças

-----------------~:~:_~:!:~~~~-~:_:~:~~:_--------------------------------------
1P09971-4 VIVALDO BARBOSA POT
............ PARECER "' .

4. e'l'lenda trata de n-at ér-f a esoecr r tca de legislação ord1na
c1a

-----------------~~~:_~:~~_:~:_~:!:~~~~---------------------------------------
1P09972-2 VIVALDO BARBOSA por
••••••••• PARECER ."' .

A Emenda percute questão oue deve ser examinada a luz do
sucst i tut tvo

Pela aprovação---------------------------------------------------------------------------
lP09973-1 VIVALDO BARBOSA por
.............. PARECER ...

Propõe a emenda Que o orçamento cuntcroar seja organizado
vinculando recursos a setores or tcrtt ar tos

Tais vinculações não devem figurar na texto const ttuctc
nal

lF09974-9 VIVALDO BARBOSA Dor
"'•••• "'...... PARECER *"'••• "'''' ••

Entendemos que suestetoe c-eott tctos , incentivos fis-
cais, etc, devem ser deliberados pelo Congresso Nacional
quando da aprovação da Lei ür-çament ar-f a A conversão de nene
r te tos cr-eott tctcs oficiais em ações para os trabalhadores da
pessoa f ur tdtce oener tcteoc e, a nosso ver, eater ta infra
const 1tuc tona t

------------------~:~~:_::~~~~~:_:~~:_~:::_~:~:~~~~-~:-~~:~~:-----------------
1Pog975-7 VIVALDO BARBOSA POT
•• "' PARECER ."'•••••••

O tr-atamento diferenciado as empresas oe ceooenc porte
na eccnonta deve eer objeto da lei cr-dtnar ta No caso das
instituições r tnancetr-as entendemos Que a Lei ao S.F.N de-
vera dispor sobre a n'atér ta

A Emenda proposta trata, portanto, de nater-ta infra-
const 1tuctonat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P09976-5 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER ..

1 Pela rejeição, a r taur-a do Tribunal conati tuctona t já
foi expung1da do texto cio Projeto e. 110 nosso sent Ir, a ele
não deve r-eto-nar-

2. O Projeto seaue o r-ooeto ctass tcc de ccaccetcão do
TSE Não na por que abandona-lo peta rejeição

3 Não concoruanos cal!' a tese de que a tnctcacãc de ert
ntstros possa ser feita pOI' car-t tcce not tr tccs

Pela rejeição
------------------------------------------------------------------------------~

1P09977-3 VIVALDO BARBOSA POT
.......... PARECER .

A ctecos tcãc contida na Emenda e conflitante cem o texto
do Projeto Pela r-efetcão

----------~--------------------------------------------------------------------

lP0997B-1 VIVALDO BARBOSA por
..... "' PARECE!\ .

A otscoatcãc ccnt toa na ame-roa é conflitante cor- o texto
do Projeto Pela rejeição

1P09979-0 VIVO\lOO BAPB05A por
.... "'•••••• PARECER .

As finalidades oer-sesutoas pela Emenda contrariam a ori
entação oer tntõa pelo Projeto

Pela Rejeição

lP09980-3 VIVALDO BARBOSA POT
.... "' PARECER ..

A Emenda deve ser aprovada parcialmente por contei aspec
tos que se narmonlzam cc-r o entendfmento creccntrtente na Co
missão de sf srenat taecãc

1P09981-1 VIVALDO BARBOSA POT
•• "'."' ••• '" PARECER ••••• "'....

A presente emenda, embora os altos crccos trcs do eminente
constituinte, conflita COI'1 a s tsteeat tce geral adotada pelo
Projeto de Constituição

Assim, pela sua rejeição

1P099B2-0 VIVALDO BARBOSA POT
.......... PARECE.R .

A presente emenda, embora os altos orccost tos do eminente
const rr utnte confJ t ta com a s tate-nat tca geral acotaoa pelo
Projeto de Const t t u tção

Assim pela sua rejeição •-------------------------------------------------------------------------------
1P099B3-8 VIVALDO BARBOSA PDT
•••"'..... '" PAREC!:R ....*..... '"

A emenda propõe alterar a redação do ar-t 243 Entendemos
Que a forma como se encontra o artigo no anteprojeto e mais
expl tctta

Pela r-efetcãc

lP099B4-6 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER .

Os or-tnctptos oeeenctuos pelo projeto não autorizam o
acolhimento da emenda

lP0998S-4 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER .

Não obstante os elevados orooõsttos do autor- da emenda,
a matar-ta constante em seu texto, ccnr t t ta sucstanctateente
com a s tstemat toa geral adotada pelo Projeto de Const ttutcâo

ass tn, somos pela rejeição da emenda

lP09986-2 VrVALQO BARBOSA por
........... PARECER .

Os objetivos oer-sesutoos pela Emenda confl t t arn com a
orientação adotada neto Substitutivo

Pela r-efetcêc.------------------------------------------------------------------------------
lP09987-1 VIVALDO BARBOSA PDT
........... PARECER .

E valida a proposta do eminente const ttutnte , pois a
sunat ttutcêo da expressão, como declinou o Autor, deve ser
uma decisão eminentemente cct it tca

Assim, somos pelo acolhimento da presente emenda

1PD99BB-9 VIVALDO BARBOSA PDr
............. PARECER ."'•••••••

A presente emenda embora os altos procõsrtcs do emtnente
constituinte ccnrt t ta com a slstematica geral aljotada pelo
projeto de Const HUição

Assim pela sua rejeição

1PD996B-4 VIVALDO BARBOSA por
•••"' PARECER .

Pela rejeição Embora a toeta de oescent eet tzacãc dos pro
cessos administrativos, em geral, apresente aspectos mu1to
pos1tivos, no caso da Ref,Jrma Agra .. la nos parece Que estender
aos Estados competência para efetuar aesapropriações criaria
problemas de ordem administrativa e operacional pelo maior
numero de 6rgãos envolvidos, pela pulverização de recursos e lP09989-7 VIVM.DO BARBOSA

............. PARECER .
POT
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t. êr-enoa não obstante os elevados pr-cccsttcs do ilustre
Autor, não se ajusta a stst emet tce geral adotada pelo Proje
to Que expressa, no particular, O entendimento de grande
parte dos Constituintes

Pela rejeição
----------------------------------~----------------------~---------------------

1P09990-l VIVALDO BARBOSA POT
.............. "'''' PARECER ...... "'...... "''''

Não ocsr ante os elevados orcoos ttcs do ilustre Constitu
inte, a natér ta constante da presente emenda, confl t ta com a
s tst er-et tce geral adotada neto Projeto de const t tutcâc j a
exaatnaoc por grande parte dos Const1tu1ntes

Em assim sendo, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPo9991-g VIVALDO BARBOSA POT
..............."'.. PARECER "'.."''''.. ''''''....

A Emenda deve ser reje1tada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P09992-7 FERNANDO CUNHA PMOB
.."' PARECER "' *'"

As medidas preconizadas pela emenda estão cont tuas no ca
cr tuto

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPQ9993-5 FERNANDO CUNHA PMDB
................ '" PARECER .......... "''''" ..

Pela rejeição, por não se enquadrar no entendimento da
Comissão de Sistemat i eecêo

lPQ9994-3 FERNANDO CUNHA PMDB
...... "'.... "'.. '" PARECER .."'''' ........ ,,'''

A presente emenda aborda Questões t tctcas de lei or-df ná-' ~

"a

-------------~:~:_~:~:~:~~-----------------------------------------------------
1PQ9995-1 FERNANDO CUNHA PMDB
...... "' '" PARECER ..

Peta aprovação, no eér ttc, nos ter-oca do suost t tut t -

1PD999S-0 FERNANDO CUNHA PMDB
........ "'.."'''' PARECER -

Pelo não acolhimento, nos termos do substitutivo
Pela rejeição

------------~------------------------------------------------------------------

1PQ9997-8 FERNANDO CUNHA PMOB
.............. "'.. PARECER "' ..

A matéria cons tant e da presente Emenda e t totca de legis
lação tnrr-acons t i tuctcnat , da 'i o nosso parecer pela sua pre
judicialidade

lPo9998-6 FERNANDD CUNHA PMDB
.... "' PARECER ..

No Projeto de Constituição optou-se pelo cr-tter-to de
fortalecer as finanças publicas dos Estados e Munic'oios
atr-aves do av-ente de suas receitas tributárias, ao tnves de
er tntne- suas ctvtoas cuct tcas mediante transferência para a
União
Pelo exposto, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP09999-4 FERNANDO CUNHA PMOB
.."' "'. PARECER "' .

Os sucstdtos dos vereadores que residem em medias e grandes
cidades são, geralmente bem significativos Nos pequenos aunt
cvcvcs , muitas vezes são tr-r rsoe tcs ccotuoo , não ccceecs ge
neralizar. e cever-taaos criar um outro dispositivo dispondo
sobre critérios para ccsstbti t tar- a referida acumulação
Por outro lado, entendemos ser um tanto tmooss tvet , meS'T10 ha
vendo compatibilidade de hor-ar-to o tnutv tuuo exercer duas
atividades, pagas pelos cofres cum fcos e de natureza com
pletamente diferente

Enfim, a função de vereador exige independência e dedicação
exclusiva ao mandato eletivo

lP10000-3 FERNANDO CUNHA PMDB
.......... "' PARECER ..

A ctsposvcãc contida na Emenda é ccnrt t tante com o texto
do Projeto Pela rejslção----- --------------------------------------------------------------------------

lP10001-1 FlORICENO PAIXÃO POT
................. PARECER "' ..

Um exame criterioso nos leva à convicção de Que o dispo
sitivo da ar tnee "f" do item IV do ar-t 17, do Projeto as t á

cont ido implicitamente no conjunto de no-r-as que estabelecem
a 1mer-oaoe s'nd\cal e o r-ecormec tmento do Estado a existên
cia de entidades sindicais representativas de trabalhadores e
empregadores

A pr-ónr f a legislação atual contempla a garantia aos di-
r tsent es sindicais para o exer-ctctc de suas atividades A
cnsocstcãc ser-a redundante

Somos pela rejeição.

1P10002-0 FlORICENO PAIXÃO POT
... "' PARECER ..

A amct tacêc das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos constituintes, Que se manlfestou no decor
rer dos tr-anathcs das Subcomissões e das ccntssões remat tces ,
alem de comprometer a meta de se reforçarem as flnanças muni
cipais e estaduais

E touvave r a Emenda, escor-a contenha meter-ta esoectr tca de
t e t oedtnar-ta (Código de Processo Civil)

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10009-7 FlORICENO PAIXÃO por
............ '" PARECER ....... "'..... '"

A mate-ta e tner-accnst tructcnat , objeto de lei escectat ou de
negociações, acordos ou tratados entre o Brasil e
instituições ou governos estrangeiros

------------_:::~-~~:~~.:._:~~:_~:~:_~:~:~~~~-~~_:~~~~~-~~~~~::~----------------
lP10010-1 FlORICEND PAIXÃO PDT
................ PARECER ..

A cr-escr-tcãc dos direitos dos trabalhadores, por ser ma-
téria processual, adjetiva, deve ser ctscvct tnaoa, como
:tualmente, pela legislação crutnar ta

WlOO1l-9 F\..OIUCENQ PA!XÃO PDT
..............."'.. PARECER "' ..

A Emenda propõe acrescentar, no Título VII, caottutc I ,
Seção I, do Projeto, artigo em que se estabelece proibição I

aos d1ferentes ntvets da Governo de tnst.t tutr- novos tributos
ou eu-ente de at tquctas sem co-cr-cveçâc previa do esaotanen
to da capacidade de arrecadação dos tributos existentes

Entendemos que essa norma se consuost ancta nos pr1ncl 
pios em que se case ta o sistema tr-tburer-tc, nas limitações do
poder de tr tbutar-. na enutr ttn-aoa discriminação das ccecetên
ctas tributarias e na ecut tae tve r-ecer-t tcão das receitas en 
tr-e as ent Idades cct tt tces tributantes

E esses principias e objetivos embasam o sistema t r-tbu 
tér-to proposto, visando, inclusive, a observância da norma
Objeto da Emenda, cuja inclusão no Projeto se torna ots 
neoaavet

lP10012-7 FL.ORICENQ PAIXÃO POT
............... PARECER ..

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Pr-es toen
de da Reuubl tca, previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista Que
o ctscoett tvc supracitado já reduziu em 1 ano o eancato estab
eteetco na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, que a cermenâncta do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo en vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do Pa\s,
tleterm\nadas pelo texto constitucional que or-a elaboramos

somos, assim, pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
1Pl0013-S FL.ORICENO PAIXÃO PDi
...... "'........... PARECER ...... "'.........

A presente Emenda tem por finalidade acrescentar cnsoo
s tt tvc a Seção I, do Capitulo I, do TItulo VII, pelo Qual se
determ\na que "a leI tnst stutr-a tncent tvos destinados a asse
gurar er tcecta as funções de fiscalização e arrecadação de
tributos e contribuições

Trata-se de mater ta de interesse de determinada catego
ria de servidores Que, por seu cer-at er- esoectr tcc, entenceros
deve ser tratada a mve t de ncr-rea tnrr-eccnst ttuctcnat

ecemats , por versar- sobre aspectos da cet tt tca salarial
relativa as fu_nções de fiscalização e arrecadação, a sua in
trodução no ceottutc I do r ttuto VII não guarda a necessária
consonância com as diretrizes e parâmetros Que orientaram a
formulação e estruturação do Sistema rr tbutar tc Nacional-------------------------------------------------------------------------------

1P10014-3 FlORICENO PAIXÃO POT
...."' PARECER "' ..

A'Inda que a tnvat tdea seja tnvoturrtar-ta , esta deve ter
tldo sua origem em ccneecuêncta de acidente de trabalho ou
coenca ceor tes tcoat
__E tnconceb tve t alguem ser aposentado por invalidez quan
do o ato Que o cces tcncu. aconteceu fora do exer-ctcto de sua
at rvtoecre

1P10015-1 FlORICENO PAIXÃO POT
.."'.."'..... *... PARECER ....... "''''''' .....

A opção do Projeto no sentido de assegurar a mais ampla
liberdade srncncat . com o oesat ret amento das ent tdades de
ouarcuer- norma acmaua Que credite força do EstadO aos Sindi
catos Nesse sentido, ser-a atr-eves das convenções dos acor
dos ou das negociações coletivas Que se estabelecerão as nor
mas de convtvêncta das cr-cantzacões sindicais de trabalhado
~es com as respectivas empresas

1Pl001S-0 FlORICENO PAIXÃO por
"''''''' .. ''' PARECER "' ..

A emenda estabelece uma aposentadoria precoce Sendo o Brasil
uma nação em desenvctvtnentc não pode dispensar pesscas , ain
da com metto vigor, da força do tr-ebatno
Fatalmente tais indivíduos procurariam outras at tvtoaoes.pots
atnna se encontram aptos para o trabalho

lP10017-8 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
.................. PARECER ...... "'.... "'.....

O Relator entende Que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tributário dispensado aos ren
dimentos, do trabalho assalariado No Que respeita a isenção
de contribuição previdenciária trata-se de mat er ta Que já é
objeto de t e t cr-dtnar ta , uasnecessar ta e impertinente sua ots
ctpt tna no texto constitucional

1P10003-8 FlQRICE'NO PAIXÃO POT
............ "'.. '" PAREC~R ".

Trata-se de proposta sobre meter-ta Que já é objeto de
tratamento s tmt lar na legislação or-dtnár ta , oesneceseer-ta,
portanto, sua roctusão no texto constitucional.

-------------~------------------------------------------------------------------

lPl0005-4 FlORICENO PAIXÃO PDT
................... PARECe.R ..

A Questão de medicamentos está atrelada muito mats a uma
ncr tt tca de oesoutsa e desenvolvimento tecnotõatcc para o

setor, do Que cr-ocr-tanent e a importação de mater tas primas
Pela rejeição

lP1QO06-2 FlORICENO PAIXÃO por
.... "' PARECER ..

A exploração dos serviços de transportes urbanos co-nce t em
ao Estado podendo o MeSI"O conceder a sua excrcr-ecão à tn t
c tat tva privada

Pe1a aprovação

1P10007-l FLORICENO PAIXÃO PDT
...... "''''''' PARECER .

A 1"10550 ver deve o texto const1tucinal garantir Slm
plesmente, o direito do trabalhador ao repouso semanal remu
nerado Os momentos preferenciais de seu exercício os casos
em Que se permite o trabalho e as compensações então devidas,
const ttuen, en nossa ccmtãc. matéria de legislação ordtna-
ria •

1P10023-2 SOTERO CUNrlA POC
"',."'''' .. '''.,.''' PARECER "' ..... "'''' .....

pela aprovação, com base nos termôs da f ust tr tcecãc da
Emenda

lP10018-6 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDi
............."' PARECER ..

A concu t sór ta representa um limite de tempo de trabalho no
serviço publico Normal mente a grande r-ater-ta dos servidores
se aposentam antes. por eeecc de serviço Diante disso, não
vemos porque moot t tcar- tal limite que, no fundo, e até ontosc
para muitos

1P 10021-6 SOTERO CUt-.HA PDC
................ '" PARECER "' ..

O Relator optou pela manutenção do texto original por I

entender ser oesnecesser-tc o ecr-esctec sugerido-------------------------------s-----------------------------------------------
1Pl0022-4 SOTERO CUt-.HA POC
.. PARECER *"'.

A Proposição e'n exame ccnouanto cons t t tua va t toso subsi
dio para o processo teats tar tvc merece ser ececcace-ent e con
s tder-aoa Quando se tratar da legislação complementar e OI cnna
"a

lP1OO19-4 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
................... PARECER "'''' ..

A twcntceoe t r tbut ar ta dos templos de quatquer- culto tem
assentados os seus l1m'tes e sua abrangência na dOlltr1na e na
jur tscr-uoêncta

Dependências, mesmo cont tçuas , como ccteatos orfanatos,
es tios , aeoutator tos , creches, etc, não se confundem com os
temeres Contudo, tais entidades tanoen são contempladas por
tountcace tributaria, prevista no ar t 265 Hem II at tnea
"CIO, do Projeto de Constituição, desde Que não tenham fins
lucrativos e atendam dOS r-ecutsttos fixados em lei-------------------------------------------------------------------------------

lP10020-B SOTERO CUNHA PDC
....... "' ........ PARECER ...... "'...........

O ccnteuoo da Emenda, em sua essência f e esta tnccr-cc 
r-eco ao Projeto-------------------------------------------------------------------------------

PDT1Pl0008-9 FLORICEfilO PAIXÃO
................. PARECER ..

1Pl0Q04-6 FLORICENO PAIXÃO POT
.... "'''' PARECER ..

O ecnccót tc estatal do petrctec é reconhecidamente de
vital importância para o Pais, cujos retornos são facilmente
quantificáveis Entretanto o custo de cpcr-tuntoaoe de uma
estat tzacêo das ati .... idades bancárias e financeiras na con
juntura atual, e uma tncóanf ta

Pela rejeição



296
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO [\0 RELATOR - PARECER SOBRE AS EI.'Efl.OAS APRESENTADAS

lPl0023-2 SOTERO CUNHA PDe iPl0040-2 ROSPIDE NETTO Pf.\DB

1:'10048-8 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER ..

asstsre razão ao Autor O legislador cr-ctnér-rc cccer-e
ocupar-se da matar-ta

lP10047-0 RICARDO IZAR PFL
...."'••"'.'" PARECER ......"'••'"

Assiste razão ao Autor O legislador cr-dtnar-tc poder-a
ocupar-se da matar-ta

1Pl0046-1 ROSPIOE NETTO PMDB
........... PARECEIt ..

O ideal normativo da Emenda sera alcançado atr-eves de
dispositivo constitucional amplo, que obriga a elaboração de
plano urnam st tco local, de forma ar-t tcutaoa com as nor-mas
gerais or-tunoas da União e do Estado e onde devera ser esta
cetectoes a 'função social da propriedade nos termos do subs
titutivo

Pela Aprovação Parcial

lPl0041~1 ROSPIDE !'lETTO PrlDB
• '" PARECER ..

A Emenda pretende incluir as cooperativas o ato coope-
rativo ou as operações pr-ev t s t as nos objetivos sociais do
sistema cooperativo entr-e as teuntoaoes tr-tbut ar-tas

Durante os trabalhos das succcenssões e das coetssões •
Temat tcas oer tneoc-se uma tendência crescente. de seus mem
bros, no sentido de se manterem as tteuntdaces tr-fnct ar-tas •
nos limites e com a abrangência hoje vigentes

A an-pl f ação do rol das imunidades tr-tbuta-tas cer t amen 
te ntf tcu t t ar ta o atance da arrecadação oeceeee- ta para a
oescent r-at taeção de encargos e para aliviar as finanças esta
dua ts e euntctpats da situação de penur ta es- QJe hoje se en 
centr-em

PMDB

t t tuc tona t cccenoc ser objeto de lei cr-emar-ta
nef etcãc

lP1004S-3 ROSPIDE NETTO
.............. PARECER •••••••••

N'.atérfa tnrr-accnst t tuc tcnar
Pela rejeição

lPl0042-9 ROSPIOE NETTO PMOB
• PARECER .

A ceecr-teão e matee ta processual, acf et tva, e, como tal,

-------------~:~:_::~-~~:~~~~~~~~~-~:~~-~:~~~~:=~~-~~~~~~~~:_------------------
1Pl0043-7 ROSPIDE NETTO PMOB
• PARECER .

A Emenda pretende prever no texto ccnsr ttuctcnat . a e
qu ttrar-açãc das cooperativas de credito as instituições banca
r tas , mediante a inclusão de dispositivo no cact tuto II do
r ttutc VII do Projeto de ccnst tturcãc da Comissão de Sistema
tização

De Inicio, cabe ressaltar o caráter eminentemente admi-
ntatr-at tvo da medida proposta Que a f'OSSO ver, não merece
ter disciplina ccnst t t uctonat

Ademais não obstante os elevados nrcpceitcs do Nobre
Constituinte. a sugestão conft t ta CO'll a s tatemat t ca adotada
pelo Projeto, Que prevê o tratamento do sistema financeiro
nacional em lei orcorse, ets t tnt a da Que tratará das ftnanças
publicas

------------------~::~~:._:~~~:_~:~~-~~~-~:~:~~~:~!~-~:_:~~~~------------------
lP10044-5 ROSPIDE NETTO PV'DB
.............. PARECER .

A cuestão dos investimentos de capital estrangeiro no
Pais tem despertada as mais acirradas polêmicas Ternos prefe
rido, neste tnorõar tc. urna posição tnteemedtar-ta - nem a xe
nofobia tmcensaoa nem a posição tr-natr-tot tca. chamada de -en
tr-eauts ta'' O problema crucial é Que o capital eorênec é es
senclal ao nosso desenvolvimento por outro lado, err contra
partida. apresenta seus aspectos negativos Sopesar OS octs
lados da prcntemat tca recordar nosso conhecimento exoer-teen
tal do assunto e extrair 9 ponto de ot tmteacãc deste capital
para os interesses do Pals - eis ai u-ra otr tcutoaoe cructat

O fato e que a rmoor-tâncta do caottat estrangeiro para os
destinos do Pais representa um fenômeno dinâmlco, e não está
tico Hoje, poderemos dt spenaar- um certo ntvet de tnvest tmerr
tns externos, amanhã, talvez não cessamos Hoje, podemos
ter a necessidade de oromctar tncent tvos para atrair o capi
tal estrangeiro amanhã, podemos Querer r-ecuota-tc

Pareceu-nos desta maneira, mais satisfatório, deixar ao
ieatsiaoc- oedmar-tc mats afinado com a conjuntura eccnôntce
de sua época as definições adequadas ao respectivo momento
ntator tcc Não ceve'tos , dentro desta ótica criar condicio
nantes no corpo da Carta Magna de e-anef r-a a tnvtaou tzar , no
futuro, a escolha de alternativas mais adequadas aos interes
ses e necessidades nectonata

Queremos uma Constitu1ção que transcenda os problemas e
pisódicos e ccruuntu-ats que possa viver o Pa t s

,----------------~:~:~~-~::::_::~~~~:~-_:~~~:_~::~-~:!:~~~~-~~_::'::~~~--------

1P10033-0 RICARDO IZAR PFL
•••••• '* PARECER .

neau-ente o preceito da at mee "t" do item tv do artigo 17
e desnecessar to Se a imprensa e 1ivre e os sindicatos são
reconhecidos como entidades legalmente constitu\das claro
esta Que, como quaisquer outras pessoas jur-rotcae , nos termos
da lei, têm elas pleno direito de acesso aos metes de ccmcnt
;ação social sem precisar Que a Constituição o diga

lPl0034-8 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER ."' .

Deve ser suprimida a at tnea -n-, do inciso IV, do ar-t
17, oc Projeto

Una reflexão mais acurada nos leva a acreditar que a so
ciedade, ou seja, todos os cidadãos ja dispõem de meios para
representar-se e influir em relação a administração publica,
seja de modo direto seja atr-avés dos órgãos de representação
popular

AlelT' disso, o Que o cfscoatt tvc contém, certamente, pre
judicaria a funcionalidade dos or-aãos

Somos ce1a aprovação

lPl0029-1 RICAROO IZAR PFL
••••••••• PARECER .

Pretende o autor condicionar a participação nos lucros
da erceese a critérios de mer-ectnentc, eficiência ou antigui
dade

Consideramos Que o texto ccnst ttuctnat deva estabelecer
o direito do trabalhador à participação nos tucros , desvincu
lada de sua r-emueer-açâo normal e prever a lei e a convenção
coletiva como tnstueientc de regulamentação desse c tr-e t tc ,

A esses tnsrrueentos caber-ta a consideração eventual de
~ritérl0S de participação

lPl0032-l RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER •••••••••

A enenoa ao pr-eê-nbu'l o , Que r-eccmencamca à aprovação, e
das mats s tnctes , e reza ~A asseeuieta uactonat const t t utn 
te, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte Constituição"

Pela rejeição portanto, desta

A alteração da redação do cacut do Art 35::1 não rot aco
lhida, pois no sutistt t ut tvo preferiu-se manter- a redação do
Projeto, vedando todo o tipo de pratica coeectt tva pelo Po 
der Publ tco e entidades privadas

Pela aprovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------

to,

lPl0027-5 RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER .

A supressão do 20 do Art 353 foi acolhida peJo r-ata-

da

'P1OQ31-3 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER •••••••••

O 20.Projeto do Relator alterou o ar-t t qo 66 dando-lhe confi
guração superior á Que o-ccõe esta Emenda

lPl0026-7 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER ..

A nater ta f a consta no Projeto, portanto esta m-ef uatca-

lPfOO28-J RICAPDO IZAR PFL
.............. PARECER .

A Emenda, ao que parece, suprime o texto explicativo do
item XIV, mentenoo apenas o seu t ttuto ~XIV - A sucessão.he
redltárfa"

A matéria que trata do direito ew apreço esta oevtceeente
tratado no subst 1tut tvo

lP1OO2!J-9 SOTERO CUNHA PDC
.............. PARECER .

Tendo en vista que o ensino obrigatório cossut ainda oesee
oennc cer tcteme soros de parecer que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação cr-e-escctae , sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

lPl0030-S RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lPl0024-1 SOTERO CUNHA PDC
.......... * PARECER ..

A ar-enoa em tela, segundo as tr-actcões constitucionais
brasileiras, merece aoeoueca consideração Quando for elabo
rada a legislação complementar e or-d tnar-ta

Pela rejeição
------------------------------------------------------------~------------------

Pe1a aprovação
----------------------------------------~--------------------------------------

1Pl0035-6 RICARDO IZAR PFl
............ PARECER .

A exper-têncta tem demonstrado Que as entidades de orien
tação, formação profissional, cultural, recreativa e de as
sistência social tên tunc tonaco razoavelmente bem, coro es
tão

acr-edt t ancs Que a car-t tctoecãc tripartite em uma aumt-
ntstr-acãc pode vir a ser proveitosa, mas o assunto ser-te da
alçada lei oro tnár ta

Assim, somos pela aprovação da Emenda
-------~-------------------------------------------------------------~---------

lP10036-4 R1CAROO IZAR PFL
.......... PARECER .

A emenda mer-ece ser acolhida e a objeção Que encerra a de to
dO caotvet , devendo ser tomada em conta

lPl0037-2 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER .

As empresas publicas e as sociedades de economia mista,
como entidades da eoetntstr-ecãc tnctr-eta, sujeitam-se não
apenas ao direito pr-ópr-to da iniciativa privada, mas também
estão subcrctnaacs aos mesmos condicionante e restrições
ditadas pelo mercado em que atuam

Nesse ccntexc. tnst ttutr- o concurso publ tcc como mecanismo
untcc de admissão de empregados representa impor-lhes r-estr-t-.
ções não campat tve ts com a noção de flexl cti teeoe necessàr-ta
ao cumor smenro de suas et tvtceces

Não somos cont r-ár-to a adoção deste Instituto em error-esas
cuct tces , mas sim acreditamos Que deva cor-r-esconder- preceito
proprio das normas administrativas de cada empresa, definida
e implementada em função ce suas especlficidaCes

Pela rejeição------------------------ ---------------------õ---------------------------------
lPl003B-1 RICARDO IZAR Pl:L
............ PARECER .

Pela aprovação parcial~ na forma do Substitutlvo
-------~--------------------------------------------------~--------------------

lP10039-9 NILSON GIBSON PMOB
........... PA~ECER •••••••••

ReJeltada, em fase da orientação adotada no Substitutivo

lPl004o-2 ROSPIOE NETTG PMOB
.............. PARECER •••••••••

Não se pode citar criterios aleatoriamente num pais de dimen
sões continentais como o Brasl1 O assunto não ~ materia cans

lP 10049-6 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER .

Com esta Emenda, pretende o nobre Constituinte aj ter-ar
redação do ar-r 12, IV, e, 3

A proposição em exame trata, no.nosso er-tenoer-, de _materia
que Merece adequada consideração Quando for elaborada a l e
ats tecãc conplementar e cedtnar-ta

Pela -ejetcãc

1P1OQSO-O RICARDO IZAR PFL
............. PARECER .

Assiste razão ao Autor O legislador orotnãr tc poderá
ocupar-se da mat er-f a

----~--------------------------------------------------------------------------

1Pl0051-8 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECE:R .

Os or tnctctos contidos no Art 313 são fundamentos da PO-
t tt tca de transportes, não devendo, portanto, serem elimina
dos do texto const ttuctcnat , sob pena de proporcionar distor
ções na ordenação do transporte mar-t t imo tnteenactcna 1

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10QS2-6 RICARDO IZAR PFL
••••••••• PARECER .

Altera a redação do artigo 471 do Projeto de const ttut
cão para fazê-lo dizer Que "a lei regulara o direito do enf'i
teuta de extinguir mediante resgate com tnríanf aação , a enfi
teuse cer-cétua- Julgamos melhor deixar a questão da tnoent
eacãc aos respectivos contratos

Pela r-efetcãc

1DlooS3-4 RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER •••••••• '"

Atraves desta Emenda, propõe o nobre Constituinte nova re -
dação para a allnea e do item IV do art 12 do Projeto de
Const itu1ção

A pr.:>posição em exame trata, no nosso entender, de materia
Que merece adequada consideração QuandO foI' elaborada a le-
91s1açao COmplerrlentar e ordlnarla

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP100S4-2 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER ..

A conceituação proposta coincide, em parte com a pOr
nos adotada no substitutivo pelo que somos. pela aprovação
~arcial.
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l"'10054-2 RICARDO IZAR 1P10Q62-3 RICAcmo IZAR PFL

lP10055-1 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER ".

Nâo conco-camos categoricamente com a eliminação de
ccatouer tutela constitucional para o t r-analnç domestico Bem
sabemos Que nâo na identidade entre as at tv toaces do ocmest t
cc.uoe presta serviço no âmbito do lar e a co trabalhador nas
empresas com fins lucrativos Ha no entanto certos direitos
que alem de tnat tenavats são inerentes a Qualquer relação em
~regat\Ciê., ou sejam, os enumerados no Projeto

lP10056-9 RICARDO IZAR PFL
..... "' PARECER .

Consider-amos 'lua a Constituição eleva garant1r apenas a re
muneração elo trabalhador actoentacc ou por-tador de ocenca
profissional paga com recursos da Previdência Social e não
sua permanência no emprego

Na r-eat tcaoe, o fundamental e a existência de uma previ
dência social que garanta remuneração e possibilite ao empre
gador a r-eaceptacões Que o habilite a manter- o mesmo padrão
de vida apesar do torc-tuntc. ou o reabilite para o tr-aba
lhO

Convem salientar, ainda, Que o encr-eaeccr- acidentado é a
tualmente protegido por dispositivo legal Que garante sua
~ermanênc1a no emn-eso enquanto durar seu afastamento

lP100S7-7 RICARDO IZAR PfL
........... PARECER •• "' .

eco t hemos numerosas ponderações e Emendas, em tooas as
fases da elaboração cc Projeto, convencemo-nos de Que real
r-ente. ser-te necesser to atenuar o caráter tmoca t t tvo do pre
ceito tendo em vista, também, que mats de 80r. das empresas
ex ts t entes no cats são de oeoueno porte Assim, não nos pare
ce ser caso de supressão do dispositivo, dada a função social
da er-m-esa. mas, sim, de sua adequação à realidade br-as t Iet
r-a

1P100SB-S RICARDO IZAR PfL
............... PARECER •• "' .

A emenda tem por final Idade suor-tmrr- o tnctso XIII, do
ar t 13, Que garante ao trabalhador o direito a participação
nos lucros ou nas ações da empresa em que tr-abarna

ccns toe-eros ser a participação nos lucros direito fun
damental do trabalhador I: de elementar just tce o retorno de
~arte da riqueza aouetes tnof ecensévets a sua geração

lP100S9-3 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER ..

A mater ta objeto da emenda, mereceu dos ccns t t t utntes
enoennaccs na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito escectar , e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento condizente co!'! a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial

1P10060-7 RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER .."' .

A estabilidade, entendida COMO a aar-ant la de permanência
no e-mr-eac e, portanto, como contraposição ao livre aent t r-to
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio

samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mento!" expr-ess tvos das categorias envolvidas têm se man,fes
t auo reiteradamente, por uma solução nar-norüosa do or-cmere

Na verdade, o Que quer o empregado e ver t tnt t aoo aquele
aetn t etc e, não, como se propala ensanacanente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
er-cr-esaccr Consciente de que e parte vital e tnat tenaver da
c-ocr-ta atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máqulna que, após
usada, é jogada fora como tnser-vtve t

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovaoos da baixa o-cout ivtcece A prática a experi
ência, o ccrmacteentc tecntcc. a toent tt tcacãc do empregado
com os objetivos Maiores da emn-esa , significam para ela um
patrimônio tneucstttutvet Investe o eecresér-tc em recursos
humanos, buscando naof t t t ar- e aprimorar a qua li f tcacãc pro
fissional de seus enor-eçaoos Por tudo tssc, e elementar que
seja virtualmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos. não há ocr-que se trazer
para a relação eacr-eaat tcta, fundada na bilateral idade do
contrato, uma ccndtcão unlpessoal, paternalista e tncos tt tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Asstm pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conct l t atôr ta que reflete a tendên
cia mejcr-tt ér-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e c-ot tss tcnets que, dtutur-namente , vên

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida teot tvaca ou sem justa causa em te-ece a
;erem definidos pela legislação or-otnár ta

tP10061-S RICARDO IZAR PFL
.... "'''' '''. PARECER "' .

A jornada de trabalho de 40 nor-as semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em numercs tss t-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A r-ator-ta das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação d05 textos, sempre demonstrou ser a meter-ta mais
adequada a legislação ordinária

De fato a jornada de trabalho deve refletir uma s ttua
esc conjuntural que só a lei pode atender Quarenta horas
não convir-ta a um determinado momento da vida econômica do
pa'i s , mas, pelo desenvolvimento tecnológico por motivos de
interesse publico ou ate cor comprovadas r-azões de ordem os t
ccscctet , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, va
rias categorias, en decorrência de lei escectr tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prel'l jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em Que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os níveis de pr-ocuçâc , ate como
mentna de salvação nacional ocoer-a o Estado, em consonânc1a
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que conpensator tas a ntvet de remuneração Esse, aliás,
e o exenatc que nos dá o uacêo. onde a tntenett tcacêc do tra
balho, longe oe penalizar o trabalhador, é o mate eficaz de
lhe prootctar melhor padrão oe vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens rver às r-etnvtnctcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pa t s , ecos-a. com maior flexibilidade, ots
cipl tnar essa controversa Questão optamos por manter apenas,
a linltação da duração diária do trabalho en 8 horas, no má
xImo

1P10062-J RICARDO IZAR PFL
................. PARECER ...

A eMenda veM ao encontro da necessiaade de enxugar-se o
texto Pela aprovacão

lP 10066-6 MAURO SAMPAIO PMOB
••"' PARECEq ..

A emenda pretende r-etnctutr- o ISS no lugar do teceste de
rendas a varejo

Tal modtf\cação quebraria o sistema tr-itlutar10 proposto
com o equti ta- to entre estados e municípios

lPl0067-4 MAURO SAMPAIO PMDB
.............. PAqECE~ .

emccr-a seja touvave t a ceeccucecão do nobre Constituin
te, a natér ta desta emenda, confl1ta com a sistemática geral
adotada pelo Projeto de ccost ttutcêc

Assim, S01710S pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10068-2 MAURíCIO NASSER PMDB
.............. '" PARECER ..

.. A presente Emenda ascr-esenta sugestão de nova redação
para o art 17, I, "a'' do Projeto de. ccnst ttutcãc

Pretende o autor excluir deste dispositivo a expressão
"or-evto aviso à autoridade" por ccns toer-á-te cesnecesser-te

É nosso entendimento Que a expressão deve ser mant1da
pois o Que se pretende não é autorização para reunião quando
esta interferir no fluxo normal de pessoas ou veículos mas
sim Que as autoridades sejam previamente avtsadas para Que
tomem as medIdas necessárias a segurança publicas

Pela rejeição

1Pl0069-1 MAURíCIO NASSER PMDB
............... PARECER .

A eeractr tcecs , entendida como a sar-enr ta de permanência
no emprego e, portanto, CO'TlO contraposição ao t tvr-e arbítrio

do empregador de eeecectr o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seç
nentos expressivos das categorias envolvidas têm se mantree
taco. reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
ar-aí t r tc e, não, como se pr-cpaj a enganadamente, ter a garan
tia tr-r-eetr-tea de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que é parte vital e tna1 tenavat da
própria at tvtuane emm-esar-tat , sabe que não pode ser tratado
CO'110 uma simples peça, um instrumento ou eacutna Que. anos
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte," não fnteressa ao empregador tnsctrer- desas
sossego ou 1nsegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa cr-covt tvtdaue A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a toanr tt tcacãc oc empregado
com os cof et tvos maiores da empresa, significam para ela um
natr tmõntc tnsuost ttutver Investe o empresário em recursos
humanos, cusce-tcc hab111 tal' e apr imoral' a qua li r tcecãc pro-
e tss tcnat de seus empregados Por tuoo tese, é elementar que
seja virtualmente contrário a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os r-esut r aocs do em
preendimento.

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a r-etàção emor-eaet tcta, fundada na bilateral idade do
ccmeatc. uma condição uni pessoal , paternalista e tmcce tt tva.

Que, ao longo do tempo, sempre T01 causa de tormentosas de
mandas judiciais

ess t-n, pelo cotejo de centenas de zmences que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conc t t tatcr-f a que reflete a tendên
cia mafcr ttar-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais Que dluturnamente vêm
se manifestando por todos os metes de commtcecão é a veda

ção da despedida tmct tvada ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação cr-dtnar ta

lPl007Q-4 MAURiCIO NASSER PMD8
............ PARECER '1- .

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do .sucst tt ut tvo um !'!'nimo ce
especificação das bases de Incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social NO Que respeita escect
etnente a contribuição empresarial, o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a ctver-s tr tcacêo da base, de 1T'0do
a romper com o ctr-cuto vicioso gerado pela Incidência exclu
siva sobre a folha de sarar-tos Quanto ã manutenção do fatu
ramento e do lucro. parece-nos obvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as oecut tae tceoes econômico-financeiras e
operacionais de cada contribuinte

lP10Q71-2 MAURíCIO NASSER PMOB
...............* PARECER ....... "'......

A c-eser te amenca Objetiva a supressão na parte final do
60 do ar-t 272, relativa ao Imposto de que trata o item

111 desse mesmo ar-t l ço
A expressão que se pretende seja suprimida refere-se ã

mater ta introduzida na Constituição Vigente pela Emenda Cons
titucional n 23, de 1983, que representou una mtnt-r-ercrma
tributaria destinada a atender a justos pleitos dos Estados e
do Distrito Federal

Trata-se, portanto, de matéria que, embora constitua ex-
ceção ao princípio da cueunet tvtcace do imposto, acha-se '

-------------~~~~~~:~::_~~::~:~~~-_:_~~~:!~~~-~-~:~~:~~~~~-~:~:~~:~!:_---------
1P1Q072-1 CHICO HUM8ERTO POT
............. PARECER "' .

Pela rejeição

---------------------~:~:::~-~~~~:~~~_:~-~~~~~~~=:_----------------------~-----
1P10073-9 MAURíCIO NASSER PMDB
.............. PARECER ..

Propõe-se, através da presente Emenda, que -ee contri
-buições sociais somente poderão ter fatos geradores e base de
cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária
da pessoa fur-tctca de direito publico que as constituir"

Sabe-se que tais contribuições se revestem de ceeecter ts
t tcas muito especta ts , dest manco-se a atender a necessidades
sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o
tratamento pr-ópf c Que lhes tem sido dispensado pelo nosso
direito constitucional, acentuando o seu car-at er parafiscal

Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas
para a restrição visada pela Emenda consideramos mais ccncn
zentes com a nossa real idade sócio-econômica E' com o sistema
rr-tbut ar-to estruturado no Projeto, a forma e as 1tmitações

-------------~:~:_::!:~:~::~~::_~~::_~_:~~::~~-~~:_:~~!~~~~~:~::_:~:~:~:_------
lP10074-7 MAURíCIO NASSER PMDB
................ PARECER ..

A Emenda propõe a supressão do item XIV do artigo 12, Que
trata da sucessão ner-ect tár-ta

Trata-se de um direito que a Carta em elaboração buscou
proteger, evitando investidas dos Que se batem contra os fun
damentos da propriedade, e Que mereceu acolhida no novo subs
titutivo

Pela rejeição
----------------------------------------------------~--------------------------

lPl007S-S MAURiCIO NASSER PMDB
.... >i< PARECER ..

A Emenda em exaree cejet tva dar nova redação ao Hem 11
do ar-t 272, a fim de excluir os bens tecvets da tr1buta-
cão sobre a teansmtssâc "causa I'IOrt1s R

Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, en
tencemos Que o fato gerador do tributo, tal como se acha ex
presso no referido cnsoostt tvc do projeto, atende mais eee 
cuaoanente ao cr tnctcto da justiça fiscal com Que se procu 
rou orientar todo o sistema tributário-------------------------------------------------------------------------------
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Pela aprovação parcial

"100 de Que este Imposto deve ser da conoetêncta dos Estados
e da Distrito Federal

Pela rejeição

lP1010D-O VICTOR FONTANA PFL
.......... *.. PARE:CER ..

O proposto na Emenda está em parte accrntoc no Substitu
tivo

lPl0097-6 ODACIR SOARES Pi"L
............ PARECER ..

A Emenda deve ser r-ejet taoa por não se ajustar ao enten
dimento o-eoontoant e na Comissão de s tate-et taaçãc

PMDtlNILSON GIBSON1P10095-0

lP10103-4 VICTOR FONTANA PFL
.......... PARECER .

Compart il hamos da preocupação do eminente auto!' da emen-
da, pela tnoor-tâncta do assunto êntenoeeos , contudo, Que a
r-ater-ta seja objeto de oet rberecão en t.et Complementar As-
a trn, no novo Projeto c-couseeos Que a despesa com pessoal a
tivo e inativo da União. dos Estados e aos MUfllclpiQS não oo
dera exceder os limites estabelecidos em Lei conote-ient ar-
Por isto consideramos pr-ejudicada a emenda

1P10098-4 VICTOR FONTANA PFL
............ ** PARECER ..

A meter-ta, objeto da emenda. mereceu dos ccnst ttutnt es
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção r-uttc especial. e acr-ect tenos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua Impcr-t ânc t a

Nesta etapa do processo de er aoc-acão Const I tuc tona t ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação oar-ctat •

lPl0099-2 VICTOR FONTANA PFL
............ PARECER .

O autor pretende tr-cj utr- o cargo De Pr-as t õente do suot-erc
Tribunal Federal na relação dos privativos de brasileiro na
to, com a nova redação oferecida a at tnea B do item III do
artigo 27

Acontece Que o referido Hem trata de cano tdat ot-a para
cargos cr-cvtccs por eleições populares

A proposta deveria ter sido endereçada à Seção 11 do Ca
pitulo IV, do Titulo V - Da Supremo Tribunal Federal

Acolhemos a parte que diz respeito ao Presidente da Repu
nt tca da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

lPl0096-8 ODACIR SOAR~S PrL
............* PARECER *••

Trata-se de ter-a Que não co-nnor te tr-ata-nentc constitu
cional

Fixar o numero de servidores ou meear-os de um orgão pu
blico traduz tarefa tipicamente aoetntst r-at tva

O Ministério Publico. dotado de autcoomt a ao-itnt s t r-at tva
e financeira. na de saber determinar o núner-o ideal de seus
componentes

Pela rejeição

11=>10102-6 VICTOR FONTANA PFL
••"' PARECER .

I\s finalidades da Emenda estão em parte contempladas no
Substitutivo Pela aprovação parcial

lP10104-2 VICTOR FONTANA Pt'L
................. PAR!:.CER ..

A aeeooa não se coaduna com o ent eno tmento eef or-tt ãrtc
na Comissão de s tst eeat taacão

pela r-ejetcão
-----------------_._--~--------------------------------------------------------

lPl010l-8 VICTOR FONTANA PFL
............ PARECER .

O Sistema sar-tamentar tata de Governo, adotado por con
senso na ccmtesãc de statenat taecâc constante no Subst ituti
vo torna prejudicada a presente Emenda

Pela or-ejuotctat tceoe-------------------------------------------------------------------------------

1Pl00B2-8 MAURíCID NASSER PMOB
............. PARECER •••••••••

Pretende-se, com a Emenda sob exane , seja dada nova re-
dação ao Hem I do 11 do ar-t 272, a fim de se suor-tmtr- a
expressão coecr-eendtoe entre os vocaoutos "í ncl us tva" e
"Pa\sn

A expressão Que se propõe supri!"!'r refere-se a eate- ta I

introduzida na Constituição em vigor pela Emenda Constitucio
nal n 23, de 1983 Que representou uma mini-reforma tributá
r1a destinada a atender a varias r-ervtnc-cecões dos Estados e
do ütstettc Federal

Trata-se, portanto, de nater-ta Que encer-e configure uma
exceção as regras básicas do trecsto - o Que. a t res , ocorre
com a pr-ópr-j a entrada de mercadorias como fato gerador -acna
se plenamente Integrada a legislação pertinente-------------------------------------------------------------------------------

lPl00B3-6 MAURíCIO NI\SSER PM08
••••••••• PARECi:R .

ccnstoer-aoos Que, a despeito das judiciosas manifesta-
ções dos que propugnam pela vedação total da tnter-meetacão ou
locação da l7'âo-de-obra, a real idade dO Pa~s está a indicar
Que não se pode dar ao pr-oblema uma solução simplista ass trn,
coenar-t ttnanoo em parte. dos Objetivos da EMenda, pr-eeer-teos
deixar na-a a legislação crutnar-ta o dtsctct tnamento oas ex
;eções ao dispositivo

lP100B1-0 MAURícIO NASSER PMDB
........... PARECER .

A emenda conflita ccn as anencas supress1vas pelas qua t s
cptaecs Pela r-eje tçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP10080-1 MAURíCIO NASSER PMOB
............. PARECER ..

O cnsocs t t tvc Que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades econômicas e r tnaocetr-as "

A erradicação da pobreza, Que e o ccjet Ivo maior deste
otspcett tvc pode ser alcançada atr-aves de uma tributação
proqeass tve e seletiva e sobre s tst eee Tributário ja existe
todo U"l capitulo no Projeto de ccnst ttutcãc

1P10084-4 MAURICIO NASSER PMDB
............... PARECER .

A Emenda Quer assegurar a participação dos trabalhadores
da empresa nos processos decisórios a que se refere a a I 'inea
"c". co tnctsc IV, do ar-t 17, do Projeto

Mas, conforme expuseres no par-ecer a Emenda lp09747-9,
a mata-ta e de tet ordinária

Somos pela r-ej ercãc

lPl0079-B MAURícIO NASSER PMOB
................ PARECER ..

A eat er ta objeto da emenda. mereceu dos ccnst t r a tnt es
e-cenneocs na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção nut to eeoectat , e acr-ao t t amos Que ao terna foi dado o tra
tamento condt aente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração const ttuctcnat ,
parte da emenda deve ser ecctntoa pelo Sutist í tut tvc

üotearos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

11=>10076-3 MAURICIO t-:ASSER PMDB
• .,. PARECER .

t; ccotr-tbutcêo para o FmSOCIAL não f1gura no projeto
Pela c-ejuotciat tceoe-------------------------------------------------------------------------------

lP1OO77-1 MAURICIO NASSER PMDS
............... PARECe.R ..

Pretende-se com esta emenda aj ter-ar- a redação da at mea
f do t te-n UI do ar-t 12

Como este e outros otecostt tvcs do nesec artigo vtaee a
evitar tratamentos diferentes entre os ctceoãce , somos
eevor-evets à sua s tntet teecêc de for-na a garantir a

-------------~~~~~~~~:_:~~~:_:~~~:-~:~:~~:_~-~:~-------------------------------
• lPl007B-o MAURícIO fIlASSER PMOB

............. PARECER ..
A emenda vem ao encontro da neces s tcaae de enxugar-se o

texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P10086-1 JOSE TINOCO PFL
••••••••• PARECER .

Optou-se peja supressão do c tsccs tt tvc Pela prejudlc'a
oaoe

lPl0093-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT
.............. PARe.CER .

Optou-se pela supressão do dlsposH Ivo Pela cr-ejuof cta
dade.

1Pl0090-9 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

sr-ejuctcaoa , tendo em vista a cr-tecãc da Comissão de
gedtv í são Territorial. Que apreciará a matéria, nos termos do
ar-t 440 das Disposições 'rr-ans t tór tas

1P10087-9 JOSÉ TINOCO PFL
............ PI\RECER •••••••••

Pela aprovação. com base nos termos da just tt tcacão da
Emenda

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP10112-3 JuLIO COSTAMILAN PMOB
........."'''' •• PARECER .

Pretente o autor condicionar o prazo de ferias. com re
muneração em dobro. a ver-tr tcacãc da assiduidade do trabalha
do'

Parece-nos Que as condições do exer-ctctc ao orr-etto ao
gozo de ferias são mater-ta de legislação cr-c tnar-ta

O texto constitucional deve limitar-se à aaeent ta
~ressa do ctr-et tc

lP1Q108-S JACY SCANAGATTA PFL
• PARECER .

eccuuoa no mérito. tendo em vts t a Que os er-t taos 336 e
487. Que msnunnam sobre a aat er ta no Projeto da Comissão de
Sistematização. foram suor-tmtooa no suost ttut tvc do Relator
Ver, a pt-opós t t o , o teor do parecer dado à emenda numero
lP0Q202-S

lPl0109-3 JACY SCANAGATTA PFL
.......... PARECER .

A emenda conri t ta com as emendas sucr-ess tves pelas cuats
optamos. Pela r-ejetcãc•

lPl010S-1 VICTOR FONTANA PFL
...."' ...... PARECER .."'.........*.

Pelo não acolhimento, nos ter-e-os ee redação adotada no
substitutivo

lP10113-1 JuLIO COSTAMILAN PMD8
............ PARECER .

ccns toer-eros qua a Constituição deva garantir apenas a r-e
muneraçào do trabalhador acidentado ou portador de doença
profissional paga COM recursos da Previdência scctat e nâo
sua per-manânc í a no ennreço

Na realidade o fundamental é a existência de uma c-evt
cênc ta sccta t Que garanta r-emuner-ação e possibilite ao e-mr-e-'
aaccr a r-eeoactacões Que o naot r t te a manter o mesma padrão
de vtoa. apesar do tntor-tuntc. 0'" o reabilite para o tr-ena-

1P10111-5 JACY SCI\NAGATTA PFL
••••••••• PARECER .

Acolhida nar-ctataent e. nos termos do suost ttut tvc do Re
lator

lPl0110-7 JACV SCANAGATTA PFL
.............. PARECER .

A emenda Que ace t t arros para o artigo em pauta e simpli
f I cace-a constando acenas de -cacut ~ se t a r-erercae-------------------------------------------------------------------------------

lP10l06-9 LAVOISIER MAIA PDS
............... PARECER ..

O s tatema tributário proposto no Projeto de Constituição
estabelece um perfil de distribuição oe comoetênctas e de
tr-enseer-ênctas de receita tr'butárla capaz de atender as ne
cessidades de cada esfer-a de poder oct rt tcc A alter-ação pro
posta na Emenda afetaria o ecut t ter-te do r-eeer-tco s tstema

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl0107-7 JACY SCANAGATTA PFL
............ PARECER .

Suprimido o dispositivo na redação substitutiva do
Relator, a Emenda fica prejudicada

------------------------------------------------------------------------------~PFL

PMOB

PMOB

1Pl0094-1 NILSON GIBSON
............ PAR~CER .

Pe1a aprovação

lPl00BS-7 caSTA FERREIRA
•••••• "' PARECER .

A eat er-ta é de lei ordinária

1P1OO92-5 RODRIGUES PALMA
.......... PARECER •••••••••

1\ Emenda é de ser r-ejet teoa
Pela rejeição

1Pl0091-7 RODRIGUES PALMA PMDB
........... PARECER .

A Emenda propõe a supressão das expressões ~ a ofensas
ou a informações incorretas", constante da al'inea ~a" do item
VI do artigo 12 e a et tnea "b'", em sua totalidade, do mesmo
Hem e art1go

A mat er-ta foi oevtoenente tr-at aoa no Substitutivo
Pela cr-ejuetctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0095-0 NILSON GIBSON PMOB
........... PARECER .

Esta Emenda intenta que seja da COmpetência oa União ins
tituir tmcosto. sobre minerais

Contudo. contraria ser-ta esta Emenda a tendência entre
os Constituintes, que vem se manifestando desde o tmcto dos
trabalhos das Subcomissões e das COMissões temáticas, no sen-

lPl0089-5 COSTA FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Ainda Que, de grande alcance soctat o ccnteuoc da pre-
sente enenoa deverá ser regu1a"'lentado através de te t cr-otna
r ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0085-2 MAURíCIO NASSER PMDB
.......... PARECER .

A emenda merece ser acctntoa e a Objeção Que encerra é
de todo cabtvet , devendo ser tomada em conta

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
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1P101.3-1 JuLIO COS'fAMILAN PMDB lP10127-1 JACY SCANAGATTA PFL

lho
Convem salientar ainda Que o er-c-eceocr- acidentado é a

ruatmente protegido por ctsoos tr tvc legal Que garante sua
~ermanência no emprego enquanto durar seu afastamento

1Pl0114-0 JuLIO COSTAMILAN PMDB
.............. PARECER .

A Emenda em exare propõe alteração na redação do ar-t 17,
VIII, "b'' do Projeto de Constituição

Sobre a proposta é nosso ent eno tn-entc que a mater ta deve
ser melhor examinada Quando se tratar da legislação ccacie
ment ar e or-e Inar- 1a

Pela rejeição---------------------------------------------------- --------------------------
1P101l5-B JuLIO COSTA~ILAN PMDB
.......... PARECER "'••••••••

Cuida a emenda de ampliar o prazo de exigência de domi
cilio eleitoral estabelecido na er tnee a do Hem II do ar-t
27

A tendência do Direito Constitucional MOderno é pela re
dução dos casos e prazos de inelegibilidade, inclusive com

-------------~::~~~~-~~-~~~~:~:~~_:::~~~~~:_-----------------------------------
1Pl0116-6 JuLIO COSTAMILAN PMOB
..* ••••••• PARECER •• "' •• *•••

Pretende o autor elevar de meio para um por cento de fi
liados, o percentual exigido pelo parágrafo lo do art 29,
para que U'l1 partida possa concorrer as eleições

SOl'lOS pelo percentual de mete por cento, a fim de Que os

-------------~:~~:~~:_~:~~:~~:_~~~_::!:~-~~:~~~~:~~~:--------------------------
lP10l17-4 JuLIO COSTAMILAN PMDB
....*** ... ** .. PARECER ••••*.... *

Pretende o autor elevar de um para um e meio por cento o
percentual exigido para um partido ser considerado de âmbHo
nacional

A medida proposta prejudica os pequenos partidos cot tt t-
cos

1Pl0118-2 JuLIO COSTAMILAN PMOB
............. "'. PARECER ... "'........ * ..'"

Os objetivos da emenda contrariam princ1P'a oerenotoc
ce1o proj etc-------------------------------------------------------------------------------

lP 10119- 1 NELSON CARNEIRO PMDB
** .....*...... PARECER ..... **....**

Pretende-se com esta Emenda assegurar "os direitos do
nascituro, desde o momento da ccnceccãc''

É nosso entendimento Que a presente sugestão deve ser
objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do

-------------~~~::~~~-~:~:~:~::~~----------------------------------------------
lP10120-4 FRANCISCO DORNELLES PFL
........*'" PARECER ••• "'..... '"

Excluindo o termo "nacf ona'l " oo item II e subst ttutnoo-c
por "brasileira" a proposta de modificação contida na Emenda
e pertinente, merecendo aprovação parcial

Pela aprovação oarctat nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P10121-2 FRANCISCO DORNELLES PFL
** PARECER ** *"'* .

O eminente conat t tutnte Francisco Oornelles Quer Incluir
na tmuntdaue do IPI a energia elétrica e os tucr-tr tcant es e
cor-tius t tve ts t tcutocs e gasosos, a fim de ev t t ar- Que sobre
tais produtos, objetos de incidência do ICMS, venha recair ou
tr-o. em disputa

A energia elétrica parece inviável de Incidência dO IPI,
ee razão de não ser produto material cbt roc mediante trans
formação em matérias primas ou outros produtos industriallza
COS

Ja os tunr t t í cantes e os comcust tvets podem ser objeto de
tnctoêncta de IPI, Quando deixarem de ser Objeto do imposto
unico sobre tais mercadorias Mas uma vez tr-ansee-toos para o
campo da incidência do ICM, t écntcamente não haveria mot tvc
Para dteeeencta-tos dos demais produtos industrial tzauos sub
metidos conccmt t ant ement e , ao do IPI

Salvo decisão cottt tca em contrario, pela rejeição a ftm
oe não criar mais exceções no campo tr-tbutar tc dos 'Estados

lPl0122-1 FRANCISCO DORNELLES PFL
••••••• "'. PARECER ....... *•••

De fato, independentemente da importância e da oportunida
de de se conferir tratamento diferenciado e preferencial as
empresas nacionais, e necessário assegurar a condição de
"er-est te tr-as " as empresas organizadas no Pais, e Que aqui
mantenha sua sede e direção, mesmo quando o seu controle per
tença a residentes ou contctt tacos no exterior

Tal conceituação visa a fortalecer as conexões do Estado
br-as tt etr-o coei essas empresas, tão necessar-ta ao sat tatato-f c
êquac tonamerrto de uma série de Questões aue têm surgido na
área de relações econômicas, r tsca ts e financeiras interna-
c tonats

Entretanto, para Que se tenha assegurado o pleno exe-ctcto
do tratamento diferenciado e cr-eter-enctat as empresas nacio
nais, quer por objetivos de soberania nacional, cuee por 00
jer I vos de esrr-eteata para o desenvolvimento recoctcatcc.
tcr-na--ee necessário SUbstituir a expressão "empr-esa nacional
de caní ta 1 estr-enaet 1"0" por "empresa bt-as t I eira de cacvta1
estrangeiro" •

Pela aprovação parcial

lP10123-9 FRANCISCO DORNELLES PFL
....,,*"* •• * PARECER "'.'"

Propõe a presente Emenda nova redação ao ar-t 263, para se a
cr-escentar- ao seu texto a expressão W e as restrições con
tidas no ar t 261"
As contribuições de Que trata o ar-t 263 se revestem de carac
ter i st i cas esoect a i s-oa 'i oenomtna-em-se também cont r 1Ou1cões
esoectats- destinando-se a atender a necessidades as mais
diversas, o Que, a nosso ver, justifica o tratamento crccr tc
que lhes tem sido dtsoenseoc pelo nosso dtreito constitucio
nal, acentuando o seu caráter parafiscal
Em razão desse fato e não obstante a f ust tr tcecêc apresenta
tia pa-a a Emenda, entendemos mais condizentes com a nossa r-e
et tcece sacio-econômica e com o sistema tr-tburar tc estrutura
dO no Projeto, a forma e as limitações nele estabelecidas pa
ra a criação das contribuições ce-ar tcate-------------------------------------------------------------------------------

1P10124-7 JACY SCANAGATTA PrL
............** PARECER *...",•••• ",

A Proposição em exame, conquanto constitua vat toso subsi
ntc para o processo teutstat tvc. merece ser- adequadamente
cons tcer-aca ccanoo se tratar da legislação ccnntement ar- e or
o tnar-ta

Pela rejeição

1Pl0125-5 JACY SCANAGATTA PFL
•• **••• *'" PAREC::R ..... ",,,,,,, ...,,,

A proteção aos direitos do preso fot acolhida A
proposta do autor- ai se inclui

1P10126-3 JACY SCANAGATTA PFL
.............. PARECER ..

Iniciativa amplamente louvável O Substitutivo inclui
cr tnctptos Que dão respaldo ao fim visado

lP10127-1 JACY SCANAGATTA PFL
"'..... "'.... PARECER "'*"'***•• '"

O eunce-entc da emenda apresentada pelo nobre ccnst ttuto-

te, é exatamente o mesmo que adctaeos Qual seja, O do enun
ciado fundamental e consaçr-aoor- da igualdade de dir-eitos Op
tamos por redação clara e exo t tct ra das cerer-ntoacôes Que se
Quer assegurar

Simplificou-se a redação do dispositivo citado, sem or-e
juizo de sua motivação Inicial, o que atende plenamente os e
levados proposltos do ilustre autor nos termos do substitu
tivo

1Pl0'2B-O JACY SCANAGATTA P"'L
•• * *. PARECER .

A Emenda pretende Incluir as cooperativas o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos objet tvcs sociais do
sistema cooperativo entre as imunidades tributarias

Durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões 1

Temat tces cet tnecu-se una tendência crescente, de seus mem
bros, no sentido de se manterem as teentceoes tributárias I

nos limites e com a abrangência hoje vigentes
A ampliação do rol das imunidades tributárias certamen 

te dificultaria o atance da arrecadação necesaar-t a para a
descentralização de encargos e para aliviar as finanças esta
duais e municipais da situação de penur-ta em Que hoje se en 
centr-am

lP10129-B JACY SCANAGATTA PFL
"'....*•• *..* PARECER "'••• "'••••

No entendimento do Relator, a mater-t a tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor en legislação
or-of nar-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários car-a tnctoéncta de ccntr-tbutcões sociais oeat tnacas
à Seguridade cossut implicações bastante significativas no
financiamento de proçr-anas e entidades já consolidados no
canpo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrt-accnst ttu
ctcnat podertam ser fixadas as provisões tndtscensavets ao
desdobramento da met er-ta, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevâncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supresstva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do cr-ocesso legislativo
ordinário

1P10130-1 JACY SCANAGATTA PFL
*•• *•••*. PARECER *"'**•• ***

No entendimento do Relator, a eater-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir f1guraria melhor em legislação
cr-dtnar-ta. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições scctats destinadas
á Seguridade possui implicações bastante significativas no
financtamento de programas e entidades já consolidados no
campo soei a 1

Somente eeo tante tratamento via legislação tnrt-acons t t tu
ctcnat oooer-tae ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os utver-ecs aspectos envolvidos

Em vista da r-etevãncta do assunto, e considerando-se o
numero de e-ecoas apresentadas no mesmo sentldo julgamos r-e
ccmendavat acolher a emenda sccr-ess tve , remetendo a materia
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lPlOl31-0 JACY SCANAGATTA PFL
....... * PARECER ..

A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é Simpli
ficadora, constando apenas de -cecut" Pela rejeição

1Pl0132-B RAUL 9ELEM PMDB
."'**" ... *** PARECER " .... **.....

A El'Ienda em Questão Objetiva permitir o deposito das
disponibilidades de caixa da União e das entidades sob seu
controle em instituição financeira cetctat federal

Não obstante os etevaccs cropcet tos do !:minente Const\ 
tutnte, e matéria consubat anc taoa na presente Emenda confll 
ta com a s tatenat t ca geral adotada pelo Projeto motivo por 
Que somos pela sua rejeição

----------------------------------------~--------------------------------------

lPl0l33-6 RAUL BELÉM PMDB
.......*•• <t. PARECER *... *..***.

O eminente Constituinte Raul Belém pretende acrescer na
coeoetêncta tributária da União o imposto sobre o patrimônio,
r-esutemenraco par lei Diz que a cntesãc restringirá a capa
ctoaoe de alargar seus impostos, se um c te julgar oecessar-tc
o tributo sugerido Que diz ser ut t t t aaoo pela Alemanha, In
ateterr-e e outros oatses não identificados

A minuta de nova versão do Projeto de Constituição, pre
parada pela Comissão de Sistematização, volta a exctutr- o im
posto sobre patrimônio 1tqutoc das pessoas t ts tcas
Realmente esse imposto induziria maior sonegação pelos deten
tores dos vultosos catr-teôntos , Que possuem nens no exter tor ,
jóias, moeoas estrangeiras e titulas ao portador, todos não
declarados a té'n de bens svcavat tacos no cróor-tc Pa ts cuja
fiscalização ser-ta de custo muito alto e de execução cr-ctn e
mat tca Na mesma trilha far-t a com Que alguma oar-cata da
classe media siga essa mesma pratica scneaatór-ta. remanescen
do na incidência apenas parcela dos tr-acatncres 1tber-ats e as
sata-tecos de bons rendimentos Haverá, ainda, desestimulo à
poupança

De resto parte considerável do património e objeto de in
ctoêncta dos impostos sobre propriedade rural e urbana, trans
missão "causa mor-t ts " e "inter vtvos'". propriedade de vetou
los automotores (nos Quais privilegiadamente são exctutoos
aviões, iates e outros vetcutcs de alto custo)

1Pl0134-4 RAUL BELÉM PMDB
............... PARECER ** .......*...

A emenda Que aceitamos para o artigo em pauta e simpli
ficadora, constando apenas ele "caput " Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0l35-::!: RAUL BELÉM PMDB..*"' PARECER .
Pela aprovação car-ctat , nos termos do substitut tvo

----------------------------------------~--------------------------------------

lP10136-l RAUL BELEM PMD8
....."'........ PARECER ....*...****

As normas propostas são aoaecacas por cr tnctptcs constantes
do Subst t t ut tvo
O detalhamento Que propõe o ilustre Autor é pertinente á le
gislação oro tnar-va

----------------------------------------~--------------------------------------

lPl0137-9 RAUL BELEM PMD9
"'."'."'''' •• ,. PARECER .****......

COM esta Enenda pr-etenda o nobre Constituinte alterar
r-eeaçãc do ar-t 12, IV, e, :3

A cr-cccs tcac em exame trata, no nosso entender, de _matéria
Que mer-ece adequada consideração Quando for elaborada a le-
gislação complementar e cectnár-ta

Pela rejeição

lP1013B-7 RAUL BELEM eMDB
........... PARECEU * ..... *....

A emenda propõe dar nova redação ao ar t 253 Entendemos
Q..Je a redação do anteprojeto esta mais clara e precisa

Pela r-ej e fçâo-------------------------------------------------------------------------------
'P10139-S RAUL BELEM PN:DB
.* ...*"'*..'" PARECER .... *..****

A emenda mer-ece ser acolhida e a Objeção Que encerra é de to
do camvet . devendo ser tomada em conta
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lP10140-9 VALTER PEREIRA PMDB
......................... PARECER ...

A eater ta de que trata a emenda devera ser disposta
no Título que estabelece as concetênctae legislativas

Pela m-efuctctat toaoe

lPl0141-7 VALTER ?EREIRA PMOB
............... PARECER .."' .

A proposta está c-efuctcaca porque a meter-ta de Que
trata está acolhida no r ttutc que dispõe sem-e a cr-aantaacãc
do Estado

lP10142-5 VALTER PEREIRA PMDB
....... "''''...... PARECER ......... "'.....

Dificilmente poderá ser etendtoa. na pratica, a sugestão
da presente Emenda CO'110 implantar estrutura unwer-sttar-ta em
ár-eas ind'genas

A redação do 20 do ar-t 424 do Projeto de ccnst ttvtcêc
atende melhor os objetivos que nortearam os tr-acernos da
Constituinte até o momento

Por tais razões deixamos de acolher a sugestão
Pela rejeição

lP10143-3 VALTER PEREIRA PMDB
.............. PARECER ..

As alterações propostas se referem a oer tntcão da função
social da terra, que deverá ser objeto de legislação ardi na
"a

Pela rejeição da Emenda

lPl0144-1 VALTER PEREIRA PMDB
................. PARECER .

A Emenda propõe estabelecer condições para o exerctctc
do cargo de presidente do Banco Central do Brastl

A proposta ja esta contemplada nos artigos 328, IV, e
108, lII, "c". do Projeto de Constituição da Comissão de Sis
tematização

Ass1m, por já estarem satisfeitos os onjet tvos propostos
na Emenda, consideramo-la o-efudtcaca

lP10145-0 VALTER PEREIRA PMDB
.............. PARECER ..

A emenda não possui conteudo constitucional Trata-se de as
sunto a ser ctscrct tnaoo por tet ordinária.
pela rejeição

lP10146-B VALTER PEREIRA PMDB
",.", • .;...",•• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento nos termos do Substitutivo

lPl014"-6 VALTER PEREIRA PMD6
.........~ .. PARECER ..

Infelizmente não concordamos com o ponto de vista do 1
lustre Autor da Emenda Os mercados têm cer-ecterrst tcas pró
cr tas e não podemos padroniza-los O comércio Internacional
-ecr-esenta uma luta constante do cats exportador no sent1do
de pelo menos preservar o seu mercado, Quando não para am
pliá-lo Se fomos cont taenctar- a Qualidade do produto aos pa
o-ões do me-cace interno, com cer-teza estaremos criando en
traves ao esforço de exportação

Pela rejeição, assim, da Emenda-------.-----------------------------------------------------------------------
lP10148-4 VALTER PEREIRA PMOB
"' "' PARECER .

Pela aprovação da Emenda, pois entendemos Que a vtst or-f a
prévia deve ser feita no processo administrativo

lPl0149-2 VALTER PEREIRA PMDB
....... "'.... PARECER ."'..... " ...

A ressalva visa à preservação de direitos tnotvtouats ,
respectivamente toent tt tcévets , Que subsistirão durante o
exe-ctcto de seus t t tutar-es como forma transitaria de ext tn
ÇdO de acumulações ext r-aor-rítnar tas já anteriormente aceitas,
tecedtneo-se sua renovação ou anp l f ação;

lP101S0-6 VAl.TER PEREI~A PMOB
............... PARECER .

O autor propõe suor t-itr o arttgo 324 do Projeto Constitu
cional Na ver-cace. o disposto neste arttgo e mater-ta de le
gtslação cr-of nar ta

Pe1a aprovação

lP10151-4 VALTER PEREIRA PrtOB
............ PARECER "' .

Ao et tn-tnar o termo "domiciliada", a Emenda foge em sua
essência dos oaf et tvos propostos pelo legislador definição

de Empresa Nacional, oetxanoc-a a mercê de quaisquer dlstor
cões prejudiciais ao seu controle por agentes eccnômtcos não
cr-as ttetrcs

Pela rejeição

lPl0152-2 NIl.SON GIBSON PMDB
.............. PARECER ..

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al
guns desdobramentos oue na t r-ad fçâc jurídica nras t r etr-a me
mor- se adaptam ao corpo da legislação cr-dtnàr-ta e conotemen
tO'

lPl0153-1 NILSON GIBSON PrrlDB
............... PARECER ..

A Emenda, não obstante os elevados pr-opós t t cs do ilustre
Autor, não se ajusta a s ts teeàt tca geral adotada pelo Proje
to, Que expr-essa, no particular, o eruendtnentc, ate agora,
de grande parte dos Const ttutntee

Pela rejeição

lPl0154-9 VALTER PEREIRA PMDB
............. PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos do socst t tut tvo

lP1Q155-7 CHRISTOVAMCHIARADIA PFL
............... PARECER ..

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

lP10156-S CHRISTOVAMCHIARADIA PFL
............. PARECER ........ "'.."'.

A emenda pretende suprimir o art. 360 Que 1mpõe limitação ã
participação das ent tceees e empr-esas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência coenieeeme- para seus
servidores Entendemos consistente o argumenta de que se tra
ta de matar-ta mats própria de legislação ordinária, pois o
assunto já é Objeto de tratamento espectf tco em dois decretos
execut tvos , o que oeronstr-a a preocupação do Poder euct teo
com a questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a etscar t
aacãc dos -tunocs de oensêo'' é competência de uma secr-etar-ta
escecte tca do Ministério da rr-evtoêncta e ass tst ê-icta Social,
á qual tncurce o eccncennanentc da observância das normas le
gais e r-eautamente-es pertinentes

lPl0157-3 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.......... PARECER ..

Concluímos pela aprovação parcial, na forma co sues 
t t tut tvc

'P10iSB-l CHRISTQVAM CHIARAOIt. PFL
.................. PARECER .

Pela aprovação parcial, na eor-ea 00 substitutivo

__-IP10159-0 CHRISTOVAMCHIARADIA PFL
--- ....... "'...... PARECER 4<... "'''' ••••

Face a supressão "ocutsccett tvc Dela prejudicial tceoe-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP101S0-3 CHRISTOVAMCHIAqACIA PFL
.................. PARECER .

A emenda denota a preocupação do seu ilustre auto- CO"'l o
cerceamento da esfera de atuação das er:t idades de or-evtoêncta
privada de cara ter ccecteeerrtar- Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
untver-set taecãc da coeer tur-a dos r-tacos bas tcos no âmbito da
Seguridade Social, não tmpõe qualquer restrição a existência
de ent toeoes privadas no campo oeevtoenctar-tc. para atendi
mento á demanda dO segmento de renda não atendido pela cober
tura cas tca do sistema cr tc.ta i Consideramos, cots acolhida
parcialmente a presente emenda por-que atendtda, no me- t tc
sua r tnar tcaue

lPl0161-l CHRISTOVAMCHIARADIA PFL
........... PARECER ....... "'... '"

Malgrado seu tncontestavel mer t tc a sugestão contida na
emenda ftca prejudicada em face da opção do Relator por su-
cr-tntr-, no euost t tut tvc. o dispositivo que o ilustre autor
propunha alterar

lPl0162-0 JOSÉ TINOCO PFL
........... PARECER .

O Relator optou pela manutenção do texto original por '
entender ser oesneceesar-tc o acr-esctmc suae-f oc

lPl0163-B JOSÉ TINOCO PFL
................ PARECER .."'....... "'.

Os ctspcs tt tvcs da Emenda já estão garantidos no Projeto-------------------------------------------------------------------------------
lPlOl64-6 JOSÉ. TI~OCO PFL
.............. PARECER .

Somos de parecer Que o dispositivo analisado, em ntver
constitucional. não deve comportar ressalvas

lPi0165-4 ASDRUBAl. BENTES PMOB
................. PARECER .

A p-eeente emenda, embora os altos cr-ccos ttoe do eminente
const ttutnte , confltta com a sistemática geral adotada pelo
Projeto de Constituição

Assim, pela sua rejeição

lPl0166-2 ASDRUBAL BENTES PMDB
.............. PARECER .

A enenoe proposta conflita com o texto do Projeto, da\
ontnaros por sua r-ef etcãc

lPl0167-1 MAURICIO NASSER PMDB
• "'.. PARECER .

A Emenda consta de varias df spos t t tvcs concernentes a tns
t t tutos de direito comer-ctat e cerantae tc

Tratando-se de matéria t tntce da teats tecac ordinária, ont
namos pela rejeição

lPl016B-9 MAURO SAMPAIO PMOB
............... PARECER .."' .

Pela rejeição por não tratar-se de matar-ta apropriada ao
texto consr ttuc tcnat

lP10169-7 MAURO SAMPAIO PMOB
............. PARECER .

Não obstante os elevados erooóet tcs do emtnente const t 
tutnte, a mater-ta constante da presente emenda. conr t í t a com
a sistemática ge"a1 adotada pelo Projeto Constituição

Assim, somos pela r-efetcãc da emenda

lPl0170-1 CHRISTOVAMCHIARAOIA PFL
............ PARECER ..

Sem duvida, trata-se de emenda oportuna, pois, a manute 1

cão do Art. 309 cria um confl t tc de Inter-esses e se choca COM
os incisos do Art 54 que confere a União competência para
legislar sobre águas e o poder para í snt t tutr- U'l1s tster-a na
cional de gerencia'llento de recursos mcr-tcos

Pe1a aprovação

lPl0171-9 CH1ISTOVAM CHIARADIA PFL
.. PARECER .

Pela rejeição A redação constante do Projeto é mais
cr-enaente motivo pelo Qual optamos por esta redação
(a-r 56,I)

lP10172-7 ChRISTOVAM CHIARADIA PFl.
............. PARECER .

A emenda foi rejeitada por entendermos ser a redação ori
ginal mais clara e prectsa

Somos pela r-eje tcãc

lPl0173-5 CHRISTOVAMCHIARADIA PFL
............. PARECER ...... " .......

Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao subs
titutivo

lPl0i74-3 CHRISTOVAMCHIARADIA PFL
................ PARECER .

A redação atual do projeto. ao esteeetecer- a otlr1gato-
r teoaoe da concessão pelo poder publico, deixa em aberto à
possibilidade de delegação pela União. em alguns casos em fa
vor dos Estados e MuniClpios

saot éa-se a expressão "no interesse nacional- em censo
nâncta com a magnitude do recursos naturais para a soc tecaoe

Pela rejeição

lP10175-1 CHRISTOVAMCHIARADIA PFL
............. PARECER "'.

A sugestão fot acolhida oar-ctatmente no mer-tto. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP10176-0 JOSÉ TINOCO PFL
................ PARECER ...."''''.....

seautnoo a tradição do uu-ertc nacional, a Eme.nda aout
examinada trata de materia infra-constitucional, cabendo
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

lPl0177-8 JOSE TINOCO PFL
• PARECER " ..

A Emenda e'l1 tela, segundo as tradições ccnst t tuc tcna ts
tn-as t te tr-as • mer-ece acecoaca ccns tcer-ecãc quando ser- elabo
rada a legislação complementar e ordinária

Pela r-ef etcãc

lP10178-6 JOSÉ TINOCO PFL
.............. PARECER ..

O ccnt eucc da Emenda, em sua essência, ja está lncorpo 
r-eco ao Projeto

lPl0179-4 JOSÉ TI~OCO PFL
....... "' PARECER ..

somos de opinião que a adição proposta oerc autor da E-
menda tect tca em reounoãncta uma vez que o artigo 3i7 do
Projeto Constitucional e claro quanto a obrigatoriedade da
função socta t para uso do tmcva t rural

Pela rejeição

lPl0tSO-a JOSÉ TINOCO PFL
.. PARECER .

Tendo em vista cue o ensino oor-tçatcr-to possui ainda desem
penha deficiente, somos de parecer Que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação ceé-escoter s~'1l duvida de
grande alcance scctat deve ser contemplada com outras for-tes
de r-ecur-sos
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lPi019::!-1 MAURiCIO NASSEP PMDS
......... "' PARECER _ .

Pela r-efetcãc. tendo em vista a c-tentacãc dada ao
substitutivo

1P10200-6 N::LSON CARNEIRO PMOB
............ PARECER ..

Pela aprovação tendo e-i vista a ecr-ovaçêo da suor-es
são de todo o ar t 439 do texto do Projeto de Constituição

lP10196-4 MAURíCIO NASSER PMDB
........... PARECER .

O ccnteuoc da Emenda. em sua essência já esta tnccrccr-a
do ao Pl'oj etc

PMDBMAURICIO NASSER,P10191-3

1P10204-9 NELSON CARNEIRO PMDB
................ PARECER ...

O combate à pobl'eza e a gal'antia de uma existência digna
são oeveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sul'!:ados portentosos e factlVeis pode'll ser alcançados I'ledian
te a justa pl'oteção aos direitos do tl'abalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do Erario Necessa
1''10 e, ademais. que a Lei Maior contenna 00 princIpio crista
l 1no do combate a pobreza

Pela aprovação parc~al

1P10203-1 NELSON CARN!:IRO PMDB
............... PARECER ..

Além aa argul'lentação do autor da EmenCla, consideral'lOs
matéria como infraconstituclonal

SO'TlOS, pois. pela aprovação

1D10202-2 NE!...SON CARNEIRO PMDB
.......... PAREC!:R •••••••••

A Emenda objetiva exctutr- da renda br-uta ee pessoa r tstca
os prêmios de seguro de vida e acidentes pessoais

Na nipotese não obstante os elevados proposHos do ilus
tre Pal'la"l'lentar, a matéria objeto da Pl'oposta e de caráter ni
t'ldamente regula'llel1tar, estando Melhor discipl1nada em norma
infraconst i tucional

Pela I'eje'lçi!o

1P1020l-4 NELSO/lo CARN!:.IRO Pt.'D5
• PARECER ._ ..

A Emenda p-ocõe o acr-esctno de a t tnea ao item XIV do a-t t
go 12 do Projeto, para veoar- a incidência de tributos sobre
os espolias 1imitados a moradia do cônjuge sobrevivente, COM
valor t terttaoc a 500 saj ar-tos m~ninos

A mat er ta refoge ao âmbito constitucional
Pela rejeição, ocr-tanto

1P101g9-9 NELSON CARNEIRO PM09
............ PARECER .

No entendtmsnto oc Relator, a matéria tratada no dtscost
Uva Que se cr-et enoe suor tetr- figuraria melhor em legislação
ordinária. eis cue a proposta de exclusividade da folha de
satér tos para toctoêncta de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
r tnenctanentc de croãramas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente meo í ante ti atamento via legislação tnrr-acons t t tu
ctona t cccee tae ser t txadas as provisões tnctaoensaveta ao
oesoocr-a-entc da matéria. de MaOO a Que possam ser atendidas
os diversos asoecros envo t vtccs

E;n vista oa relevância do assunto e considerando-se o
rurner-o de emendas aoresentauas no mesmo sentido julgamos r-e
comendável acornar a emenda sucr-ess tva, remetendo a meter-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do or-ocesso legislativo
cr-o tnar to

lP10198-1 MAURicIO NASSER PMDB
............ PARECER ..

anecr-e salutar e oe grande alcance social, a presente emenda
versa sobr-e matéria a ser regulamentaCla atr-avés de lei ardi 
nãr ta

1P10195-6 ~'AURíCIO NASSER PMDB
.......... PARECER ..

O assunto compete a legislação cr-ntnar ta, não é normal
constitucional

Pela rejeição

lP10197-2 MAURíCIO NASSER PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

pr-etenoe o autor tornar privativas de br-as t tetr-os natos
as cano tdatur-as para etve-sce cargos eletivos, alem do Presi
dente da Republ tca

O e-ereto incluiu junto com o Chefe da Nação na a1 tnea B
do item I II do ar-t 27. somente os Presidentes da câmar-a Fe
deral e do Senado da aeeum tca , pelo fato de, em caso de im
pedimento do Presidente oa necuct tca, ausência do sats ou de
vacância, serem cnaeeocs ao exer-ctctc do cargo

Quanto ao Primeiro-Ministro. o paragrafo untco do artigo
176 ota que "serão reocts ttos para ser nomeado Primetro-Mi
nts tt-c a condição de bt-as t t ett-o nato e ter mais de 35 anos de
tcaoe''

Acolhemos a parte Que diz r-esce trc ao Pr-es tdente da Repu
ct tce , da cê-ar-a Federal e 00 Senado da necuer tca

1P10194-8 MAURicIO NASSER PMDB
............ PARECER .

A emenda orooõe substituir no item V do ar-t 252 a expres
são -aoar-cas Munic1pa t s" por Força Pública Municipal

A emenda e valida, pois procura dar mator abrangência às
suas funções

Pe1a aprovação

,P10193-0 MAURICIO NASSER DMDB
............ í'A~ECER .

A ere-ee tncor-ccr-a importante ccnt r tbutçãc de ee-reõcc.
devendo ser ecctntoe com eventuais modificações de to-na.
Que se-faça"'l necessar-t as para compatibilizá-la com o texto do
Projeto oe ccnsr t rutcãc

Pela aprovação ca-ctat

lP10205-7 PAES DE ANDRADE PMDB
................ PARECER .

A Emenda preotende Que se declare simplesmente ser livl'e
o exerc\ci0 do direIto de greve

Embora favOl'avel a essa l1oerdade, I'eputamos necessarlo
fazer referência a lei ordinaria e ao I'esguardo aos servi
ços essenciais

Pela I'eje'lção na forl'la como esta propOStO o texto

SUSSíITUTIVO DO RELATOR - PIIRECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

"a

lPl01B7-S MAURiCIO NASSER PMDB
........... PARECER .

• EMenda visa suprimir o t ten 11 do par 7 do ar-t 272, oor-cua
nto o texto desse cnscos tt tvo afetaria a autonomia dos esta
dos, violando o sistema federativo
Cabe esclarecer Que a norma contida no ar-t 272. par 7 Itens
I e I, ao atribuir ao Senado da aecubt tca. como legitimo r-e 
presentante dos Estados no Congresso nac tc-ret , a r txacão das
at toucras aplicáveis a vários tipos de operações sobre as
Quais Incide o imposto mencionado no t ten III daquele mesmo
ar-t tao. visou pr-ecrouaeenre et enoer ao eout t tbr-c e nar-monta '
do sistema eeoer-et Ivo, correr t tanoc os tntesses das Estados
Acrescente-se, ainda, Que. em razão da relevância da mater-ta
para o sistema federat tvc, extae-se o "quorum' de dois terços
dos membros do Senado ca-a a aprovação das resct uçõas que
disponham sobre a filtação das referidas al \Quotas

1Pl0183-2 JOSÉ TINOCO PFL
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição A proposta é meter-ta de legislação e-orna

lPl0184-1 MAURíCIO NASSER PMDB
......"'••• PAR.ECER .

A ampliação das tmentoaces tr-tbvtár-tas contraria t en
déncia crescente que vem se manifestando, entre os Constitu
intes. desde o trü c to dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões teeet tcas , além de comprometer a meta ec se r-ator>

------------_::~:~_:~_:~~:~:::_~~~~::~:::_:_:::~~~:::--------------------------
1P10l85-9 MAURíCIO NASSER p~lOe
••••••••• PARECER .

Visa a emenda suprimi I' o carea-atc 10 do ar-t Igo 276 oo
Projeto de Constituição

Entendemos que tal supressão viria oeses t teutar- a presta
ção de ser-vtcos a consuntccr final por parte CIos euntctotcs

Com o dispositivo or-ooostc o auntctptc ar-r-ecadar-á mais-------------------------------------------------------------------------------

lPl0188-3 MAURíCIO NASSER PMOB
.... "'•••••• PARECER "' ...

Objetiva a Emenda a supressão da allnea "b" do 'Item !I
do 11 do art 272. uma vez a não incidência do imposto a
que se refere tal dispositivo prejuCl1caria os estados produto
I'es de petl'óleo e de energia elétrica, Que seriam os menos de
senvol vi dos economl cament e

Apesar da possibilidade de alguns estados produtores se
rem prejudiCados. é de se observar Que a não incidência aten
de melhor ao objetivo do " desenvolvimento equilibrado entre
as diferentes regiões do Pais". considerando-se que a maioria
do~ Estados produtol'es de petroleo e de energia elétl'ica são
os mais desenvolvidos econôm1camente Assim, a não incidênc1a
do imposto nas operações tnterestaduais vira em ultima ana 
lise. beneficiar a maIoria dos estados consum'ldores. Que são
os menos desenvolvidos, porQuanto o imposto. ao ser-- pago nas
operações subsequentes às operações interestaduais, gerarão'
receita para esses estados consumidores

Portanto, considera'ldo-se as perdas e beneficios decor 
rentes da não incidência, verifica-se Que. em ter!'lOS nacio 
nais, haverá maiores benef\cios se mantida a não incidência,
como prevê a aUnea MbM da item 11 do 11 CIo art 272

1P10189-1 MAURícIO NASS!:R PMDB
."'••••••• PARECER ...

A Emenda da nova redação â allnea "qM do item xv do artigo
12, Que se refere ao tra:amento legal ao preso

A rratéria mereceu tratamento adequado no Substitutivo
Pela ap"ovação portanto-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMEI~OAS API\ESENTAOAS--------------------------------------------------------------r----------------
lP10181-6 JOSé TINOCO P"'L
................ PARECER .

A função social do tmove t encont r-cu guar1da na legislação
brasileira há mais de ouas décadas cor." a croautçecão ao Es
tatuto da 'ter-r-a Agora, com a etaoo-acêc da Nova ccnst ttutcêo
brasileira trata-se oe eleva-la a condição constitucional

entr-etanto a sua definição devera ser oajetc de tec-ste
cão crdtnar ta

----------------~:~~-~:~:~:~~-~~_:~:~:~----------------------------------------
1P10182-4 JOSE TII\lOCO PFL
............. PARECER ..

O Relator optou pela rranutenção do texto cr-tstnat por
entender- ser oesnecessar-ta a exot tcttacãc sugerida pela amen
oa

1Pl0186-7 MAURícIO NAS';ER PMDB
............ PARECER .

Além desta, ror-aro apresentadas várias Emendas COm o pro
costto de suprimir o Hem V do i'\.rtigo 264. que veda a cria
ção de pr i v t t eg i o processua1 para a Fazenda Publi ca em de
tr-tmento do contr tbutnte

O rur-eamento da supressão e o de que, car-a melhor defen
der os interesses do ar-ar-to Publico, conviria a presença de
pl'ivilégios em favor da Fazenda Publica. pr-tvriéatos esses
aue o dispositivo procura el tmmar-

Com relação a justificativa, achamos que ela realmente
oesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse individual
do contribuinte contra o interesse da coreuntdace , represen-
tada pela uotêo. pelos Estados ou pelos Municlpios Enquanto
par-ece legitimo presumir a boa-fé da comunidade ao tomar suas
decisões dentro do processo fiscal, o mesma não se ecoe dizer
em r-etecãc ao contribuinte, pois que ao lado dos contribuin
tes honestos leais, exrstem tambem os de r-a-re, prontos a
eternizar as Questões fiscais para t f r-ar-em proveito pessoal,
mediante retenção de quant ias que em verdade pertencem ao Te-
souro Nacional. Estadual ou tlunicipal Ha necess toace , POI'-
tanto, de cr-tação de óbice às ações protelatórias dos maus
contribuintes, a ftm de Que o Tesouro possa contar também com
as contribuições deles, de txanco de pressionar ainda rrais os
contribuintes de boa-fé. para corrnensar a sonegação dos r-e
catcf t r-antes Estre tais óbices. com certeza, estão os pr-tvt
téatcs , desguarnecendo, portanto, a saaenoa Publica na defesa
dos tnteresses da comunidade A enenoa esta correta ao pro
pugnar pela manutenção CIOS or tvt teatos , vale dizer, Pela ma
nutenção de tnstr-ueentcs er tceaes na defesa oos interesses
oubt tece

Além do exposto existe no ctecos tt tvc constitucional em
foco uma presunção contr-a o esotr-t ec de just iça do cena-esse
Nacional que é apresentado como tendente a exoeatr- nor-ma
processual Que favoreça una das partes em or-eju í ao da outra
O item do artigo 264 ctt acc teria por cof et tvc ultimo evitar
que o Congresso Nacional viesse a criar nor-a processual que
desse á Fazenda Publica vantagem nas questões t tscata.ao mes
mo tempo que tr-ar-ta pr-ej ut zo para o contribuinte envolvido
Seria, então, uma declaração de parcialidade do consr-essc Na
cional. inclusive na sua atual for-mação

Entendemos assim, que o otsocs tt Ivo e'll toco deve ser 1'13
t tr-eoo do Projeto como pretende a Emenda

Pel a aprovação

1Pl0208-l PAULO DELGADO PT
................ PARECER .

A Prooos'lção em exame, conouanto constitua valioso subsI
dio para o processo legislativo, merece ser aaeQuacamente con

1?10206-5 PAES DE ANDRADE PMOB
• •••••••• PARECER ..

Matér'la pel'tinente a outro capHulo, no que diz. respeito
a propriedade dos serviços QLe especifica e a se'Js fins------------------------------------ ._-----------------------------------------

lPl0190-S MAURíCIO NASSER PMDB
............... PARECER ••• "'•••••

A Emenda altera a redação da allnea "g" do item VI do ar
tigo 17, libe"'a da condição de sig110so, ap6s cinquenta anos.
documentos Que envolvaM fatos econômicos, pol\ticos. sociais.
históricos e cientificos

O Projeto redUZ esse pl'azo para vinte anos e. oarece-nos,
aDequa-se li'elnor a realidade social em Que vivemos

Pela rejeição------------ --- ----------------------------- ------- ---------------------------
lP10191-3 MAURíCIO NASSER PMOB
... "'••••• " PARECER ..

A materia de que trata a Emenda, deve seI' objeto de l'e9u-

1Pl0207-3 PAULO DELGADO
............... FARECER .

Apl'ovada, nos termos do Substitutivo

PT



302
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMEI'iDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOq - PAR::CER SOBqE AS EflENDAS APRESENTADAS

1Pl0208-1 PAULO DELGADO 'T 1P10224-3 SAMIR AC"lÕA PUDB

1P10226-0 JUTAHY r.'ACAL'-lÃES PMOB
.............. PARECER ..

Pela rejeição r-a to-ma do Substitutivo

1P10227-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
......... ~ PARECER v

A a-eoce coot r-tbu ' para o eceere tcce-e-uc CO e-ejete

1P1Q22S-1 JI.lTAHY MAGALHÃES PMDe
......... ~ .... PAPECER ........ "'.......

Pela rejeição, na forma do Subs t t t.rt tvo

lP10229-4 JUTAHY MAGALHÃES ~MOB
............. PARECER .

O proposto na Emenoa esta atendido pelo Projeto, coa outr-a
redação

PMOB1P10228-8 JUTAHY MAGALHÃES
........... ~ PARECER ..

Parecer idêntico ao de no lP01397-6

1P10230-B JUTAHY MAGALHÃES PMDS
............. PARECER ..

O Projeto da Comissão de s tst emat teacêo Inova de maneira
positiva ao tratar numa seção escecrvtca o direito a ass ta
t êncí a social e pela or tmetr-a vez dá aos oe t tneaeentos pro
gra'1'láticos fundamentais nesse ca-roo o -s tatus " ce norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto Que o texto do proje
to não ccoer-ã acolher os oesooc-enentos necessários a eeet t
vtoace da cct i t tca soete r no campo da assistência publica, o
que devera ser realizado via legislação oedtnae ta Entende
mos, pois Q.Je a sugestão contida na ene-ioe em Questão, não
ocsta-ite , seus ner ttcs e relevância especifica oooer-a ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
rcrnctecões na ár-ea do desenvolvimento socta r

s toer-aoa quando se r-atar- da legislação complementar e c-erne
"a

1Pl0211-1 Ar'ARAL NETTO ~DS
.............. PARECER ...

Ja se encontra par-c tatment e at enutua a emenda
Pela rejeição

TP10212-0 AMARAL NETTO PDS
................. PARECER ........*.......

Trata-se de otscostt tvc mais adequado a legislação infra
const t tuctona t

Pela rejeição

1P10210-3 AMARAL NETTO PDS
................. P,\RECER ..

A Emenda propõe a inclusão de at tr-ea "v" ao item xv do ar
tigo 12, estabelecendo ressalvas para a aplicação da pena de
morte

Sem <>Mbargo da eutcr-toeoe intelectual do ilustre autor e
da gr1ta que se ouve sent-e as práticas de c-feee hediondos
por todo o Pais, a medida repugna nossa formação cristã

A proposta vem renet toa no Substitutivo
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P10209-0 MAURO SAMPAIO PMOB
................. PARECER ~

As mmer-csas emendas oeecectuas ao a..t'go 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a tnex tstencta de consenso so
bre o terra a1nda amplamente discutida nesta fase da elabora 
cão legislativa Da nedta das sugestões analisadas, em seus

g~c~:~~D ~~~~~~i~~r~~b~~ I~~~~~~st~~~~c~~~~~~sp~~s~~~igO
procura responder af t emat Iva'rente , em parte e em essêncte as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Peta aprova
ção parcial

1P10234-1 UBIRATA"l SPINELLI ~DS
............ PARECER ..

A emenda Que aceitamos para o artigo em pauta e s teun t
r tcaocea, ccostaocc acenas de -cacut- Pela rejeição

1P10231-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB• *•• PARECER ..
O texto do Projeto de const ttutcêc e cta-o c-ectcc e

conciso, estando mais de acordo com a r-ac-eso const t t uc tcna t
brasileira Assim. rejeitamos a Emenda

Pela rejeição

1P10236-7 UBIRATAN SPINELLI PDS
................. PARECER .

O a-t consagra cer tntcões , essenciais ao ncr-teer-ento
das at tvtoaoes Q,Je vtsem o desenvolvimento de C e T , em ccn
nãncta com os demais ar t 00 cam turo

Pela rejeição

lP10235-9 UBIRATAN SPINEL(.J PDS
................ PARECER .

A manutenção da convencêc coletiva como tns t-umento De
regula'llentaçâo da oar-t tcf oecão nos lucros parece-nos de r ur--'
uament a t importância para o atendimento de todas as pae t í cu
ter tceces cue ans-esent a nossa economia Abre-se mar-çer- a di
ferenciação regional e co- ramo de c-ccccãc na eor tcacãc do
dispositivo constitucional

»os

?OS1P10232-4 UBIRATAN SPINELLI
............. PARECER ...

A Emenda propõe a supressão do Art 351
Fol acorntoa pelo r-eiate-
Pela aprovação

1P10233-2 UBIRATAN SPINELLI
............. PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
vete rejeição

lP10213-B JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER ..

A Emenda ora em estudo propõe modificação na redação da
al'inea d do inciso I do ar-t 12

E nosso entendimento que o cojet tvc deste otsocs tt tvc
"a erradicação da pccr-eaa ". ser-a alcançada atr-avés de uma
tributação progressiva e setet tve Oeste Modo, a e-ater-ta e
at endt da pelo cactrutc que trata ao s ts tera rt-vout ãr-tc

lP1021S-4 JAMIL HADDAD P$B
........ "' PARECER ..

Através desta Emenda pretende-se alterar a redação da
a1 tnee -a- do t tem I do ar-t 12 do Projeto de Const ttutcêo

O dispositivo em questão trata no nosso entendimento de
eater-ta que deve ser objeto de cuidadosa consideração em eta
pa posterior do processo legislativo

1P10214-6 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER ..

Pretende o autor suor-tmtr- o paragrafo 20 do ar-t 29
Tal dispositivo não fere o princ~pio de liberdade de

criação dos partidos cor tt tccs
O r-etnor aferidor de uma r-eoeesentat tvtoaoe e o voto

apurado em eleições gerais Entendemos Que o citado c-scos t
t tvo estabeleceu os melhores critérios para caracterizar um
partido de âmbtto nacional

1P10215-2 JAMIL HADDAD P$B
....." ••• '" PARECER " ...

J fundamento da emenda apresentada celo nobre co-st t tutn
te. e exatameote o mesmo que adotamos, Qual seja, o co enun
ciado fundamental e consagrador da igualdade de direitos Op
ta-os por redação clara e exp t sc t t a das de t er-r-rínações Que se
Quer assegurar

Simplificou-se a redação do dtaccs tt IVO citado sem ore
jutzc de sua motivação inicial, o Que atende plenamente os e
levados o-ooosf tos do ilustre autor, r-os termos do suns t t tu
t tvc

1P10217-1 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER ..

Pelo acolhimento parcial. nos ter-nos do substitutivo

1;:>10237-5 UBIRATAN SPINELLI PDS
........ M PARECER .

A redação proposta contem elementos que, pela sua -e.evêncta
for-an tnse-tcos no scost ttut tvc oo r-ejator

1P10238-3 UBIRATAN SPINELLI PDS
•• >10 PARECER .

As condições de desapropriação dos se-vtccs de seuoe , e
face da sua condição de essenc tet tuaae cevem ser objeto ce
regulamentação peopr sa

Pela rejeição

1P1021B-9 JAMIL HADDAD ..?SB
................ PARECER t

Rejeitada face a o-f ent acãc adotada oeto substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1Pl02Tg-7 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER ..

A expressão proposta não é a r-ata comcet tvet COIõ1 a termtnotc
g1a fur-tctca , sendo "Dos Direitos rncn c tcuats" a expressão
tradicional do Direito Publico
Pela rejeição

1Pt0239-1 NILSON G!BSQI"l
............... PARECER w ..

Pela aprovação

P"'OB

1Pl0220-1 JAMIL HADDAD ?SB
.............. PARECER .

A Emenda em exame pretende ac-eacenter- parágrafo untcc ao
artigo 238 retirando o referido paragrafo' do artigo 239 por
ccns tcer-ar- Que o caput do artigo 239 nenhur-a t tnat tuarre ccs
sul Não ccncor-canos com o t Iusrr-e Constituinte por conside-
rar-mos Que é fundamental a preservação do ar t i90 239 e seu
cer-asr-eec. para oertntr- a decretação do Estado de Sitio, no
intervalo das sessões legislativas

Pela r-efe tcão

1P10221-9 FARABULINI JuNIOR PTB
.............. PARECER ..

A emenda em analise pretende abrigar pessoas atingidas
pelo atos exceoctcnats emanados pelos Governos autoritários
de 1964 em diante

Parece-nos dispensável a menção proposta na zme-ioe , uma
vez. Que o c tanos t t tvo oer-t tnent e acha-se redigido de tal for
ma Que alcança a pretensão do t tust r-e Autor uma vez comer-o
varro o dano ou prejuízo decorrente do ato a-ct tr-ar to

Pela prejudicialidade

1Pt0240-5 UBIRATAN SPIt.lELLI PDS
.." "'..~ PARECER ..

A função de fiscalizar pressupõe a "nor-r-a r t aação" dai o
ctecenee-vse a sua tnc tusâo no o rscos t t tvo 02 mesma te-r-a. é
otaoensevet o ac-esctno da expressão' visando a preser-vação
da soberania nacional ". ja que os objetivos ce segurança na
ctona l dever- ser tratados em utsaoa-t tvo cronr-to

1;:>10241-3 UBIRATAN SPINEL!..I POS
............... PARECER ..

Concordamos com O autor da presente eee-ura. quanto a ne
cessidade de suprimirmos aqueles t tens Que são mat er tes pas
síveis de serem regulamentadas em lei E assim o fizemos

Entretanto optamos dentre os apontados ceva presente
sugestão ell' manter alguns Que julgamos const f tu tr-en-se cr tn
cj c tos Que devem ser garantidos pela nova Carta

Por o.rrr-c lado executamos algurras a r t e-ações necessa-
rias nos -eeee tccs incisos no sentida de eeacea-res para ul'1
-extc cons t t tuctcna t

TP10222-7 FARABULINI JuNIOR pTB
............... PARECER ..

Ha determinadas categorias crot tss tcnats ce-m-c 00 serviço
publ tcc Que devido ao exerci cio de a t tv tuaoes perigosas, com
ser-tos riscos de vida e para a sauoe merecem ter uma aposen
tadoria especial

Entretanto, não cabe a Constituição estaoelecer quais as
atividades que devem ser encuadradas nesta eSiJecie Diarrte
disso sera Inserido na Nova Carta um dispositivo que re'lleta
para a lel complementar a regulamentação a respeito-------------------------------------------------------------------------------

1P10223-S FARABULINI JuNIOR 0TB
................ PARECER ..

Os d1spositivos emendados foram suprimidos, não cabeMo
a correção proposta

Pela prejudicial idade---------------------------------------....---------------------------------------
1P10224-3 SAMIR ACHOA ~N1DB
................. PAI\ECER ..

O texto dO Projeto e mais simples e conciso, ao re:::ar
Que Lei COl'lple'l'entar estabelecerá as nOl"mas gerais a serell" a
dotaaas na orgarização, "lO prepa-o e no enp!"ego oas Fo~;as

Armadas
Considera!'lOs "undamer,tals textos abrangentes e sil'lte:i-

lP10242-1 HUGO NAPOLEÃO PI'"L
................... PARECER .

A anence propõe a supressão oa palavra -exctua've- da a I \
nea "D~ do item xv do artigo 12 Que trata da organização e
comoet êncta do ju-t

O Sucs t t t ut tvc remeterá à lei a definição da competência
00 rr-tbu-at do cur t

Pela rejelção

lP10243-0 SAlJLO QUEIRÓZ PFL
......... "' PAl:1ECER .

A proposta cO'lt\da na emenda fica o"'ejudicada teMO
e"l vlsta Que o G:elator optou pela 5up"e5s20 dos a~ts 339 e
486 do Projeta da ComIssão de Sisi:emat lzação, Dor se tra 
tar de natér1a malS propria de legislaçâo oroinar'a

lP10244-B SAULO QUEIRÓZ PFL
"' PARECER ..

A Emenda em exame acjetiva sUP"'imi" o 'I'lclso VIII do A~t

282 do Projeto de Con5~i·uição sob o fund;]l'le"lto de Que a ma
teria esta disciplinaoa no seu Art 328

~"ão obstallte os el e..aoos prop6s l tos CIO E~lnen'te Const i tu-
inte a l'latEr1a consubsta'lciada roa p-esente Emenoa coro'" i~a

com a s'stematica geral adotada pelo ~rojeto m:lto'lQ 001"0.1<;
somos pe 1a sua rej e 1ção

Por isso somos contrarios a Errenda
Pela !"ejeiçâo 1P10245-6 SAU,-O QUEIROZ

................. PAR=:CEit " ..
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1F102S"7-0 RJBE!'. I"IGU::IRÚ PMD8
............... PAR.ECER "'".. _

~---------------_:~:~~~~:~::_:~::-~-~~!:~:~~~':_~~~~~~:-~:~~_:~~::~:~:!~~-------

O Projeto atende ao requerido pela emenda porquan
to cabe ac CongresSO pronunciar-se sobre todas as r-at er tas e
coeoetêncta da União (Art 991-------------------------------------------------------------------------------

'P1Q246-4 SAU..O OU::IRÓZ PFL
............... PAl':lfCER ,.. ..

Acolhe-se no ner t to devendo constar entre as competências
conco....entes da União e dos est acos

1P10276-6 C'-l!CO hUMB=RTO POT
.................. PAREC!:R ."' ..

p"oo3e a emenda sup"irrir o Hell 11 do artigo 273
EntendemOS aue o lmposto de tranS'l'lssâo "Inte'" vivos'

lP10268-S ANTONIO DE JESUS PMOB
................ '" PARECER ..

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
r-ea-eroe do projeto, confirmam a Inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discut toe nesta fase da elabora 
cão teatsiative üa media das sugestões analisadas em seus
nuc teos fr..,tlficaram os n tsccs t t tvcs relacionados em art~go

cio »es-c nuner-o do Subat t t ut tvo, que tanto Quanto ccss ivet
croc.n-a r-esoonoer- afirmativamente em parte e e'll essência, âs
final idades p"'etendidas na proposição sob exame Pela apr-ova
Cão parcial

1P10267-7 Fi:.RN:..NOO CUNHA DVDS
* PARECER .

O s t s t ema tributaria proposto no Projeto de Constituição
estabelece urr perfil de distribuição de ccenetênctas e de
t eans ter ênctas de receita t r tbut ar ta capaz de atende" as ne
cess toeoes ce cada esfera de poder P01lttCO A alteração pro
posta na êr-enoa afetaria o eoutt tbr to do referido sistema

Pela reaetcãc

lP10259-6 RUBEN FIGUEIRó PMOB
...*........'" °ARECER "'......*"'...

A emer-oa propõe mootr tcar os artigos 252, item iI e 254

------------------~:~~_:~~~~~:~~~:_~~:_!~::~~~~~:_::;-~:~~~:_------------------
lPl0260-Q RUB::N FIGUEIRÓ PMDB
..........."'.... PAREC::R * ...... * ......

A emer-ca propõe a supressão das at meas "a" a "e" do ar-t
356 do Projeto, a fim de Que, no texto constitucional, não se
faça referência ao rereo e a idade requeridas para aposenta
doria antencercs que a especificação dessas condições deve
ser mantida a fim de Que não se cause grande apreensão entre

-------------~:_::~:~~:~:_~~-~::~~~~~:~~_:~:~~~-----------------------~--------
lPl0261-8 RUBEN FIGUEI!l:O PMDB
.................. PARECER "'.

A sugestão foi acolhida parcialmente no n-ér trc, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP 1027:. -8 RONALDO CARVAL;,O P1,'D6
*"' " PARECER ,. ..

As normas Clue a Eme'lda oretende inserir no texto cons+Hu
clo'la' ja consta do art 269 do P"ojeto de Const Hu'ção as
m'nuc1as, evlClentemante devem consta" de legislação
in....accl"st ituclonal

lP10262-6 RUBEN FIGU::IRó PMOB
........ "'...... PARECER •• "'''' ..........

No entendimento do Relator, a eater-ta tratada no disposi
tivo QUe se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
c-ctoer-ta. e ts Que a proposta de exclusividade da folha de
sa tar tos para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante sf sntr tcat tves no
financiamento de programas e entidades f a censor tcados no
campo social

Somente mediante tr-at a-nento via legislaÇão tntr-aconst t tu
crcear poderiam ser fixadas as cr-cvtsões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e cons toer-enoc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent ido, j ut gamos r-e
coraenuave t acolher a emenda scor-ess tva. remetendo a e-ater-ta
a ulterior ccnsrcer-acãc. ao ensejo do processo legislatfvo
c-ctnar tc

lD10273-1 rLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
................. PARECER " ..

Pela rejeiçào por não se ajusta" ao consenso da Comls -

-------~----_:~~-~:-:~:::~~:~:~:~~--------------~--- --------------------------
lP1027~-0 RONALDO CARVALHO Pr,."DS
..... "'........ PARECER ,~ •• "' ........

O Relator ~ntende que os proventos da aposentadoria deve
rão -eceber O mesmo tratai'ento tributario d1spensado aos ren
aimentos d.:> trabalho assalariado No Que respeita 2 isenção
de con<::riouiçãc pr-evldenciar1a trata-se ae mater 4a que já é
opjeto de lei ordinar'a aesnecessarta e impertinente sua
disciplina no texto constitucional

lP10272-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
**.... "'.."'... PARECER ..... "''' .......

O conteudo da Emenda em sua essênc1a, já está incorpora
00 ao Projeto

1Pl0271-S PO~AlOO CARVALHLI PtllOB
"' PARECER * ..

A materia Objeto da emenda mereceu dos Constituintes
empenhadcs na presente fase de elapoi"acão cla nova Carta aten
Cão muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento conóizente CO'll a sua importância

Nesta etapa dO processo de el aboração Const ltucional ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Suost it..rtivo

Opinamos p01s, pela aprovação parcial
------------------------------------------------~------------------------------
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1P1Q269-3 RONALDO CARVALHO PMOB
...... "' PARECER· ..

Pela rejeição
A materia e pass1ve1 de t"atamento atraves de legislação

orellnarla

lP10270-7 RONALOO CARVALH:J P~'DB
* ........."... PARECER "'........ "'....

A emel"da cO'lflita co"! as enendas supresslvas pelas quais
opta'TtDs Peja rejeição

--------------------------------------~----------------------------------------

lPl0263-4 MICHEL TEMER PMDB
..* PAREC::R .." ..

A emenda conr t t t a com as emendas supr-ess tves pelas quais

-------------~~!~~~:_-~:~:-::~:~~~~--------------------------------------------
lP10264-2 MJ\URO SA"?AIO PMDB
...... "''''''' ..... PARECER .... ,,"' ...... *..

A eeeee ta de Que trata a ersenoa demonstra a eens tbt tt
cace do Autor em relação ã justa r-etvmntcecãc das donas-de
casa (Inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito á filiação ao s tatena previdenciário na quar t >

cace de seaur-aoo Entedemos, não obstante, que a tnovaco 
r-a adoção 00 o-encrctc da universal taaoe de cobertura da
Seguridade Social acolhido no Substitutivo, pr-over-a POi" si
so , COm a vantagem de sua genera11dade o fundamento ate no
je reclamado cano oecessar-tc a plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdência A partir de tal
n-ov t sãc nennum cntce occece se- alegado 0;'\0 sentido de se
poster-gar o exeectcrc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras cabendo à ter or-of nar ta regular as bases des
se exe-ctcto

1Pl0265-t MAURO SAMPAIO PMD6
........ "'....... PARECER .... "'....... "'.

O pr-incipio j a se insere no Projeto através da ar-atutuaoe

-------------~:_:~:~~~-~~~~~:~-------------------~---------~----------
lP 10266-9 MENDES CANALE PMOB
"."'."'''''''"'' PAREC~R ."'''' ...

Prejudicada tendo em vista orientação ecctaoe na seção
relat tva as Comissões

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

°MDS10'02S8-8 ~'JBEN FIGUEjRÓ
............... PARECER .... "'...... "'....

A materla e ae lei ,,"d1nar12.

1D 10256- < SAULO QUEIRÓZ PFL
.... "'...... "" .. PA~ECcR ,.."... *",..",..

A ,ateria relativa a prese'lte Emenda e de natureza ln
fra-const i tuciona 1

O Pr-ojeto assegura que OS recursos o&'cial.= se-ão depo
sitados e apl ica:Jos por orgãos oficiais, salvoS im::>eóimentos
de ordem geog-aTica e ou operacional

Pe,a Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P10248-1 SAULO OlJEIRÓZ PFL
"' PARECE" ,..

A Emenda ell' questão ctuet tva permitir o deposito das
disponibilidades de caixa ca uo tâc e das entidades sob seu
controle err rnst ttutcão ftnanceira oficial federal

Não obstante OS elevados cr-ocos rtcs dO Eminente const t ~

tu tnte , a rsater-ta ccnsucsteoctace na presente Emenda confll ~
ta com a s ts temat tca geral aoot aoa pelo srof erc nct tvc por -

-------------~~:_:~~:_~:~~_:~~-~:::~:~~---------------------------------------
1P10249-9 WALDE:CK DRNELAS PFL
................ PAqECER ..

A Emenda proposta trata de dispositivo constante do Pro
jeto de conat t tutçâc em exame (ar-t 328 tr-c tso V)

aruenoercs Que as Instituições t tnance tt-as devem dispor
de um fundo prOP"lo para assegurar apl tcacões ate determinado
valor

-----------------~:~~-~~~~~~:~~------------------------------------------------
1Pl0250-2 SAULO OUEIRÓZ PFL
..........."' PARECER .

A Emenda proposta trata de mat er-ta contemplada no Proje
to en exame (art 330) E nosso entendtmantc que os recursos
da União oest tnacos a projetos -eatcnats devem ser deposita
dos nas inst ttutcões r-ectonats de crédito, e por elas aplica
ocs

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP1Q251-1 SAULO QUE!RÓZ PFL
................. PARECER ...... "'..........

A Emenda objetiva centralizar, em instituições t tnance t
"as oficiais federais, a e-r-ecaoecãc dos Impostos da União

A no-ma proposta, não obstante os elevados P"OPÓSltOS do
nobr-e Co-ist t tutnte , e de natu-eaa infraconstltucional dadas
as car-act ar t st tcas da mater ta otscrct tnaca

A Constituição Que estamos a e raoor-ar não coce descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos cureoour-a

------------------~::~~:._:~~~:_~:~~-~:~:~::~-~~-~~:~~:-------------------------
1Pl0252-9 SAULO OUEIROZ PFL
........ "' PARECER ,. ..

A emenda cr-et enoe suprimir O ar-t 360 que rncõe limitação a
participação das ar-t toaoes e emor-esas estatais na manutenção
f t nance tr-a de planos de previdência complementar para seus
se-vtoor-es Entendemos consistente o ar-c.nnentc de que se t r-a
ta ce mater-Ja mais or-em-ta de legislação c-etna-te pois o
assunto f e e oojetc de t r-araeento esceci e tcc em dOiS decretos
execut tvos o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a o.restãc eessai te-se ainda Que o cont-ere e a r tscat t
aacão dOS "fundos de oensêc'' e cceoetêncta de uma Secretaria
especifica do 1i11n 4sterlO da r'r-evtcê-icte e ass tst êncta Social
a Qua\ 't',çlJmoe o acompa(\ha~nto da ccseevâocta das normas t a-

-------------~~~:_:-~:~~~~~:~~~~::_~:~:~~:~:::---------------------------------
lP10253-7 SAULO QUEIROZ PFL
.............. PARECER * ..

A Emenda cr-eteooe -esccnsact i i zar a Uni ão por oeoos t tos e
aplicações nas instituições f t nance tr-as por esta controladas

O texto emer-oeoo. ar-t tao 285 do Projeto de Const ttutcão é
relacionado com o artigo 328, v do mesmo Projeto, Que at r t
cut a Lei do Sistema e tnencet-o Nacional dispor- entre outras
eater tes sobre a cr-tecãc de fundo mant ido COIl' recurso oas
tnst t tutcões r tnancef r-as com o coj et tvc de proteger a ecomo
mia popular e gar-ant f r- depositas e acr tcacões ate det ermtnaoo
va to-

A participação oas instituições ce tc tats neste fundo jus
t t t tca-se pr-f nc í ce tment e se se considerar Que algumas a
exeemo 00 Banco co Bras\1 S b, têm ac to-it stas pr-tvaoos aos
quais dlstribue'õl lucros e dividendos e que, evidentemente, de
vem reSpO'"lder - jUl'lto CO!"l o acionista majorlt.a-Io - pelas
obrlgaçoes da instituição Não nos parece legitimo pretender
Que a União, COITl "ecursos ar recados da toda sociedade, garan
ta, com exclusividade os deposites e as aplicações real iza
das nas 'nstitL.ições financel"as Que controla

Assll'l não obstante os elevados crOJ:lositos Que inspiram o

-------------~~~~~-_:~~~:_~::~-::~:~~~~-~~~:~:~~~------------------- ----- ------
1P10254-5 I'IALDECl< ORNE LAS PFL
.................. PARECER .

O texto constitucional deve estabelecer Que cabe ao Ban
co Central, executar a polltlca mone.arla a partlr dos parã
I"etros determlnaClos pelo Congresso NaC10'lal O Projeto asse
gu"'a essa norma Ql1af"'aO determina Que o Poder Legis ativo de
Cid'rá anualttlente sobre a Le\ Orçamenta"'1a em\sS30 de moe
da etc

A fl,mção de órgão de fomento assumida pelo Benco Central
em anos r-ecentes deve-se a medidas de natureza adl'1lntstrat Iva
e cortanto não deve figurar na Carta Magna__________________ ~:2~_~~::'~~~~~ _

lP10255-S SAULO QUEIRÓZ PFL
................ PARECER "' .

A Emenda e'"' Questão visa supr1mlr o paragrafo 20 do 2 .. tl
go 283 do Projeto de Constltu1ção, Que permite ao Banco Cen~

tral do Brasil CO"lprar e ven:::ler ao t\tulos de emissão de Te
souro Nacional soo o fundar-,ento de que a matárla está diSCi
plinada 'lO artigo 328 inciso IH aue trata da lei do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenaa não obstante elevados prOl:lositos do Autor, alte
ra substancialmente a proposta acoHlida pela maioria doS Cons
tituintes Que examinaram a mataria, nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

AsSlfT', SO'llOS rejeiçd.O
-----~---------------~---------------------------------------------------------

lP1Q247-2 SAU:"O QUEIRÓZ pFL
.......... "' PARECER .

A ar-ecoe ouret tva centralizar, em fnst rrutcões t tnance t
r-as oficiais recer-ats a arrecadação 005 Impostos da un tão

A norma proposta não obstante os eieveocs cr-ccos ttcs do
nom-e Constituinte, e de natureza mer-accnstí tuc tonat , dadas
as caracter-t s t tcas da matéria orscrct tnaca

A ccnet t t ufçãc que esteros a eteoo-a- não pode descer a
detalhes croc-fcs ae regulamento se a c-acenoencs oc-ecce-e

ASSim, somos pela rejeição da Emenda
-~-----------------------------------------------------------------------~-----
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lP1Q27õ-õ CHICO HUMBERTO lP10292-B CHICO HUMBERTO por

deve oer-oenece- no texto como coecetêncta euntctna t
__oere rejeição

lP 10277-4 CHICO HUMBERTO POT
................ PARECER ........ "'....

srccõe a emooa alterar a redação co 50 oc artigo 273
ao projeto

Entenaemos que a r-edação constante do r-erer-toc carésr-aec
e clara, oevenoo permanecer

1?1027B-2 CHICO HUMBERTO POT
............... PARECER .

Ja se encontr-a oar-c tetr-eote atendida a emenda
Pela rejeição

1Pl0279-1 CrlICO HUMBERTO POT
........... PARECER .

Ja se encontra parcialmente at enrnoa a emenda
Pela rejeição

lP102BO-4 CHICO HUMBERTO POT
............. PARECER *

A Errenda percute Questão oue deve ser exemt nada a 1uz do
Suns t t t ut tvc Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP1028l-2 CHICO HUMBERTO POT
............. PARECER ..

O pr-etendido cet a anenoa confl1 ta com a OI' i entação ado
tada para a eteccr-ecãc do Substitutivo Pela rejeição

lPl0282-1 CHICO HUM8ERTO PDT
............. PARECER .

Esta Emenda tem por objetivo incluir a aprovação pelo con
ar-esse Nacional na faculdade atr-tbutda ao Executivo de alte
rar at tcuctes de Impostos constantes do enunciado no 1 do
ar-t 270 do Projeto de Const ttutcão

O fortalecimento do Poder t.eatstat tvc e tendência crescen
te entre os Constituintes, oue vem se manifestando cesce o
tm c tc dos trabalhos das sunco-nt ssões e das Comissões remat t
cas Todavia, no caso e'n foco, a ação exclusiva do Poder Exe
cutivo se just tr tca pela necess tcaoe de urgência na inversão
de tendências

Pela rejeição

lPl02B3-9 CHICO HUMBERTO POT
........... PAqECER .

Pretende a Emenda a supressão do 1ten 1 do art 272
Co!'! base nos estudos e exames realizados, r esctveu.jse a

tr-tbutr- aos Estados a competência do Imposto sobre a seec-te
cace Territorial Rural por ser mais ccenat tvet COl!' os parâme
tecs e diretrizes que or tent ar-am a estruturação E' composição
do s teteea tr tbut er tc proposto

Tal alteração não f mpt f ca eu-nenta- a carga r r tbutãr f a ,
cota o r-eter-toe tributo foi transferido C1a comcet ênc ta da

_ untão para a oos es teccs
Pela rejeição

lPl0284-7 CHICO HUMBERTO POT
............ PARECER .

Visa a eoenoa substituir, no ·90 do ar t 272, a expressão
"não poderão ser tneer tcres-oeta expressão -cever-ãc ser-
iguais"

Não entendemos conveniente adota" a subst ttutcâo pr-onos
ta.pots a expressão "não poderão ser tnrer-tcr-esvoer-mte Maior
flexibilidade para se estabelecer at rqactas Que, em dadas ctr
cunst ânctes , se ac-esenten COMO mais adequadas aos interesses
dos Estados

Pela -ef etcêc

1P1028S-S CHICO HUMBERTO POT
............. PAREC~R ..

A ae-crtecãc conferida pelo or-of eto ao atual ICM exige ,
em contrapartida, mater flexibilidade do tributo Que alias
ser-a imposto setet tvc A uniformização proposta alterar la to
da a filosofia de sua administração Não e de se acolher a e
menda em exame

Pela rejeição

lPl0286-3 CHICO HUM5ERTQ POT
.............. PARECER ..

A exigência que a Emenda pretende inserir no ar-t 271 do
Projeto de Canst ttutçâc f a e feita, em cá-ater- cene-tcc. no
seu ar t 264, item I

lP102B7-1 ChICO HUMBERTO PDT
................. PARECER ...... "'••••

Esta Emenda objetiva estabelecer que "na cobrança do tri
buto e para desconto na fonte, a tabela do trcosto de renda
devera ser exp-essa em OTN~

É evidente Que a natérta deve constar de legislação
tr-fr-accnat 1tuc tonat

Pela r-ej etcêc

lP1D288-0 CHICO HUMBERTO POT
............. PARECER .......*"'...

A Emenda objetiva Incluir entre a eater-ta a ser discipli
nada na lei complementar de Que trata o artigo 272, 12 do
Projeto de constituição da Comissão de s tateeat taecão.os ca
sos de difertmento e credito cr-esumtoc

Na hipótese, não obstante os relevantes argumentos do No
bre Parlamentar, somos pela manutenção do dispositivo do Pro
jeto em questão

Pela rejeição

1Pl0289-8 CHICO HUM8ERTO POT
................ PARECER .

A rsatér ta objeto da emenda será disciplinada em lei com
plementar, conforme prevê o Hem VII do 12 do artigo 272 E
assim e or-erer tvet que seja, em lugar de fazê-lo a Constitui
ção, como proposto Pela rejeição

lP10:!90-1 CHICO HUMBERTO PDT
........ "'..... PARECER .."'...... * ......

A supressão das imunidades tr-tbutár-tas tradicionais em
nosso ctr-ettc contraria tendência crescente, entre os Cons
tituintes, que vem se manifestando desde o início dos traba
lhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas

lP10291-0 CHICO HUMBERTO POT
.... "''''....... PARECER ......*....

Pretende a Emenda a supressão da attnea "a" do item 11
do 11 do ar-t 272

Vale observar que a não tnctoêncta prevtsta no referi
do dispositivo visa atender aos objetivos da oct rt tca econô
mica vinculados ao comercio exterior, indispensáveis ao
oesenvcrvrwento do País

A desoneração de tr-ncstos nas exccr-t acões é medida ado
tada cor- todos os oatses , ccts , ao permitir- maior co-cet tt t 
vtcaoe aos produtos e mercadorias exocr-taccs , ccntr-tcut oect
s tvaeente para a expansão e desenvolvimento da economia

Cabe lembrar Que a lei complementar ccoer-e exclui I' da
incidência do imposto, nas exoor-tacões , outros produtos
ater- aos teocstr-ta t taaccs

Pela rejeição

1Dl0292-B CHICO HU/lBERTO por
.............. PARECER ...... * ......

k Emenda tem por r tnar toaoe acr-escentar no fina, do 8
do ar-t 272, a exu-essão ~ Que devera ser Igual a es tane-
tectca para as operações inte"estaduais·

Entenaemos desnecessarla a inclusão da expressaão mencio-

naoa.norquentc o 90 do ar-t 272 estabelece como rés-a geral
Que as at suuctas internas (e as r-eeer-tcas no 80 são as das
operações Irrter-nas I não poderão ser tnee-tores as inter-esta
duais

Pela -ef etcão

lPl0293-6 CHICO HUMBERTO POT
.............. PARECER .."' .

Pela aprovação, nos termos da Justificação da Emenda.

1P10294-4 CHiCO HUMBERTO PDT
* * PARECER .

seaumoo a rr-eetcãc do ntr-e t tc nacional a Emenda aqui
examinada trata de mater-ta tnrr-eccnet ttuctcn.n , cacencc,
pois ser objeto de cuidadosa consideração en etapa poster-ior
do processo tectsrat tvc

lP10295-2 CHICO HUMBERTO POT
................. PARECER .

A srcccs tcêc em exame conquanto const t tua val tese suns t
dia para o processo legislativo, ner-ece ser adequadamente
ccnstcer-aoa Quando se tr-atar- da teatstecâc complementar e or
dinária

Pela r-efetcãc

lP10296-1 CHICO HuMBE~TO PDl
............... PAR:CER ..

Prejudicada, tendo em vista a criação da ccmtssãc de
Redtv í sâc Territorial, Que apreciara a matar-te nos termos do
ar-t 440 das m sccs tcõee 'rr-ans ttor tas-------------------------------------------------------------------------------

lPl0297-9 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
.. "' '" PARECER ..

Pelo não acolhlmento por cons toer-ar-mcs a matéria apro-
priada às ccnst ttutcões dos Estados

lP10298-7 ALEXANDRE PUZYNA P~!DB

............... PARECER ..... "''''......
Prejudicada face a orientação adotada pelo substitutivo

1D1Q299- 5 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
............. PARECER ~ .

A presente emenda traz en seu bojo medida altamente mer-t
ter-ta entr-etanto. não deve flgural' no texto constitucional,
mas ser tratada atr-eves da l e t or-o tnar ta

Pela rejeição

lPl0300-2 ALEXAt-.ORE PUZYNA PMOB
............... PARECER .

A emenda pretende assesuear- vantagens aos ex-combat err-
tes

Somos contra ccatauer- t oo de vantagem, salvo eua-toe fe
1'1005 ou mutilados em guerra-------------------------------------------------------------------------------

lP10301-1 ALEXANDRE PUZVNA PMOB
................ PARECER "'••

Quer a emenda fixar critérios r-etat tvos a transferência
dos tributos federais e estaduais aos Munlcipios

A Matéria e de Lei o-ctnar-ta. não oevencc integrar o
texto constitucional

Pela -ef e tcãc----------------------- ......------------------------------------------------------
1Pl0302-9 ALEXANDRE PUZYNA PM:JB
......... "'.... PARECER ....* .......

Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substi
tutivo

lP10303-7 ROBERTO TDRRI:S PTB
........... PARECER ........*•••

a e-erice não nenctcrra as instalações de energia etetr-tca fi
cenco. co..tanto. incomp'eta a r-eoacâc do dispositivo propos
to

lP 10304-5 W~LOYR PUGLIESI PMDB
................ PARECER .........*.* ..

A e-ater-ta de Que trata a emenda demonstra a sens tnt I t
oaoe do Autor em relação à justa reivindicação das donas-de
casa (inclusive cerccneseej no sentido do reconhecimento ce
seu u-r-e t to á filiação ao s ts tema c-evtcenctar-tc na qua l t 
cace de segurado enteoemcs , não obstante Que a inovado -
r-a adoção do cr tnctpto da universalidade de coce-tvr-a da
Seguridade Social, acolhido no Substitutivo pr-over-a por si
so com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je reclamado como necesser-to a crena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdência A car-t tr- de tal
provisão, nenhum cotce cccer-a ser alegado no sentido de se
postergar O exer-ctctc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras, cabendo a lei o-ctnar-ta I'egular as bases des
se exet-c! etc

lP10305-3 WALDYR PUGLIESI PMDB
............. PARECER .

O estaneteetcc, Que "o cceer er-ar-a do povo e CO'Tl ele é
exer-ctcc», não é so uma e-anf f es.t ação de bons crccos ttcs , e
também coerente com as formas de participação oonutar- Que vêm

------------_:::~~~~~~:_~~_::~:~-~~-~~~~::~--~:~:_~:!:~=~~---------------------
1Pl0306-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
."' PARECER .

COl!' outr-a redação, o Substitutivo atende aos objetivos
pretendidos pelo Autol' da emenda

lP10307-0 WALDYR PUGLIESI PMDB
........... PARECER ..... * .......

---------------~:~~-~:~:~=~~_!~~:_~-~~~:~:~~~~-~~~~-~~-~~~~::~-----------------
1P1030B-B WALDYR PUGLIESI Prr'DB
.............. PARECER " ..

-----------------~:~:~:~~~_!~~:_~-~~~:~:~=~~-~~~!:~~-~:~~_:~~:!~:~:~~~---------
lP10309-õ WALDYR PUGLIESI PMD8
............... PARECER .

----------------~-~~:~~~-~~~:~::~~-~~~~:~~~~-~~~:~~~-~:~~-~~~!::~--------------
lPl0310-0 WALDYR PUGLIESI PMOB
............... PARECER ..... "'......

Ja esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP10311-B WALDYR PUGLIESI PMDB
............. PARECER ..

Já se encontra parcialmente atendida a emenda.
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl0312-6 WALDYR PUGLIES: PMDB
............ PARECER ........ * ......

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da coats 
são de sf st enat tzacão

-------------------------------------------------------------------------------
1P10313-'; WALDYR PUGLIESI PMDB
.............. PARECER .

Pela eej etcêc, por não se ajustar ao consenso da comts 
são de s tstenat teacãc-------------------------------------------------------------------------------

lPl0314-2 WALDYR PUGLIESI PMDB
........ ";** .. PARECER .

Ja esta parcialmente atendida a eoenoa
Pela rejeição
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1?10317-7 ...ALOVR PUCLIES: PMDB
.................. PARECER .."' ..

.ra se eoccotr-e parc\alment:e ace-utca a esence
se-a rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lI' 10316-9 WALDvl\ PUCLIES1 :'/108
...... ~ ~ PAi<:ECER ..

Pela rejeição. 001" não se ajustar ao consenso da comts 
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP 10315-1 WJl.LOVI\ PU3.. rast PMüB
.................. PA~EC::R ..~ ...... ~ .... d

Pela rejeição 001" não se ajusta- ao consenso da comts 
são ae sts ra-sat taecêc----------- --------------------------------- - -- ----------------------------- ---

PFL

Projeto

'I' 10330-4

1P103J5-5 CHAGAS RODRIGUES PMDB
"'.."'''' PARECER "- ..

Pela aprovação parcial co-rto-me orientação dada ao

1?10334-7 CHAGAS RODRIGUES PMOB
....."'"to PARECER , ..

Pela rejeição uma vez. Que a Convenção Internacional
scoee os Direitos do Mar define a mater ta com mais aor-eosêo 
cta

lP10343-6 CHAGAS RODRIGUES PNlOB
.................. PARECER .."'... *.......

Pela aorovação. na forma do Subst Hut Ivo

1P10345-2 CHAGAS RODRIGUES PAIOS
...... "' PARECER .

A Ql.oestão objeto da Emenda sera reexaminada com vistas
a formulação do Substitutivo

11'10339-8 CHAGAS RODRIGUES PMDS
.............. PARECER .

Prefere-se transferir a materia para a concorrêncla da União
e dos Estados oara leg\slar a respeito. acolhendo-se a emenda

no me.1to pela aprovação

1P 10346-1 GEOVANI BORC!:S PFL
............. '" PARECER ..

Julgamos Que o teor da presente ""menda é até certo
ponto justo De fato. esses se"vidores ja de'TlOnstraram sua ca

lI' 10336-3 CHAGAS RODRIGUES prr.os
* a PARECER ..

A enenoa ao retirar a palavra "manter". torna tnconnr atc o
texto do inciso III De verdade. não baste apenas organizar a
defesa nacional. incluindo as Forças Armadas e a segurança
elas fronteiras. mas e preciso mantê-las e essa comcetêncta
cabe a União

abusos Que vên econtecenoc no se-vtco nub t tco f por Isso Que
nesse sent Ido eot tnse-f oc no texto o nf sncs t t tvo constante'
no ar ; 69 tncvsc IX. oue esraoe-ece a reee-rca relação de
va OI'

Entedemos Que o r-eee-toc dispositivo atende plenamen 
te a pretensão cont ida na emenca

lPl0332-1 INOC!:NCIO OL!VE!RA Pi"L
......... ~ PAREC::"! .

Face a supressão do d t spos t t tvo pela c-ejuc tc tat tcaoe----------~-------------------------- ------------------------------------------
lP10333-9 INOCêNCIO OLIVEIRA PFL
* ".. PARECER "' ..

A estabilidade. entendida como a garantia de permanência
no emprego e portamo. como contraposição ao livre ar-ut t r-to

do ercr-ececcr de despedir o eao-eaaoc. tornou-se artificio
samente. uma eonentosa e controversa questão. Porquanto. seg
mentos expressivos elas categorias e-ivcrvtoas têM se ear t t es
tado reiteradamente. por una solução harmoniosa do c-otnema

Na ver-cace o Que quer- o empregado e ver lln\tado aauete
ar-m t r to e não. como se pr-ecata encanaoenente ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vont aae do
encr-eaeocr consc te-rta de Que e na-r e v t t at e tnat tenavet da
própr-ia atividade empresarial. sabe Que não pode ser tratado
COfi'O uma simples peça um tns tr-ueento ou rnâquf na Que. aoos
usada e jogaoa fora como tnser-vtve t

De sua parte. não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comneovaocs da batxa produtividade A prática. a experi
ência. o conhecimento tecntcc. a identificação do empregado
COM os coj ettvos maiores da enar-esa • significaM para ela um
patrimônio tnsuos t t t urve t Investe o eeoreaer-tc em r-ecur-sos
humanos cuscaooc nant li tal' e aprimora.. a que 1tf tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso e elementar Que
seja vtr-tuatme'tte cont r-ar-to a rotatividade da sua mão-de
-obra. fator aasotut ament e necat Ivo para os resultados do em
o-eencunemo

Posta a questão nestes termos. não há ocr-cue se trazer
para a relação eecr-eaertcta. fundada na ctiererer toace do
contrato. uma condição untoesscei , paternalista e Impos t t tva

Que. ao longo do t emoo, sempre ro t causa de tormentosas de
mandas .íucrcta Is

Assim pelo cotejo de centenas de Emendas Que, e'l1 todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo formula ccnc t t tatór ra Que reflete a tendên
cia eejcr trar ta dessas propostas, aceita Dor lideranças de
cateçc-tas econômicas e profissionais Que d fut ur-namant e , vêm

s1! manifestando por todos os meios de coeurucecãc e a veda
ção da despedida tmct tvaoa ou sem justa causa. em termos a
;erem definidos pela legislação or-otnar ta

IP10331-2 INOcêNCIO OLIVEIRA PFL
................. PARECER .

O Projeto de ccr-at ttutçãc no seu ar-r 305. trata da con
cessêc oe se-vvccs puo' ices e oe -et ecêo entre o sooer conce
dente e ccncec tonae tc não cabendo. portanto estabelece"
ner-o-as para o usuar-to

se ta rejeição
----------~--------------------------------------------------------------------

11'103.<;1-0 CHAGAS RODRIGUES pMDS
................ PARECER ..

O Projeto adota opção majoritaria na Comissão Tematica-------------------------------------------------------------------------------
lP10342-B CHAGAS RODRIGUES PMOB
............ "'.. PARECER ..

As numerosas emendas oferecidas ao artlgo 97 e seus 020
rãgrafos do Projeto confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da ela.:;!ora 
ção legislativa Da media das sugestões analisadas. em seus
n,Jcleos. frutiflca.am os dispositivos relacionados em artigo
do mesl".o numero do SubstitutiVO. Que tanto Quanto posslVe1
procura respol'oer af\rmat '\lamente. em parte e em essência as
flnalidades preTendtdas na proposição sob exame Pela aprova
ção parctal-------------------------------------------------------------------------------

1P10340-1 C.'"IAGAS RODRIGUES PMOS
...... "'.."'.* PA.RECER ...... "'."''''''

O objetivo d3. presente emenda encontra-se plenall'ente sa-
tisfeito no artigo 86. inciso IX Não cabe a Constituição fi
xar Qual a rela;ão de valor e s~m à lel ordlnaria------------------------------------------------------------------------------

lPl0344-4 CHAGAS RODRIGUES PAIOS
.... 0/" PARECER .

A Emenda contraria principio adotado oelo PrOJeto------------------------------------------------------------------ .------------

11'10337-1 CHAGAS RODRIGUES PMOB
................ PARECER ..

a emenda trata da mater ta sujeita à mutabilidade no tempo.
qJal seja a adoção de "planos nacionais" que ora são esrabe
.ectcos ora não. O cue da ao assunto o car-at ee de sucscons
t ttuc-cnat e portanto de não aconseí nave t menção no texto do
projeto Por assa r-azão não pe"maneceu 1'\0 atual. apesar de
constar do diploma constitucional atualmente en vigor Ade"lais
a relação dada no art 54 inciso XXII. do projeto. faculta a

------------_::~~~~~~~~-~:::::_~:~~~: __:~:~_::~~~-~::::::~~~:_-----------------
1P1033B-0 CHAGAS RODRIGUES PMOB.......... *"' .. PARECER ..

Pelo acolhimento parcial conforme orientação dada ao Proje
to

Ptt,05

P"L

PFL

11'10318-5 WALO\R PUGLI!:SI
.."'''"......... ~ PARECER ........ ,.,. ......

Face aos ar-sume-tcs pala aprovação

lP10329-1 INOcêNCIO OL!vEIRA
................ PARECER ..

Não ha ouvida quanto à falta de medldadas para o atendi
mento a Dopulação. pr-incipalmente nas regiões Norte e No.des
te. além de Que a acumulação ae dois cargos privativos ja
ser !.orna tradição do direito positivo brasileiro Não ha aquI
uma preocupação de beneficiar uma determinada classe e sim. a
de garantir uma rralor assistenc1a ao povo

lP10321-5 ALEXANDRE PUZVNA PMOB
..... "' PARECER .

A nat er ta de oce trata a Emenda e coreto de regulamenta
ção ordinária

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P10322-3 CARREL BENEVIDES PMD6
............... PARECER ..

O sr-cj eto de Constituição assegura a autonomia dos Esta
dos. por conseaumte a criação. fusão tnccr-ccr-acãc e oes
me-or-ar-ente de muntctatcs devera ser de sua competência esta
belecida na co-ist ttutcãc Estadual

Somos pela aprovação no mer t to

11'10323-1 ALEXANDRE PUZVNA PM06
...... ,. " PARECER .

A Emenda coj et tva incluir utaoos t t tvc na Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização. de maca Que fi 
quere imunes do imposto de renda os rendimentos ccr-r-esconoen 
res a proventos oe aposentadoria igtlais ou tnter-tcr-es a vtn 
te salários mlnimos

Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo no
ore Constituinte Alexandre euavoa. entendemos Que se trata
de r-ata-ta Que por sua natureza e caeactert st tcas deve ser
regulada a ntve • de legislação or-otnar-te e não no texto cons
t tt uc tonat

O o-coteea não e de tmcntceoe mas sim de Isenção Cabe
a lei entre etr-veoes de rendimentos especificar os que se
sujeitam a taxação e declarar os cce ficam fora da tributa 
cão scrent e cuanac se trata oe proteger valores "undaeentats
e que a const ttutcéo oeve intervir e criar restrições ao Le
gislativo

EM caso de debate. a real idade eccnõs.tcc-soctar pode se
ao-esemar- carc-ame, ensejanoc que pessoas com r-ecuatcos '
r-e-mtmentcs de oet er-mnaoa escecte cer-ceoen. t ambem, rendi 
mentos expressivos r-cur-es eeoectes - o que cesacooseiha so 
tvcêc untca r\g\da. v ta Constituição A lei or-dt nar t a tem
e-eu-c-es co-idtcões ca-a a adequação da norma aos fatos

lPl0320-7 ROBE.RTO TORRES PTB
................. PARECER ..

A emenda amplia a forma de contribuições que os car-t tcos
poderão receber e cogita da respectiva pr-et ação de contas.
soe esse ângulo ent ancemos tratar-se de matéria a ser tratada
em lei cro tner-t a quanto a parte final está atendida em nossa
proposta s avo-éve t em parte------------------------------------------------------------------------------

11'10327-4 INOC~NCIO OLIVEIRA PFt.
................ PARECER ..~ ..

O est abe 1ec 1do. Que 'o poder emana do povo e COM e Ie e
exerCldo" • .,ão ê 50 uma manifestação de bons propÕsitos. e
ta'llbem coerente com as formaS de part iclpação popular cua vêm
esta'llpadas no texto do Projeto Pela rejeição

-- -- ----------------------- ------------------------- ------------ --- ------------

lI' 10319-3 R09fRTO TOIl:R='S era
.................. PARECER .

O pr1nc\p1o geral oe Que os -ec.rr-scs naturais devem ter
sua exploração autor í zaoa pelo scoer- suo t tco não exclui a
participação. a mais ampla cosstve t da vitctattva cr-tveca.
oesoe Que obedecidos os Interesses earc-es da sociedade Entr

~~a~~~~t~re~6ef~:~~a~~~s~~~u~~~~:~p~~~ e~~~ ou~~rg~eg7~~agâ;
crctna- ta

Pela rejeição------------------------------------------------- ------------------------------

1~10324-0 CARDOSO ALVES PM06
.. *~", PARECER " .

Essa é uma Questão 'l'JU1to complexa se de Ul'l lado exvste o
fato social. de outro existe o esotr-r tc do projeto Que e o de
estabelecer um cr-tnctptc firme ce admissão do servidor cunt i
co. a fim de acabar com O caos hoje existente na aomtncs t r-a
ção publica Nesse sentido a sugestão dessa norma transitó
ria choca-se tt-cnt atr-eot e cor- o artigo 86

Há que se considerar t anaen- Que a fixação de UM determi
nado numero de anos como conntcãc para adquiri. estabilidade
ou efetivação e um tanto a-nt t r-er ta Haver-a aquele servidor
Que. por Questão de meses ou dias. e tce-e exctutuo do benefi
cio conce~fiao por esta eme'lda

Assim SendO JulgalJlOs mais oportuno não abrir mais esta
excessão. ainda que tal atituele possa ser considerada expon
tanea

Pela reJeição

1P1033Q-4 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
................ p~R.E.vER. >l<..

o.:ão na menor duvida Que deva existir um mecanismo capaz
de estaoelece. um tetc Maximc de remuneração ao fU'lcionalis
mo em tOdO!!; os n\veis Tal medida e a melnor p-evenção contra

11'10328-2 INOCt;NCIO OLiVEIRA
................. PARECER .

Ha determ'nadas categorias profissionais dentro do serviço
puo1ico oue. devido ao exerclcio de atividades perigosas. com
serios riscos de vida e para a saude. merecem ter ul"a aposen
tadoria especial

Entretanto. não cabe ã Constituição estabelecer Quais as
atividades Que devem ser enauadradas nesta. especie Diante
d<sso sera insertelo na Nova Ca~ta um dispositivo Q,Je remeta
para a lei cOf"'plementa" a regulamentação a respeito--------------------------------------------------------------------_.---------

1Pl0325-S ~NOC="'CIO OLIVEIRA PFt.
.................... P.Io.REC:'R ..

A manutenção do Art 309 e confl ttante com os incisos do
Art 54 que confere a União competência e pode. para legis
lar sobre aguas e instituir UIII siStema nacional de gerencia
mento de recursos h\oricos

----------------~:~:_~:~:~~~~--------------------------------------------------
1P10326-6 INOCê.NCIO OLIVEIRA PFl-
.............. PAqECER '"

A Justa remuneração dos serviços propõe uma adequada reMU
neração do capital não cabendo, portanto a inclusão propos
ta

Pela rejeição
-----------------------------------------~-------------------------------------
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1~10346-1 GEOVANI BORGES ?i'L 1P10362-2 GEOVANI SORG::S

nactoaoe e terão ja prestado relevantes ccnstr tbutcões ao ser
viço n.mt tco cc-er- su-ce aqui urr-a cuestêc de ética PO"Qoe
uns o-esta-aa co-teu-se e outros não so- cct ro .aoo, cuanco
se fixa arb t t-ar tameme um numero oe anosccc-re-se O risco de
não cont eaniar-. PO" questão de meses ou ate 'nesso utas , mui 
tos desses ser-vtocr-es Esse e o nosso parecer

----------------------------------------------------------------~--------------

'P10347-9 GEOVANI BORGES Pi'L
................. DARECEP .

Dela rejeição na forma do soost ltL tvo-------------------------------------------------------------------------------
1P10348-7 GEOVANI BORGES PFL
.............. ~. DA~::CER ..

O proposto na eeenca esta atencico pelo e-cje-c. com cerr-a
redação

-----------------------------------~---------------------------~--------------

1P10349-5 GEOVAN! BORGES PFL
................. PARECE" '" _

Em Que pese sua -etevãocta não se cogita ela aor-ectacão
da r-ater-ta no êmottc ccnst ttuctona t

Pela cr-ejudtctar tcece
------------------------------------------------------------------------------~

1Pl03S0-9 GEOVANI BORGES PFL
................ PARECER '"

A emenda suprime o -cectcc de reconsideração", teoc-tante
inovação tntr-oouz tua na s taremat tca de veto e Que ecer re-cca

------------_::~:_~~::~~~:~----------------------------------------------------
lPl0351-7 ÉZIO i'ERRE!~A PFL
............. PARECE" ..

-------~--------~_:~:~~~-~~~:~~~~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~-~::~-~~~~::~--------
lP10352-5 GEOVANI BORGES PFL
...* "' PARECER ..

----------------~-~~~~::~-~~~::_~~::~-~~~~~:::~:~-~~_:~~::::~_::~~::::_--------
lPl0353-3 GEOVANI BORGES PFL
....... "' PARECER .

s-etence o autor- incluir na redação das a t meas "c~ e "d" co
Hem JI ao artigo 27 CIo Projeto a expressão b e do Distrito
seoer-ei '
Realmente na necess tcace de compatibilizar o texto com O ca
ragl'afo 1~ do artigo 69 co Projeto. aue trata da eleição do
Governador Distr'tal e do vtce-ecver-neoor Dist"ital
A Emenda não esta coneorn-e o es ta t utuc nas r-eeer-tcas e t \neas
porque tnctutu o Vice-Presidente da neouot tca
Somos 001' sua apr-ovaâo nos termos da suoemence que ora acr-e
sentar-os
suneeenca a Emenda no 627-9
Artigo 27

Il-

c) são trr-ereatve ts o Presidente da Repuol tca os
Governadores e Vice-Governadores de Estado o ccver-neoor e o
Vice-Governador do Distrito federal, os Prefeitos e vtce-sr-e
te i tos e Quem os houver sucedido, durante o mandato

d' para ccncor-r-er-en a cct-ce cargos o Presidente da
neocct tce , os aover-oacc-es e os vtce-cover-naoor-es de Estado
o cover-neocr e o Vice_GovernaClol' do ütatr rto Federal e os
sr-eeettca e vtce-sr-eeettcs devem renunciar 6 (seis) meses an-

-------------~::_~~-~~:~~~-----------------------------------------------------
1P10354-1 GEOVANI BORGES PF!..
................. PARECER ..

/:.. Emenda refere-se à a t tnea -c- do item 11 do artigo 17
veda a "nter-f er-ênc t a do ast aoc no tunctcnane-uo das associa
ções e garante a inamovibilidade dos df r-tqent as oesra

Da maneira como esta redigida a emenda nada deixa a enter-'
de'

Pata rejeição, portanto

lP10355-0 GEOVANI aORGES P;:"L
"' a .. a .. PARECER .

O crcccetc na amenca está atendido pelo Projeto coro outra

-------------~:~~~:~------_'.._--------------------------------------------------
1P10356-B GEOVANI BDRGES PFL
................ PARECER "' ..

Em Que pese sua retevãncta, não se cogita da ecr-ectacãc
da meter-ta no êmnt to const 1tuctcna 1

-------~----------~:::_~~:~~~~:~~:~~~~:_---------------------------------------
lP10357-6 GWVANI BORGES P""L
............... PARECER ..

Pelo não ecctntme-nc. nos te-nos da redação adotada no

------------_:~~:~~:~::~~------------------------------------------------------
lP103S8-4 GEOVAf"I BORG::S PFL
....... "'''' PARECER "' ..

Pelo não acolhimento nos termos da redação adotada no

------------_:~~::~:~!~~~------------------------~-----------------------------
lP10359-2 GEOVANI BORGES PFL
................ PARECER ...."'......

A Emenda em exame propõe at ter-ar- a redação oo ar-t 17, VI
-a-, reduzindo para t e tnta o tas o prazo para QU~ o Estado
preste informações aos sindicatos e às assoc tacões

t nosso entendimento Que a materia sera melhor tratada em
legislação complementaI" e ordtnal"1a

------------------~:~:_~:!:~~~~------------------------------------------------
1Pl0360-6 GWVANI aORGES PFL
........ "'.... PARECER "'''''' •• ''.''.

As numerosas emendas oferecidas ao al't tgo 97 e seus pa
ragrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabol'a 
ção legislativa Da med1a das sugestões analisadas, em seus
nucleos, fruti4'1cara'11 os dispositivos relac10nados em artigo
do mesmo numel"o do Substituttvo, Que tanto Quanto posslVel
procura responder afirmatlva'Tlente, em parte'e em essênc'a as
finalidades pretendidas na proposição sob exa'lle Pela aprova-

-------------=~~-~~~~~~:_----------~-------------------------------------------
1P10361-4 GEOVANI BORGES PFL
........ "' '" PARECER ..

A emenaa visa a alteração do caout do art 29
Os partidos pol íticos, segundo P'etro Vll"ga. "são asso

ciações de pessoas com uma ideologia ou interesses comuns
Que medlante uma organizaçâo estavel, miraM exercer infJuén
c1a na determinação da orientação polHica do pa\s "

O Projeto mantem a livr-e criação de partidOS POllticos
uma das maiores conQutstas da redell'ocrat1zação ao Pa'is e
seus pl"inc\pios funda'llentals

As ~diftcações PI"ODostas são mais de redaçâo e não a1
terarr sua essênc1a.

Em Que pese'll os argu"'Ientos expend1dos no sentido de con
tributr para o aperfe'çoa"lento da redação, atraves ele algumas

-------------~:~:~~:~::.:_~~!:~:_~~~-~~::~-~_::!~:~~~~-~~_::~~!_--------------
lPl0362-2 GEOVA"l1 BORGES PFL
........... PARECER ..

O parQue €rr-presarial brasilell"O constitu\do ell'
mator parte de micro, peQuenas e medias err-presas não têm
condtções de suportar novos encargos alem dos prev'istos no
texto do Projeto que no particula" apenas cOl"sagra dl
reHo Que, tradlc'o'lalmente ja eram assegurados ao t~abaJha

dor Cabe ressaltar que a Questão do transporte esta €Quac'o
nada com a inst\tuição do "Vale Transporte" faltando ape
nas, d'na"llzar-se a sua execução

1P10363-1 CEOVAN: BORGES PFL
...... "' PAR.ECER ..

Os objetivos cer-seacroos pela arence conÇl'~am com a
01" tentecâo adotada pelo scoat ttut tvo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P,0364-9 GEOVANI SDRC:ES ;>=L
............... PARECER '"

Em parte a proposta encontra atoe-oue nas ctsocatcões
focalizadas Pela aprovação ca-cte r

lPl0365-7 GEOVANI BOR03E5 tlFL
• 'io'" PARECEP ..

O otccstr tvo em tela etet tva-eere tr-ata de nat er ta tner-a
ccnat t tuctcna , cor-ror-me as r-ac tcões do nu-e-tc Brasileiro
oe 1a ac-cvacãc-------------------------------------------------------------------------------

IP1Q366-S GEOVANI BORGES PFL
......... "' DARECER ..

O otcos tt tvc em tela eret tvenente t -ata de matéria t-ier a
ccnst ttuctcnat • co .... forl'le as tradições do Direito Brasileiro
ce 1a acrovecãc-------------------------------------------------------------------------------

lP10367-3 GEOVANI BORG!='S PFL
........... "'''' PARECER '"

Pela rejeição A toete de proporcionar ao setor cr-tmar-tc
uma te! agl"'icola, conr ttra nas Disposições Transitórias aten
de a uma r-etnvtctcecêc dos cr-ccctcr-es rurais eemtesta pelos
cr-cãos de ct asse-------------------------------------------------------------------------------

lP1036B-l GEOVANI BORGES PFL
........... PARECER a ..

Pelo não acolhimento. nos termos da redação adotada no
suos t t tut tvo

lP10369-0 GEOVANI BORGES PFL
............... PAR:;:CER .

Visa a eeenoe inserir no texto da e t tnea b do Hem I do
ar-t 27 a exc-essãc -e data da ete tcêc-

O texto esta completo, se-ice cesnecesser-ta a pretensão
do autor

lP10370-3 GEOVANI BORGES PFL
............... PARECER ..

Aprovada parcialmente-------------------------------------------------------------------------------
lPl037l-' GEOVANI BORGES PFL
.......... "'. PARECER "'.

Embora tcuvevet a preocupação do nobr-e Constltuinte a
matar-ta da presente emenda, co-rr t t t a com a slstematica geral
adotada pelo secreto de Constituição

ASSIm somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P10372-0 GEOVANI BORGES P~L
.... "' "' PARECER "' ..

A emenda sup"ime a expressão "do ped1do de r-eccns tner-a
cão-, COm o Que não concordamos Com efeito. a car ce exctutua
const t rut importante Inovação introduzida na s t s'temat t ca de
veto e que aperfeiçoa este lnst ttutc

------~------------------------------------------------------------------------

lPl0373-B GEOVANI BORGES PFL
.......... "'... PARECER ....a."' .... ,.

Pelo não accu-teenro. nos termos da redação adotada no
SUDst I tut tvc

1P10S74-6 GEOVANI BORGES PF:...
........ "'.. PARECER ..

A Emenda propõe a inclusão de r-ats uma at rnea no item
r r r do artigo 264 para veoar a tr tour-ecãc pelo imposto de
r-enda. dos r-eno tneot os do t r-anatbc e CIos oro/entes de nua 
~~r natureza, 19ua1s ou inferiores a ct oco se tar tos m'nl-

Não coat ant e a importância da seeoce erueooeecs Que
se trata de mat er-ta Que, por sua natur-eza ~ ca~aCterls 
t tcas ceve ser regulada a ntvet de tests tecãc crct-iar-ta e
não no texto const ttucrcna 1

O prcoJema não e de Imunidade mas, sim de tsençãc
Cabe a lei. e-r-r-e mtr raoes de rendimentos, especificar os que
se sujeitam a taxação 2 decaj a- os Que ftcaa- fera da tri
butação Somente quanto se trata 02 proteger valores runaa 
mentais e Que a Cons.. t tvtcãc deve tnter-v-r e cr tar- r-est r ' 
cões ao teats tat tvc

No caso em debate a r-eat toeae econô-tce-scctar pene
se enresentar cemata-ua. ensef ancc que pessoas com r-eoua-
dos rendimentos de determinada esoecte percebam, r.ance-i
r-enctmenros expressivos noutras escecres - o Que cesaconse 
lha solução untca. rlglda, via Contituição A lei orc tna-va
tem melhores condições para a aoeceecãc da no-ma aos fatos

lP10375-4 G::OVANI BORGES PFL
•• "' PJ,RECER ..

Temos a convtccêc de Que a mater ta em foco r-eceoeu
tratamento aoecuaoc no Projeto Pela prejudicial tceoe

lP 10376-2 GEOVANI BORGES PrL
........... "'.'" PARECER '"

O Al"tigo 254 do Projeto ro t suprimido Dor não ser consti
tucional A matéria deverá ser tratada em legislação Ol"'di,á,
"a

Pela rejeição

lP10377-1 GEOVANI BORGES PFL
............ PARECER .'io ..

A emenda propugna a supressão do Art 30 do Projeto, sob
a alegação de Que a matéria an tratada faz parte do caput
do Art 29 ConcordafllOs com a pl'oposta pal"ecer favoravel

lP1037B-9 GEOVANI BORGES PFL
""''io''''' •• '''", PARECER ..

A aposentadoria Compulsoria existente no serViço Duoll 
co d1fe""e funda'llentall'l1e"lte da aposentaoorla da Previdéncia '
Que não e compulsoria

Se estabelecemos a idade limlte de 65 ou 60 anos esta -
I"lamos proibindo ao servidor de continuar traDalhando ma"s
UM tempo Que ele julga estar ainda apto Para o aposentadO
pela Previdência não ha 1moedll"'ento algum de continuar exer
CendO sua at lvidade ate quando ele Quiser

Quanto a aposentadorta aos 30 anos ae serviço para o t'o
mem e a mu1i1er Indfst 'rtamente entendemos Que aldeia rão
de\a prosperar E tradição no direito ooSi"t'vo brasiletro I.o'l'a
aposentadorla difel"'enc;lada para um e O.Jtro

Enfim, a sugestão propõe algo Que estaria ge~antlo uma
certa pl'ecocidade, prejudicial para uma nação care'\te e suo 
desenvolvida

lP10379-7 GEOVANi BORGES PI'"L
.... ", ",.. PARECER .

E lndiscuttvel Que a media de vida do bras\1e'ro aumentOI.!
considel"avelmente nas últimas decadas Provas de tal afl~l'la

ção encontrall'Os nos dados sObre o assunto levantaaos cela
IBGE D1al'lte desse fato e das dlf1culdades f1nanceiras enfren
tadas Dela Pals, considera'llos lnjustlficave' a dimlruição de
tempo de se"vlço ex 1gido para a concessãlJ de aoosen~adoria

Por out-o lado entedemos que a melnor, tecn'ca legislati
va I"ecol"lenta que o texto COl"stltucional limite-se a reconne
cer o direito a aposentadoria especial, d,"ixa"l'::o para ale'
ordinãria a especificação das situações Que orop1c'al"'ão o
Dene"1cio

Pela -ejelção
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1Pl0390-1 GEOVANI BORG:::S PFL
...~ PARECER "'..

Conquanto seja muito tnoc-t ante a vator-taacão dos profis
sionais de sauce , não consideramos adequada a inclusão no
texto da Constituição de tal dtacos tt tvc por não se trata" de
mat er-ta deste nível mas sim de lei cr-ctner-te

Pela rejeição--------------------------- -- ----- ---- ---------------------------------------

lPl0379-7 GEOVAN! BORGES lP10399-1 GABRIEL GLlERR=:IRO I'JMDB
.................. PARECEP ~ "

A Questão cof erc da Emenda ser-a reexamtnaua COM vistas
a formulação do SUbstitutivo

lP104QO-9 GABRiEL GUERREIRO PMOB
.............* PARECER ~ ..

A supressão feita pela emenda. afeta a essência do dispo
s t t tvo , enfraquecendo-o

Pela rejeição

lP1036'-9 G!;:OVANI BORGES PFL
• * PARECER -l' ••••

Não na duvida quanto a falta de mectoaces para o atendi
mento 2 população. principalmente nas regiões Norte e Nordes
te alem de que a ecue.necãc de dois cargos privativos. j a
ser uma tr-actcãc do direito positivo or-ast t e-r-o Não ne aqui
uma preocupação ec beneficiar uma oet ermtnaaa classe e sim, a
oe garantir uma maior ess tsrêncte ao povo-------------------------------------------------------------------------------

lP10382-7 GEOVANI BORGES PFL
........... "'. PARECER ...

au l ça-ncs inoportuna a redução dos prazos previstos
srcaetc tendo em vista Que os prazos at i indicados ja são
menores dos Que os atualmente em vi90r-------------------------------------------------------------------------------

1PI0383-5 GEOVANI BORGES PFL
................... PARECER .

Sendo. a eomtntar-acão dos rer-r teor-tcs , encargo da União
não cace a sua inclusão no runcc ce sar-t tctpecãc dos Estados
e do Distrito Federal. ja Que o custeio das at tvtuaoes admi
nistrativas ceve-é correr â conta do Orçamento Anual da
União

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1PI0384-3 GEOVANI BORGES PFL
.................... PARECER ..

• Os Territórios não gozam de autonomia oot tt tce constituem
autarquias t er-rt tor te ts da União scor-eeats não havendo ma
nifestação em favor ce modificação do artigo 277. não devem
ser incluldos no Fundo de Pa..t tcroacêc dos Estados e do Dis
trito secer-a i

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl0401-7 GABRIEL GUERREIRO PMOB
.................. PARECER ..

Trata-se de emenda Que não atende a tecnica legislativa
Pela o-ef uotctat toaue

lPl0402-5 l\DROALDO STRECK POT
.............. PARECER "' .

O detalhamento dos projetos de Reforma Agraria e Coloniza
ção é meter-te esoect r tca de lei or-dtnar ta

Somos oe1a rej e i ção da Emenda

lP10403-3 J~DROALDO STRECK PDT
................ PARECER * .

O Texto do Projeto esgota mat er-f a , e por ser simples e
conciso esta mais de ecõrcc com a tradição constitucional er-a
s ttetra

Pela rejeição

1P10404-1 ADROALDO STRECK POT
..... ", PARECER 'l .

Pela rejeição
A proposta é matér ta de legislação or-dtnar ta-------------------------------------------------------------------------------

lP10405-0 ADROALDO STRECK POT
.................. PARECER " ..

Pela rejeição
A proposta é eat érta de legislação or-df nar-f a-------------------------------------------------------------------------------

lPi0406-8 rRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............... PARECER 'l**""'."'."

A emenda fica prejudicada em virtude de cr-ererêncta por nova
redação na competência da União

1P103BS-1 GEOVANI BORGES PFL
.... oj. PARECER ...

Deve caber a legislação or-ctnár-ta. na forma do precei
tuado em camtutc o-cer-to do Projeto. criar e disciplinar i
senções tributárias Quanto às contribuições previdenciárias.
atua Inent e incidentes sobre o 130 seta-te. objetivam suprIr
recursos car-a O pagamento de 19ua 1 ar-at i f f cação aos aposenta
do,

1Pl0407-6 CUNHA BUENO POS
................ PARECER " ...

contorne exp t tct t acc em nosso parecer dado a Emenda
1p16815-5. a conoetêncta para a fixação de contribuição s tnct
cal da cereacr ta é da assembleia geral

Como a Emenda e ravor-avet à contribuição referida mas na
ror-e-a como for tnst t turoa em lei, SO"'lOS pela prejudicialida

de

Pelo não acolhimento. nos termos da redação adotada no
sunst í tut tvo

lP1041Q-6 PAULO MACARIN! ?MOB
..... >j" PARECER ..

se-c não acolhimento. nos termos da -ecacêc adotada no
sunst t tut tvo

1010406-4 MARCO MACIEL PFL
................ PARECER ..

A matá-ta constante da presente emenda. se-e eeexamtneoa
á vista da for-mul ação do Suast t t ut tvo

Assim. pelo seu acolhimento

1010409-2 PAULO MACARINI PMDB
.................. PARECER '1<"" •••"".

Sem embargo do apreço pela intenção. por não afeiçoar-se
a outros princ\pios ou pela sua impertinência com o tema. a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PfI'OBlP10411-4 PAULO MACARiNI
........ "'..* .. DAR:CER ~ ..

1P10413-1 PAULO MACARII'd PPtlOB
................ PARECER 1'"·.·'''''''''

A Emenda pretende incluir as cccoeret tvas , o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos objetivos sociais oo
sistema cccces-at tvo entre as imunidades tr-tbut ér-f as

Durante 05 trabalhos das Subcomissões e das Comissões '
Tematicas delineou-se uma t enoêncra crescente. de seus mem
bros. no sentido de se manterem as imunidades tributarias I

nos 1imites e com a abrangência hoje vigentes
A enot tacêo do rol das uncntcaces tributárias cer-tamen 

te dificultaria o atance da arrecadação necessária para a
oescentr-ar taecãc de encargos e para aliviar as finanças esta
duais e municipais da situação de oenu- ta em que hoje se en 
centr-em

1P10412-? DAULO MACARINI PMOe
................ ** PAR:'CER "."'••• "".

As m.neeosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
r-açr-afcs do Projeto conr tr-nam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cêc legislativa Da média das sugestões analisadas. em seus
nucteos , frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo mrner-o do Substitutivo. Que tanto Quanto ccss tve t
procura r-esoonoer- af i r-mat tvamente , em parte e em essência as
fInal idades pretendidas na proposição sob exane Pela aprova
ção parcial

lPI0414-9 PAULO MACARINI PMD9
.............. PARECER ...

Não onst ante os elevados propósitos do ilustre Autor, a
materia constante da presente emenda conflita com a sistema
t tca geral adotada pelo Projeto de Constituição

Assim senuc somos pela rejeição da emenda

lPI0387-8 AII'AURV MULLER POT
oj. PARECER .

O ensccs tt rvc do Artigo 255 foi supr-t'ntoo por não ser ma
téria constitucional

O assunto deverá ser tratado em lei cr dtnar í a
eeia rejeição

1Pl0386-0 GEOVANI BORGES PFL
............... PARECER "' ...

A oer imltaçâo e destinação de ár-ea de tnovet rural para
fins de assentamento como condição ao direito de oener tctos
fiscais concedidos aos projetos aar-ccecuar tos , e r-at er ta de
legislação ordinaria

Pela rejeição

1P10388-6 B!:NEDITA iJA SILVA PT
................ PARECER ..

A Emenda não se conceoece com a realidade do Pais cujo oo
vo. hoje ostenta media vida ut t t bastante suce-for á de al
guns anos atrás ass t-n não vemos como se fundamentar propos
ta Que vise a dlninuir a idade requerida para a concessão da
eoosenteocr-re por velhice Pela rejeição

1P10389-4 AMAURY MULLER POT
................... PARECER ..

Pela aprovação car-ctat • nos ter-mos do suns t t t ur tvo

1Pl0391-6 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB
................. PARECER ...... "'.........

Justifica-se a eliminação do FINSOCIAL em virtude de o
novo Quadro de partilha rr tnur ar-va possibilitar substancial
ac-esctno percentual da participação dos Estados e dos Muni
ctptos , ser-co Que estes aueer f r-t am cerca de 25% mais Tenha-se
em conta ainda Que a Incidência do rlNSOCIAL constitui bi
tributação. Que o projeto busca t amcem e i tetnar

pela rejeição

1P10390-B VLADIMIR PAU/,EIRA PT
................. :>4RECER ..

Não cocemos concc-oar com os termos da Emenda do i lustre
autor, que er-eactca do nosso sistema ce processo legislativo
o instituto do veto, r-aotctcnat em nosso direito constitu
cional e na le9islação constitucional comparada

lPl0392-4 GABRIEL GUeRREIRO PMDB
............. PARECER ..

Quanto ao 10 A meter-ta esta cont 'da no êr-nt tc das ex-
pressões -no interesse nacional e não poderão ser transferi
das sem previa anuência do poder concedente". do caput

Quanto ao 20 A maeerta j a consta dos artigos 307
425 do Projeto

Quanto ao 30 Idêntico teor ao 10 do ar-t 30B do
projeto

Pela prejudicialidade

lPl0394-1 GABq,IEL GUERREIRO PMOB
.............. PARECER .

Assiste razão ao Autor O legislador or-dtnar-to poderá
ocupar-se da »at er-te

lP10396-7 NELSON CARNEIRO ~"D8
............... PARECER .

As supressões ou ac-esc tmcs prooostos ccn r-esce vto ao 1
terr convergem para a -tc.raroaoe de todos perante a 1ei- aco
.otoa no Substitutivo

lPl0393-2 GABIUEL GUERREIRO PrtDB
.................. PARECER ..

Quanto ao oar-eçr-arc untco o relator acolhe a sugestão
ocentc à matéria principal do enunciado. DO" sua r-erevêncta
permanecera. na forma do SUbstitutivo

Pela aprovação cer-cta i-------------------------------------------------------------------------------

lP 10395-9 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
v PARECER ..

O Relator entende que os proventos oa aposentadoria deve
rão receber o mesmo tr-at anenrc t r tbut ar to dispensado aos r-en
ut-rentos do trabalho assalariado No Que respeita a isenção
de ccnt r-vtn.t çâo previdenciária. trata-se ce mater ta Que ja e
coj etc de lel cr-otné- ta. oesnecessar ta e impertinente sua
disciplina no -exto const t tuctona t

lP10417-3 PAULC MACARINI ?MDB
............. PARECER .......... !.......

Pelo não acolhirrento nos termos ao sucst t t c t tvo
eeia rejeição

lPI041S-7 PAULO MACARINI PMOB..* PARECER *.
A Emenda propõe o acr-esctec da catavr-a "aor-enutaeoc'' na

letra "q" do item XV do artigo 12
Não exrnrctt a a Emenda em Que parte do texto se deve inse

rir a palavra
Pela o-ejuovcter tcaoe

lP10416-S PAULO MACARINI PMOB
........... "' PARECER ...

Preferimos a redação dada pelo d í apos t t tvo no Projeto
inclusive pela sua generalidade

Pela r-ejetcãc

1Pj04'9-0 PAULO MACARINI PMOB
...........* PARECER ..

O proposto na ameoee ccr.et t ta com os or tncrctos adota
dos pela Comissão de Sistematização na feitura do $ub.=tttuti
vo Pela rejeição

1P10418- 1 PAULO MACARJNI PMOB
.... "'...... "'~ PARECER .........>1>........

eater-te i01 r-acons t t tuc tona t
Pela rejeição

-------------------------------~-----------------------------------------------

PDS'P10397-5 It.YRIAN PORTEL.LA
................. PAR::CER " ..

lP1039B-3 MYRIAN PQRT~L:"A
...... ~ PAREC=:R ..

FDS lP10420-3 PAU_O "'ACARiNI
.. "'.."' PARECER " ..

EnO'Janto o s-of etc pr-uoentenente , r-emete à lei
menta- a oer tn-cãc dos Estados a terem suas capitais
otaoas com a ce-acêo de Tribunais Regionais seoeears

PMDB

conote
contem

ee
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nat
Pela rejeição

,P10429-7 VLADIM!R PALM=:IRA PT
................ PARECER ...... 0\1..........

A emenda apresenta mate-ta de natureza tnrr-a-const t tucto-

'Pl0434-J VLADIM!R PALI.'EIRA PT
....... "' PARECER ..

A mate""ia constante da presente Emenda é t'pica da le
gislação infraconstitucional, da1 nosso parecer contrár-io

Pr,I!:.'B

V...ADIMIR PAU'E;:RA1P10439-1I

lP10446-7 ALARICO ABIB
........ "' 0\1.. PAREC:'R ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda

-----------------~:~~-~=~:~=~~------------------------------------------------
lP 10447-5 GERSON PEPES PDS
................ PARECER ..

A emenda denota a preocupação do seu i lustre autor cal!' o
cerceamento da esfera de atuação das ent tdaues de previdência
privada de car-áter- cceoteeentar- caoe , errr-etantc , ressaltar
Que o sunst t t ut tvo do Relator eaoc-a adote a perspectiva de
un tver-aat tzeçêc da cobertura aos riscos nàs tccs no âmbito da
Seguridade scc ta ' não trcõe Qualquer restrição a ex-atencta
de entidades privadas no campo c-evtoeoctar rc. oa-a atennt
mente a demanda do sea-eorc de renda não et enctoc pela ecoe-r
t ur a oas ica do stateea oficial ccnstoer-anos , cots acolhida
oar-cta tmente a presente emenda por-que atendida. no »er ttc.
sua final idade

lP10450-5 EXPEDITO JuNIOR ?"'OS
.................. PARECER .......... "'......

Pelo acolhimento parcial nos termos oo subst t tut tvc

----------------_:~~~--~?~:_-~=~~-~=~:~~~~-~~-~~=~~~--------------------------

lP .0451-3 EXPEDITO JuNIOR PUDS
................. PARECER ..

Pela aprovação ca-ctat nos termos 00 suast vtut tvc-------------------------------------------------------------------------------

1P1044S-3 GERSON PEIi:ES PDS
....... "' "'.. PARECEIt ..

A eate-fa cons t ante da o-eseote seenoa e t rotca da t e-

-------------~~~~~~~~-~~:~~:~~:~~~~:~~~~~.:_~: ~ -~~::~-~:~=:=~-::~~~:~~~---------
1P10449-1 .. EX?EDI10 JuNIDR Ptl.OB
................. PARé.CER ..

O ar, igo 373 se refere ao dever co Estaco enquanto cve os a-r
tlgos 371 e 372 se oest tnaer aos or-tnctptos e ja contêm os -e
t ac tonaoos pelo nobre cons t t tutnte-------------------------------------------------------------------------------

lP10452-1 EXPEDITO JuNIOR PIADo
" PARECER "'''' '''..

O col"lteudo tia emenda aprese"ltada refe"e-se a mate~ia que
figu-arla melhor em legislação complementar Merecera, po~s

adequada cO'lsideração na ocasião própria
Corr relaçâo ao texto const Hucional consideramos a pro-

-------------~~:~~-~=~:~:~~~------------------------- -~ ----------------------~-
lP10453-C !:XPEDITO JuNIOR. PMDS
.................. PARECER ..

O diSposit'vo do artigo 250 do proJeto foi transfel'1ao
para paragrafo do artigo 95 que trata dos se""vidores milita
res cal!' ;;I redação Que nelhor se coadu"a com a tl'ajição const'
tuclonal brasileira Ass1l'" por- cons1der-ar q!.Je a redaçâo e
cla"'a e concisa somos contr-árl~ a Enenda

Pela rejelção---------------------------- ------ -------- --- ------- ------ ---------------------

lP1Q4';O-8 ANTON!O FERREIRA PF..
..... 0\1 PARECER 0\1 ..

A e-senoe que aceitamos para o ar-t igo em pauta e s tmp t i-

------------_: ~:~~~~~- _:~~~~~~~~- ~~=~~~-~: --:~~~:~--~=~ ~-~::::~~~~--------------
lPl0441-6 CELSO DOURADO PMOS
.. "' PARECER ..

A expressão "suuee- I?ubl tcc'' ccosvaote do ar t igo 30a
admite a ação dos êsteoos e r1lJn1c'ipios na a-ea de e-toe-ação
Tal ação deverá ser .ccntuoo oet e-n-tnaoa em le1 os-ctnar ta 'las

tr-es esre-es do Poder Publico

------------------~=~~-~::~=~~~~------------------------------------------------
lPl0442-4 CELSO DOURADO ~~'OB
......... 0\1 PARECER •

----------------~-~~:~~~_:~~!~:~~~-~~~~~~~~-~~?:~~~-~:~~-~~~~::~--------------
lP10443-2 CELSO DOURADO PI.'D5
.............* .. PARECER ..

O c tpos t t tvo em tela efet tvamenr e trata de r-ater-te lnfra
constitucional, co-rrer-me as t r-actções 00 Direito Brasileira

._-----------~=~~-~~~~~~~~~----------------------------------------------------
1P10444-1 ASSIS CANUTO PFL
.................. PARECE.R ..

A emenda cof et tva. com a redação m.e formula para o
ar-t 424, suprimir todas as demais disposições do Capr t utn
VIII do r rtutc IX do Projeto de Constituição

Se aceita r tear ta a questão lndigena nacional sem a
s~lução adequada que r-ecue- a exigir per-manent ee-ente corre-
coes e tratamento convenientes POI' parte do teatsteocr-

O er-est t ja at tnqtu maturidade suficiente para scruc to 
nar suas grandes questões, cor,iglr as ceanet tcas dIs
torções sociais que apresenta, notadamente eetr-e tanoo as
longinquas desigualdades Que tanto entravam sua vida SOC10
econômica

A proposta em exe-ne nada inova acenas intenta r-et tear-
o tre t tos deferidos as populações tnctaenas no Projeto de
const ttutcãc A essa população foi negado ate o direito a
vida Dos sete otinões de tnotcs existentes na eccca do
cesccer Imento restam apenas cerca de 200 mil

Não podemos cem muar- sonegando aos nossos tno-cs
otr-et ros que o humanismo e a fust tçe re-ne r-ecomendam----------- ------~=~ ~-~:~=~=~~--- ---------------------------------------------

lP1044S-9 ALAR!CO ABIB PMDB
......... "' PARECER ..

.re se encontra parcialmente atendida a erenoa
Pela rejeição

---------------------~-------------------------------- ------------------------
PT

PllOSPAULO MACARINI

1P10428-9 VLADIMIR PAl.M:::IRA
.................. PARECER ..

A Emenda e de ser rejeitada
Pela rejeição

1P10420-3

1P10430-j VLADIMIR PALMEIRA PT
.................. PARECER ..

O valor dos beneficios nr-ev tcenctar tee ce-rt-o dO s ts tema
contributivo da err-tceoe não pode, como pretende a emenda
cor-esponder ao saí ar to do trabalhador mais, ete ao seu
te-ce de trabalho e contribuição

1P10433-5 VLADIMIR PAL"'~IRA PT
....... ~ PARECER ..

A organização de associação ou comissões de tr-abatnaco
r-es nas eno-esas e, ea ts ainda nas fundações. cemo Quer o au
tor da E!'lsnda, e materia delicada, (jue requer amadurecimento
soch1 t>. mater-'a, colocana e:<. ao"uoto, na ConstHu'ção, vira
impregnada de uma conpulsorledade Que dlficilmente o empresa
riado asslmllara

Talvez o a'l'adurecimento deva brotar das negociações co
letivas e em seguida, da lel, ll'as de forma paulatina

Por or-a e aconselhavel deixar o te"a no âmbito das con
venções Intersindicais e no maximo, da le1 ordinarla

Pela rejeição

1P10422-0 PAULO MACAiUNI PMD9
.................. PAR2:CER .... "'.."'........

A emenoa propõe a r txavâc de prazo, no- lei conoteeenter pa
ra a r r-anseer-êncta. para a capital da aeoom tce dos orgãos
da eomtntst eecãc direta e tnutr-et a atnn não sediados em ar-a
s ri ta aeecee relevante entendemos tr-ata-r-se de matér ta de
ntve r infra-constitucional, a ser r-esotvtca por lei or-dtnar ta
Pelo não acolhimento

1P10431-g VLADIMIR PALMEIRA PT
..... 0\1 0\1. PAR""CER ..

C~m esta Emenrta o-etenoe o a t, ter et tmtne- qualquer- tipo
de censura a esceracuros e programas

Nosso entendimento, contudo e que deve-se faze
restrições aqueles que incitem a v toj êncra 0,.1 defendam
qualquer tipo de ctscr tmtnaçãc

1Pl0424-6 INOCE.NCID OLIVEIRA PFL
................. PARE::CER .

aootecc por consenso o Parlamentarismo na. coot ssãc
de Sistemat1zação, cctoarcs pela prejudfcialldaae da Emenda'

er-efucr-ceoa

1Pl0425-4 FRANCISCO DIÓGENES POS
................ PAR~CER 0\1 ..

Em parte a proposta encontra atber-cve nas otscos tcões
foca t tzaoas Pela aprovação parcial

----------------------~------------------------------------------------------

lPl0423-8 PAUl.O MACARINI PMOB
................. PAReCER ..

A Emenda estende a r-esponsabilidade oo- informações falsas
as autoridades por elas r-esnonsavets

Revest tnuo-se de oportunidade e cer-t i nênc1a, oct naeos pela
sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP1Q426-2 FRANCISCO DIÚGENES POS
..... 0\1 PARECER .

A emenda ccnr t t t a com as emendas suor-ess tvas pelas quais

-------------~~:~~~--~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------
lP10427-1 VLADIMIR PALMEIRA PT
................. PAR~CER ..

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lPl0432-7 VLADIMIR ?ALMEIRA PT
"'O\I ~ PARECE.R ..

SO'llOS ravcr-avet a supressão da at mea -t- do inciso 11
do ar t 17 do Projeto, porque, r-el at tvament e as esscc-acões
ctvts , a representação de cada uma nada ten a ver com a da
outra e todas merecem a mesma representação perante o POder
Publ tcc

Mas no caso das entidades s tno tcats o eneocue deve ser
outro. ccr-ove surge o problema da eec-esentat tvvoaoe ot tc ta t
para efeito de celebração de contr-atos ccvet tvcs de trabalho
de ê-otto categorlal

Somos pela aprovação parcial

obsequio à c tr-cuns t ânc ra de a mater-ta envolver- aspectos ent
nentemente tecntcos a Emenda em comento brinda o utsr r tro
Federal com um desses sccat tctcs P.!as o faz, entretanto nas
-ursoos tcões rr-ans t tc-tas ". e-r aber-to conflito com as oisco-

-- ----------_:~~~::_~~: -~=~=~-~-~::~~:~----------------------------------------
lP10421-1 PAULO MACARINI PMDB
................ PAReCER ..

Segundo a n-eotcãc do Dlretto brasileiro a amenos em causa
trata de earer ta \nfra-,:onstHuc\onal, ee-eeeecc ser coes toe
r-ana quando se trata da legislação complementar e oro tnar ta-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0435-l VLADIMIR PALMEIRA PT
"'•• * PARECER ~ ..

Pela ao"ovação, no mérito, nos term:lS do Substltutivo

lP10.1054-8 EXPEDITO JuNIOR PMDB
............... " PAR!;C;;R ..

Acolhida no merito, ressalvando a redação f1nal do r-';!1a-
to,

1P1Q';36-0 VLADIMIR PALMEIRA PT
.......... "'.."'.. PARECER ..

O salá"1o mlniro e uma instituiÇão of1c1al U"'la reie-
rancia portanto. que não gera Qualquer confusão

lP104:7-8 VLADIMIR PALP,\~IRA PT
......... "' PARECER 'f. ..

A Emenaa contraria Drinc'OlO ado~ado pelo Projeto

lP1Q438-6 VLAO:MIR PALM~IRA PT
................ PARECER ..

A redação pr-oposta pe'a E'llenca pa"a a deflrolção dos fun:la
me'ltos e princ'loios da o"dem economica e restritiva na meOI
da em que desconlJece a eyistência de outros fatores de pro::llJ
ção alem ao traDa1ho, ademais sendo mais extel"sa que a re
dação 00 pro"eto, nãc consegue aeflnir avanços de conteudo
que justifiquem sua adoção

CO"l efeito, a proposta cnega a se" mesmo confusa quand.:l
aefi"'e a redução das des1gualdaaes existe,tes CO'110 finalidade
e ao mesmO tenpo, prtnc1pio a ser otservaao na at ividade
econÔ'l'lca

o'=!Ja rejeição

~el;;l aprovação pa~c1al

-------------------------------------------------~-----------------------------

lPl04S5-6 EXP~DITO ,JuNIOR PMJ5
................. PARECER ........ 0\1.........

O siste;ra t~il:'utarlo proposto no P"ojeto de Co"st~tu1cão

esta~elece um perfi I de dlst"ip,,IIção de c071peténcias e de
transferé.,c'as de receita trlb,Jtaria capa:: de ate'lder as ne
cessidades de cada esfera de pode~ ool'tico A a1t,;~aç20 pro
eosta na E~enda afetaria co eau11lbr'o do referido sistema

~ela rejeição

lP104SS-4 vICTOR FACCIONI PDS
..*~ PARECER ~_ ~

A Proposição em exaMe ccnqual'·~ COl"stltua valioso Sl.PS'
dia oa~a o processo leg'slativo nerece ser adeouaaamente COf"l
siderada o.ual"l'~o se tratar da legislação com::lle!"lentar e o-d1na
-Ia

1?10457-~ VICTOR "ACCONI PDS
.... "'......... '" i='AREC:'P .......... "'......

A nateria ja cO'1sta no Projeto portal"to esta preJlJcica-
da

lPl0489-4 VLAO!P.!IR PALM:=';RA CT
................. PA.liECEfi ........ ~ .......

DotamoS pela forma dos art"gos 303 e 304 ao projeto co'"
as alterações introduz1das ce'o s'Jbst ItutlVO por encont"a"em
maior respa'do e consenso en,"e os sennores constituintes

lPl0456-1 vICTOR "ACeIO!'.I PDS
.... ~ ....... ,," PAREt::'R .."''''''' ...... w •

C cC""-euac aa ':menja em sua essênc,a, ja e!>td inco"po 
radc ao P"Ojeto
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~~l~:~;~ PAPECER ;~~~e.~~;NO PDS
A sugestão f01 acctntce parcialmente no mérito, nos ter-

mos do Suost f t ut tvo do Relator

lP10480-7 CUNHA BUENO PDS
••• "' "'.. PARECER .

Deslocada a matar-ta par-a a concorrência da União e dos Esta
dos para teats ter- sobre produção e consumo a Qual por si
se par-ece-nos englobar os objetivos da emenda Pela cr-ef uct
ctar iceoe

lPl0477-7 VALTER PEREIRA PMDB
............ PARECER ..

Propõe a emenda a supressão do tnctsc til do arttgo 273
eliminando o imposto sobre vendas a varejo

O tr-tnutc deve- ser- mantido pois reforçará as receitas dos
wuntcrctce------------------------------------------------------------------------.:7------

lP10478-S CUNHA 8UENO PDS
• " PARECER "' ..

Caracterizada a seuce como- direito de todos e dever do
ssteoo. todo o restante da Seção foi sumarizado no sentido
de resguarda t- os aspectos absolutamente essenciais a con
secução dos cejet tvos propostos
__Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

PMOBVALTER PEREIRA

10 qual se estabelece Que os Estados e o Distrito Feder-al oo
oer-âc í ns t t tutr- UM adicional ao t-cosro de renda

Na ctsrr-tbutcêc das competências t r-fbut ar-t as , buscou-se
o fortalecimento r tnancet-o dOS Estados e Munic\pios e a redu
cão da exçess tva centr-ar tzacãc de tr tbutcs na competência de
um dos tr-ês mve ts de Governo

aes tn.r e inclusão do referido ctspostt tvc no Projeto aten
deu a esses obf et tvos r-econnectoaeente aceitos por tOdOS Que
se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmo
ntca. na Qual os Estados e euntctctos tenham efetiva autono
mia s tnancetr-a para bem oeatnconnte-ee de todos os encargos
de sua er-ea de ccroe-êncta

Ademais, cabe ree-m-ar- Que se trata de um ectctc-rer limita
dO a 5~. do valor do imposto devido a União, ooce-cc os Esta
dos Que vierem a tnsr t tur-j o optar por percentual menor, bem
como estabelecer 1'10rMaS Que restrinjam sua exigência em fun
ção de determinados cr t ter tos e parâmetros

Em fase do exposto, e não obstante as razões da just t et
cacã oa Emenda wan t ees taeo-nos contrar-iamente à suc-essãccc
menc tcnacc ctsoostt tvc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10475-1 VALTER Pl:REiRA PMOB
........... '" PARECER "' ..

Esta Emenda estabelece nova redação para o 1 do ar t
2;0 do Projeto de Constituição, "ver-tits " "A alteração das
et toucras de impostos, taxas e contribuições somente poder-a
i~~ feita por lei e para vtaencta no exer-ctctc fiscal seguin-

Portanto, não ccns tee-a as exceções ao cr-tnc rctc da ante
r-ioridade da lei tributar-ia es tanetectua para os impostos
constantes dos itens I, 11 IV e V,do referido ar t 270, 1
noind1spensave1s a execução de ooit t tca tributaria de gover

-----------------~:~~-~:!::~~~------------------------------------------
p 10476-9 VALTER PEREIRA PMDB
.............. PARECER "'••

A matéria proposta esta tratada no r ttuto III do pro-
jeto, Que ctacõe sobre as garantias ccnst ttuctcna ts

Dela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP10481-S CUNHA BUENO PDS
............. '" PARECER .

A enenoa busca inserir no texto materia t rotca de le
gislação tntr-aconst t tuc tona t

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lPl0482-3 CUNHA BUENO POS
............... PARECER .

A mat er ta a Que se refere a presente Emenda e de nature
za tnf r-a-conat t t uc tonat No ar-as t t extst e , por exemplo a Lei
das S/A's que dever-a ser r erormut aoa para ajustar-se a nova
Carta Magna

------------------~:~~-~:~:~~~~----------------------------------------------_.
lP10483-1 JOFRAN FREJAT PFL
................ PARECER ..

Os membros do Ministerlo Publico do Distrito federal não
estão e'n oe de igualdade com os Procuradores da aeeubt tca
porque não se nabf tt t ar-an ao exe-ctctc do cargo el'! decorrên
cia do mesmo concurso publico Logo, Indevida e a extensão

-------------~~:_~:_~~:::~~:_~~~-~~---~~--~~-~~:~~~-~~~----------------------_.
lPl0484-0 CELSO DOURADO PMDB
......"'." .. t. PARECER ..

Visa a Emenda dar nova redação ao cnsccstt tvc Que disci
~~ i(:r-~ t;~j)rnento tr-f txrt ér-tc a ser cnscensacc à mfcr-oempr-e-

Cheg~:~ ix~~~c~~s~~a~~eQ~~m;~om~~r~~~~~:~a;o~r~saemp~:~i~i~~
pequeno porte, em razão de sua reconhecida importância econô
mico-social devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur-totcc diferenciado visando a incentivar sua cr-ia
ção preservação e desenvolvimento, atr-avés da eliminação
redução ou s trot tr tcecãc de suas obrigações administrativas,
tributarias, m-evtoenctar-tae e cr-edtt tctas

Por outro lado, considerando a conveniência de que a ma
tér ta seja otsctnt tnaoa a mvat nacional, para que se lhe tm
prima a devida Uniformidade, entendemos Que as aludidas
empresas car-a f1ns de receber tr-at an-entc diferenciado devem
ser def tntcas e caracter i zadas mediante lei compl ementar

Por entendermos que tal tratamento deve concretizar-se a
ves de medidas Que abranjam as varias especies de obrigações
acima indicadas, e não apenas as trlbutarias, optamos por in
se"ir o d1spositivo relativo a mater1a no Capitulo I do Titu
lo VIII - Da Ordem Econó'llica e Financelra-------------------------------------------------------------------------------

lD10485-8 CELSO DOURADO PMDB
............... PARECER ........ "'.....

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa
trata de materla il'\fra-constituCional merecendo ser consic:le-

-------------~~~~-~~~~~~_::_:~~:~-~~-~:~~~:~~~~_:~~~~:~:~:~~_:_~~~~~~~~~-------
lP10486-6 CELSO DOURADO PMDB
.......... PARECi:R ,..

A materia relat iva a presente Emenda é de natureza in
f~a-constltuciona 1

O Projeto assegura /Jue os recursos oficiais serão depo
sitados e aplicados por orgãos oflciais, salvos 1mpedlmentos
de orde'll geográfica e ou operacional

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------
lPl0487-4 CELSO DOURADO PMDB
"'...... "'.... PARECER •••••••••

9 parágrafo 30 do Art 303 do Projeto, objeto da preocu
pacao do ilustre Constituinte Celso Dourado, veda a concessão
de beneflcios pr1vilegios e sUbvencões as fundações publica,
empr-esa publ ica e soc1edade de economia mista, desde que es
tas vantagens nào possam ser extens'veis, paritariamente ás
empresas do setor privado Claro esta Que existem funoacões
que não estejam preocupadas com o lucro, nas com sua função
soclal, como a pesquisa tecnológica e cientifica e os valores
culturais do pa1s

lPl0468-8 VICTOR FACeIO!'.1 POS
............ PARECER ..

Julga'l\OS que o teor da presente emenda e ate certo
ponto justo De fato, esses servidores já demonstraram sua ca
cectceoe e terão j a prestado relevantes ccnstr-toutcões ao ser
v tço pub1 ice Por-ém, surge aQLi uma Questão de ética Porque
uns prestaram concurso e outros não Por outro 'eco. Quando
se fixa ar-ot tr-ar t amente u-i numa-o de anosccoree-ae o risco de
não cont eemar , por questão de meses ou ate mesmo dias, mui 
tos desses servidores Esse e o nosso parecer-------------------------------------------------------------------------------

lP10467-0 VICTOR FACCIONI PDS
................. PARECER "'....."' •••

O aei at c- optou pela manutbncãc do texto original com
exclusão da exc-essãc " em todos os rüve ta- por entenaer alie
desta forma atende a filosofia educacional do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lPl0473-4 VJ,LTER PEREIRA PMDB
............... PAI<ECER ..

A Emenda sugere nova redação para o 2 do art 261, para
dar-lhe melhor forma e aaapta-lo a tec("lica legislativa

A r-edação proposta não pode ser aceita porque ela focali
za um evento Que nasce apos a publ icação da lei ao falar ele
"obrigação tr1butaria", ao passo que o Projeto trata de um
problema de competência legislativa. 1sto e, uma vez. feita a
lei irrpositiva pe--la União, não pode o Estado legislar a res
peito se tiver legIslado a lei feita é automatJcal"ente revo
gaca não podendo fazer nasce" a Obrigação trlbutar-ia dai e"
diante

lP1046G-l VICTOR FACCIONI PDS
..... "' PAR::CER .

O cont euuo da ar-ence , em sua essência, ja esta tncc-cc 
r-aoc ao Proj eto

lP10472-6 VALTER PEREIRA PMDB
................ PARECER .

Propõe a Enenda nova redação ao 40 do art 257 a
fim de atribuir a lei corrplenentar a disclplinação do
calculo e cobrança da contribuição de melhoria

Entendemos Que o criterlo Que estabelece CO'I\Q limite
total a despesa real izada deve constar do novo texto cons 
titucional Tal cr1terio já se acha amplamente cO"lsolidado
em razão da sua objet ividade e operacional iClaae

AClemais, observado esse criterio, nada impede que a lei
venl1a a dispor SObre o tributo, aperfeiçoando a SUd ap' 'Ica 
ção

Cabe esclarecer que, para dar Maior consistência a mate
ria e atender a boa tecnica legislativa, procedeu-se a fusão
do ite'll II do art 257 com a seu 40 suprimindo-se este

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP10465-3 VICTOR FACCIO'l1I POS
........."'.. PARECER ..

Pela rejeição, por não se enquadrar na orientação da Co
missão de stsre-et taecãc-------------------------------------------------------------------------------

lPl0464-5 VICTOR FACCIONI POS
."' PARECER .

O Relator optou pela manutenção do texto original por
entender ser oesneceesar-ta a exot rcí t acão suaer toa pelo t-eor-e
Const t tutnte

lP10463-7 VICTOR FACCIONI POS
............... PARECER ..

A Proposição en exame. conquanto constitua valioso suos t
a10 para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da legislação complementar e 01"
c tnar ta

Pela rejeição
----------- ----~------------------------------------~---~------------------- _.

1?104S!?-9 ViCTOR FACCiONi PDS
.... ~ ....... ·PAR!:CER ... w .......... ~

o Relator optou pela -nenor encêo co texto or-tçvna t PO~

enrenoer- ser oesnecessa-va a exc t t c í t açào suaer-tce pelo voe-e
Canst t tutnte

lP10470-0 VICTOR FACCIO!'.I PDS
... "'"" PARECER "' .

aeet tvarent e a oar-t rcicecãc nas ações ccnst t tut caso
particular da par t tc r paçâo nos l.JCrOS e deve, portanto, ser
objeto de legislação o-cnnaria

Discordamos, contudo, da proposta de r-ea t tza- a car-t tct
pação mediante oistr-tbutcêc de Gratificação de Balanço, como
propõe a emenda

Somos de opinião que toda definição de nentoas de oper-a
ctona l t zação do acesso do tr-anatnaoor a parcela dos lucros
deva ser mater-te de legislação posterior Cabe a ccnst ttut
;ãO, meramente a garantia desse direito

lP10461-1 VICTOR FACCIONi PDS
............. PAREC!:x .."' .

:le'a ao-ovecêc. COl!' base nos termos da just r t-cecão da
Emenda

Pela ec-cvacãc

lP10462-9 VICTOR FACCIQhI PDS
................ PAREC:;R .

Tendo em vista que o ens tr-o obr-raat cr tc possui a tnoa oesem
penha deficiente, somos de car-ece- que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação pré-escolar ser'! duvida de
grande alcance socta' deve ser conter-ctace com outras fontes
de recursos

lPl04õD-2 VICTOR FACCiONI PDS
•• "' PARECER ..

A êmanua em tela, segundo as tradições co-iat t t ucto -
nat s cr-as tteteas merece aoecuaoe ccns toer-ecâo quanco rc-
elaborada a tea-s racão conotement ar e ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl0474-2 VALTER PEREIRA PrJ'DB
....... "' "' PA~ECER .

Visa a Errenda a sllpr-essâo co paragrafo 10 do art 272, pe-

'P10469-õ VICTOR FACCIONi POS
............... PARECER .

O emtnente const t t utnte Victor Faccioni Quer acrescentar
na concet ê-icta da União a tnst ttutcâc de contribuição social
oes t i nada a custear i rwest lmentos de car-áter- ess 1steocrat em
e t tment açãu , habitação poput a- sauoe , ecucação e a'roero ao
pequeno agl'icultor Do produto a União transferiria a eeteoe
aos Estados e ao Distrito seoe-at • os coats , por sua vez r-e
oassar í am metade do Que r-ecener-f am aos Munlclp10s

A f1nal idade dos impostos Inclui o atendimento das neces
sidades da população A contribuição proposta não passaria de
um Imposto disfarçado com v-ncutacãc do produto da receita
POis a pessoa tributada ce-t araente estaria obr1gaaa ao paga
mento sem cuatcuer- contraprestação condicional pelo Estado, a
ela Trata-se-la de autênt tcc inposto cure natureza f ur rctca
e rret tntoa oe so fato gerador, independentemente da denomina
cão e destino do or-oouto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP10471-8 VICTOR FACCIONI PDS
.............. PARECER .

O Projeto de Constituição assegura a autcncmta dos Esta
dos por conseguinte, a criação fusão, incorporação e oes
me-nor-ar-ente de euntcrptos devera ser de sua competêncla esta
oetectoa na const ttutcão Estadual

Somos oe I a aprovação no mér- 1to-------------------------------------------------------------------------------
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1?10487-4 CELSO DOURADO PMDB lP10504-fj FERNANDO BEZERRA COELHO PMiJB

A preocupação do nobre Constituinte procede, r-azão ocr-que
adota-nos parcialmente sua z-renoa-------------------------------------------------------------------------------

lP10488-2 VLADIMIR PALMEIRA PT
................. PARECER .

O ilustre Autor. ao just te tcae a proposição, pugna no
sentido de que é imprescindível r-et tr-ar dO execvr tvc o poder
de veto em mater ta cr-cemenrar-ta

O dtscos tt tvc a ser emenoeuo. contudo, disso não ccatt a.
senoo Que a nova redação proposta busca atce-rcar- objetivos
já plenamente resguardados cero Projeto

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1D10489- 1 VLADI~IR PALMEIRA PT
............... PARECER .

O cn-etto de propriedade, sua succ-otnaçêc ao cuao-unnen
to de sua função social e as eodat idades de cesaoccor-tacãc.
f a estão conveniente e adequadamente tratadas no svcst ttut tvc
do relator

De forma igual. o texto do Projeto define a usucapião ur
bano est tputanoc. ent-etantc o prazo de cstctncc) anos para
a sua efetivação. Que julgamos aats pertinente para esraner' 
cimento desse tnst tturc

A regulação da at tvtoace econcmtca é aspecto tntr-tnseco e
tnotssoruvet da ação do Poder publ 'co. cujas diretrizes de
orientação já estão definidos no texto do relator, de forma
mais abrangente Que o proposto na emenda Na verdade. a emen
da define a função reguladora do esteoo ccndtc tcnandc-a a as
pectos setor-tats que. embora relevantes, não tnrorr-am nat êr ta
de natureza constitucional
Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P10490-4 VLADIMIR PALMEIRA PT
................ PARECER ..

A matéria constante da emenda está, a nosso ver adequa-
damente contemplada no caottutc VIlI- t ttuto IX "nos rnotcs
No otsccstt tvc do mencionado cemtuto que trata da exploração
de minerais está consignada a necess tuade de cr-evta autoriza
ção dO Congresso Nactona t e das cceuntcaces Indígenas

Neste sent ido somos rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl049l-2 VLADIMIR PALMEIRA PT
.............. PARECER ..

O conteudo da proposição contraria dispositivo f e
existente no Projeto de Constituição Concluímos Dor sua
rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl0492-1 VLADIMIR PALMEIRA PT
.......... " PARECER .

A enenoa apresenta conteurro inovador e acer-eetcoaoor- do
Projeto nos campos das normas gerais de direito urbano. das
normas de desapropriação e da função socta t da propriedade

Com alteração de redação e supressão de alguns utsoos tt t
vos, somos pela apr-ovação da Emenda, nos t e-ece dos substitu
tivo

Pela Aprovação Parcial-------------------------..----------------------------------------------------
1Pl0493-9 VLADIMIR PALMEIRA PT
........... PARECER .

É tndtscut tve t Que a média de vida do nr-as t te tr-c aumentou
consideravelmente nas ultimas oeceoes Provas de tal afirma
ção encontramos nos dados sabre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e das dificuldades financeiras enrr-en
tadas pelo Pata , conotoerarcs tnjust tt tceve t a diminuição do
tempo de serviço r-eouer-toc para a concessão de aposentadoria

Pela r-ejercãc------------------------------------------------------------------ ------------
lPl0494-7 VLADIMIR PALMEIRA PT
••••••••• PARECER .

A Emenda pretende suprimir O art. 358 do Projeto de ccns
t vtutcâo. que or-ctne a acumulação de aposentadorias no ámbt tc
da Previdência Social

não vemos como acata-la, vez que tal acumulação ê aosotu
taeente tooesef avet

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl0495-5 VLADIMIR PALMEIRA DI
.......... PARECER .

A Questão do vetor- dos proventos e pensões, como ja disse 
mos em vãr-tos pareceres alem de depender do tempo de tr-aba 
lho e ccntr-tnutcêc do seçur-aoo , deve, tamoe» cons t t utr- ob
jeto da lei or-ctnar ta vez aue a expressão monetária dOS ce 
ner tc tcs guarda correlação ou-ete com as d1spon1b'lldadeo;
r tnancetr-as da Previdência Social

1Pl0496-3 VLADIMIR PALMEIRA PT
............ PARECER .

Suprimidos os dispositivos, na redação subst ttut tva do
Relator, a Emenda f tca prejudicada

lPl0497-1 VLADIMIR PALMEIRA PT
............ PAR!:CER •••••••••

Embora considerando a relevante er-swnentecãc do Autor somos
de parecer Que. neste momento ntetcr-tco. ainda e importante
manter a vinculação de recursos para o ensino
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pl049B-O VLADIMIR PALMEIRA PT
........... PARECER .

A presente emenda e acatada no mer-t to , na nova redação
dada ao ar-t 399, onde se proíbe o ncnccot to e ol1gopolio e
onde se estabelece. como o cr tnctptc a reatonat taacão (lI) e
o enfoque cultural (I) dos meios de comunicação-------------------------------------------------------------------------------

1P10499-8 VLADIMIR PALMEIRA PT
••••••••• PARECER .

Acredita-se que o conteudo da presente emenda seja oe
teor predominantemente tntr-acons t t tuctonat

lP10500-5 VLADIMIR PALMEIRA PT
............ PARECER .

A pr-esente emenda é acatada parcialmente. quanto ao mer-t
to na disposição sobre a r-eçtcne t tzacãc e promoção da cut tura

-------------~~:!~~~~-~~-~~:~:~_::_~~-~~~~:~~~_::~:~~~-~~-~~~~_::~:~------------
lP10S0 1-3 VLADIMIR PALMEIRA PT
............ PARECER .

Entende o Relator que a mater-Ja seja de natureza
tntr-aconst i tuctonet

lPl0502-1 VLADIMIR ?ALMEIRA PT
............... PARECER •••••••••

É importante garantir tarifas Que r-enumer-em o capital das
er-pr-esas concessionárias Isto não significa Que, em todas as
ocasiões, o pagamento feito eete usuar to dos serviços deva co
br tr- todo o custo desses serviços

Em determinadas circunstâncias o custo nooer-a ser coberto,
par~~i~m~~j~'ç~~r subsídios governamentais.

-------------------------------------------------------------------------------
lP10503-0 VLADIMIR PALMEIRA PT
........... PARECER •••••••••

A emenda supressiva prejudica fundamentalmente o Proje
to

------------------~:~::_~:~:~:~~------------------------------------------------
lPl05D4-8 FERNANDO B!:ZERRA COEl.HO PMDS
............ PARECER ..

O conteudo da emenda, em confontro COI'l o do Projeto da Co
missão e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto não

obstante os eco-es c-ocost tce do Autor. não se nar-montaa com
a s ts te-nat tca que orienta o sistema de planos e n-caeeotc
nem cctnctce con o conjunto dos pontos de v ts ta expressados
pela maioria dOS neeb-os da Comissão

lP 10505-6 NELSO~ CARNEIRO PMiJS
............... PARECER ..

O fundamento da livre tntctat tva e o princípio da 1tvr-e
concorrência, CO'110 constantes do texto co Projeto. jé forne
cem os aspectos básicos tunoament a ts que deverão orientar a
ação co pooer- euer tcc no se-e toe de coibir as praticas volta
das para ellmlnação da concorrência e para o comntc de mel'
caco Nesse se-rt tuo torna-se oesnecessae ta a excttc-racêc
oa -eceessêo ao acuso oc coce- econômico como pr'nc'ioio da
crcen econônt ca

eceeats o Projeto prevê na cer tntcêc de competência nor
mativa do Estado, a repressão a toda e cuetcue- forma de abu
so do poder econômico em car-t tcut a- a for-mação de mcncpó-
t tos , 01 19opol los e car-te ts

Por seu turno a expansão das cccr-tvntcaces de ame-esc
or-cout tvo corr-esconce antes a um objetivo permanente de toca
socteoaoe , devendo, portanto ser tncor-oo-aoa ao texto, na
forma oo subst ttut tvo

Pela aprovação parcial

lP1D506-'; VLADIMIR PALMEIRA PT
.......... PARECER .

A presente emenda, cont ttt a com a s tstenét tca geral ado
tada pelo Projeto de Constituição e Substitutivo

Assim. pela sua rejeição

lPl0S07-2 NELSON CARNEIRO PiViJB
.............. PARECER ..

A proposta Que a e-eooa ve ... apr-esentar já esta atendida
pelo -nencs em parte er'! dispositivos constantes do Projeto de
ccnst ttutcêc

P10508-1 NELSON CARNEIRO PMDB
.......... PARECER .

Dada a tncor-tãocte do assunto abordado na emenda. deve a
mesma ser acolhida, COI'lmodificações de forma que per-rnt t e-n
ccecet tbtr taa-re cc'n o Projeto de Const ttutcãc

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP10509-9 NELSON CARNEIRO PMOB
.................. PARECER .

A Emenda, constante CIO ac-esctmc de a t tnea ao item XV ao
artigo 12 assegura a todos o acesso aos cr-aãos fuatctar-tos

A proposta car-ece-nos oportuna e necesser-ta
Pela aprovação parcial

1P10SlO-2 NELSON CARNEIRO PfIIDB
............. ?ARECER .

Já se encontra parcialmente atendida a er-enoa
Pela r-ejetcêo

1P1D511-1 NELSON CARNEIRO PMOB
................ PARECER ..

t. Emenda prooõe o acréscimo de et tnea ao item I ao e-t tcc
12, estabelecendo condições car-a o I'e9istro civil, ao oue pa
rece.

Falta ctereaa e onf et tvioade a Emenaa o Que causa estr-a
oneza em se tratando de intelectual do porte do ilustre au
tor, Senador Nelson Carneiro

Opinamos pela rejeição

lP10512-9 NELSON CARNEIRO PMDS
................ PARECER ~.

Acolhlda no mer t tc , nos termos do sucst t tut tvo do neta-
to,

1D10513-7 NELSON CARNEIRO DMDB
.............. PARECER ...

O artigo foi suprimido e a meter-ta está const t t utc tonav
mente tratada em outros dispositivos do Projeto

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------
1P105l4-5 t1ELSON CARNEIRO P/;\DB
............. PARECER ....... 1' ....

Esta par-ctatmente atendida a emenda
Pela -ef etcão-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0515-3 NELSQfIl CARNEIRO PMOB
............... ?ARECER ..

Os dispositivos p-ccostcs pela emenda estão contidos na
abrangência do capitulo e serão acolhidos, ressalvada a reda
ção do relator

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPl0516-l NELSON CARNEIRO PMOB
................... PARECER ..

A Proposição eM exame, conquanto const ttur valioso S.Jb
s totc car-a o processo legislativo. merece ser aueqcaoaeente
considerada Quando se tratar da legislação complementar e 01'
dtnar ta

1Pl0517-0 NELSON CARNEIRO PMDB
............... PARECER .

Prejudicada. dadas as diretrizes adotadas no Substltutf-

1?10518-B NELSON CARNEIRO P!/IOB
••••••••• PARECER .

cutoa-se de meter-ta Que deve ser tratada em cam tutc cr-onr to
e afastada a mtnueêncta

lPl0519-6 NELSON CAR!'oEIRD PMDB
............ PARECER ,

A proposta cont Ida na emenda repete ctscos tcão ja exis
tente e-i nossa atual Carta Magna Agora, porém. com a adoção
dos ortncrptos da universal idade da cobertura cr-evtoenctar-ta
e da c-tor-toaoe no atenõ tnento dos segurados de mais baixa
renda, enteocence que a o-ccost a poderia, Impedir a eatno-
rí tat r-tbuf çâo dos recursos previdenciários atr-eves da desti
nação de adicionais aos r-a ts cas-ent es

lPl0520-0 ME~DES RIBEIRO PMOB.<. PARECER ..
aata-ta Que melhor ccoer a ser tratada pelo legislador

crctnar-to

lPl052l-8 GERSON PERES POS
............... PARECER .

Visa a ar-e-roa a supressão do car-aa-aeo 10 do ar-t 272 pe
lo Qual se estabelece Que 05 Estados e o Distrito Federal 00
der-âo instituir um aotc-ona t ao imposto de renda

Na ctstr-tovtcêc das ccmoetênctas t e tbut ar tas buscou-se
o fortalecimento financeiro dos Estados e fl'unlc\olos e a redu
ção de excessiva centralização de tl'ibutos na competência de
U'll dos três ntveis de Governo

Assim, a inclusão do referido disoositivo no Projeto aten
deu a esses objet lvos reconhecldamente aceitos por todos que
se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e harmo
nlca, na Qual os Estados e Munlc1pios tambem efetiva autono
mia f'lnance1ra para bem des1ncumbir-se de todos os encargos
ae sua al'ea de COMpléncia

Ademals, cabe lelribrar iJlJe se trata de um adlcio'1al limita
do a 5~ ao valor do imposto devido a União podendo os Esta
dos Que v\erell' a inst1tUl-lo optar 001' percentual menor- bem
CO'110 estabelecer normas Que restrinjam sua ex1gênc'a eM fun-
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1P10521-B G1:RSON PERES POS 1P10544-7 BEZERRA DE MELO " pl.1oa

lP10529-3 HERACLITO FORTES PMDB
................ PARECER .

A e-erma vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela apr-ovação

lP10523-4 HERACLITO FORTES PMOB
............... PARECER .

Errbora se diga aditiva, a emenda parece sunst í tut tva de
par-aqr-afo untcc Na duvida. pela cr-ejuntctat toaoe

-------~-----------------------------------------------------------------------

lP10531-S HERACLITD FORTES PMDB
.............. PARECER .

A proposta e tnexequtvet e não pode ser articulada cons
titucionalmente Pela sssua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP 10532-3 HERÁCLITO FORTES PMOB
.............. PARECER ........ " .....

A supressão orcccst a pela emenda retira termos
ctats á cee tntcãc do tema

Pela rejeição

PPLlP10550-1 GANDI JAMIL
••••••••• PARECER .

A matéria é de 1131 or-dinária

1D1Q554-4 GONZAGA PATR!OTA PMDB
.............. PARECER ....."'......

Pelo não acolhimento. nos termos da redação adotada no
substitutivo

1P10553-6 GONZAGA PATRIOTA PMOB
............. PARECER ..

O substitutivo. com outra redação. inclui nr f nctctos Que
dão respaldo à supr-essão ou ecr-esctec proposto

1Pl0552-B MANOEL RIBEIRO PMDB
.......... PARECER ..

Suprimido do texto o artigo 234, ficam prejudicadas as
Emendas a ele pertinentes

lP10547-1 GANDI JAMIL PFL
........... PARECER ..

O conteudo da emenda apr-esentada refere-se a matéria que
figuraria: metf-or- em legislação complementar Merecera, pois,
adequada ccns tcer-ecãc, na ocasião própria

Com relação ao texto ccnet ttuctcnat , cons tcer-amcs a pro
posta r-ej ettece

lP10548-0 GANDI JAMIL PFL
~ PARECER .

A ccnst ttutcãc deve ater-se a normas gerais de cr-aantaa
cão da sociedade

A emenda aborda questões de desenvolvimento regional, de
car-áter- esoectf tcc. e Que podem ser tratadas, de modo apro-
priado, a mvet de legislação crcnnár ta

Pela rejeição

ja gozam da irrun1dade prevista no art 265, t t em 11. at tnea
"c". do Projeto de Constituição, não sendo recomendavel a sua
ampl i ação , a ponta de abranger entidades Que visem o alcance
de lucros pela exotcr-açãc da ensino-------------------------------------------------------------------------------

lP10545-5 BEZERRA DE MELO PMDB
........... PARECER ,....

O ensino ecoe ser ministrado de maneira convencional ou
tecncroatce (ensino supletivo) Trata-se de t ecntca já con
sagrada e impl tctta do sistema educacional, cuja disposição
e anodtna

Pela prejudicialidade.

lPl0551-0 JOSE CAR.LOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER .

O texto que se pretende emendar garante, expressamente,
o direito a promoção dos juj aes da ultima entrância Já se
estabeleceu. portanto, o Que uec ter-ananente cj et te ta a obscu
ra proposta

Pela r-efetcãc

lP 10546-3 BEZERRA DE MELO PMDB
............ PARECER "

A Proposição em exame, conquanto const 1tua valioso subsí
dia para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada quando se tratar da legislação complementar e or
dtnar-ta

Pela rejeição

1Pl0549-B GANDI JAMIL PFL
............ PARECER ..

Trata-se de matér ta eineta ao âmbito ccnst ttuctcnat e
como tal a emenda deva ser rejettaoa

Pela rejeição

PMDB

PMoa

1Pl0525-1 HERACLlTO FORTES
............. PARECER .

Pela aprovação

1P10530-7 HERACLITO FORTES
.." PARECER ..

Pela aprovação

lPl052B-5 HERACLITO fORTES PMDB
........... PARECER .

O ctspcs tt tvc Que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades eccoôatcas e financeiras-o

A erradicação da pobreza. que é o cof et tvc maior deste
dispositivo. pode ser alcançada através de uma tr-ibutação
c-cçr-ees tva e seletiva e sobre Sistema rr tnutar tc ja existe
todo um cap t t uj c no Projeto de Const ttutcãc

lPl0522-6 GERSON PE.RES POS
............. PARECER .

O dispositivo Que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades econômicas e t tnance tr-as"

A e-r-eotcecão da pobreza, Que e o objetivo maior deste
dtsccet t tvc pode ser alcançada atr-eves de uma t e ttnrraçãc
progressiva e seletiva e sobre s tst ema Tributário já existe
todo u-r cecs nnc no Projeto de rcnst t tutçâc

lP10526-9 HERÁCLITO FORTES PMDB
.......... PARECER .

_______ w ~:~:_~~~~~:~~~ -" _

lP10527-7 HERACLITO FORTES PMOB
.............. PARECER .

O relator entende que a matéria objeto da emenda, devera
ser- analisada no êeottc de cacttutc próprio. que trate do s ta
tema tributário

Pela prejudicialidade

lP 10524-2 HERÁCLITO FORTES Pr,oOB
.......... PARECER .

A proteção a que se refere a emenda não está ezp ' tcf ta
no ar-t 407 e deve ser mantida

Pela rejeição

cão de determinados ce t ter tos e parâmetros
Em fase do exposto. e não obstante as razões da just tcêo

da Emenda manifestarem-nos contrariamente a supressão do men
c tonaco ntsoos tt tvc

Pela rejeição
-------~-----------------------------------------------------------------------

da

lPl0541-2 BEZERRA DE MELO ProIDB
............ PARECER ..

A mater ta já consta no Projeto. portanto está or-ejucrce-

1Pl0533-1 HERACLlTO fORTES PMDB
............. PARECER .

A emenda merece ser acolhida e <a objeção que encerra e de to
do ceatvet , devendo ser torrada em conta.

lPl053B-2 BEZERR.6.. DE MELO PMOB
............... PARECER .

Q 'aej ator- optou pela manutenção do texto original por
ent enoê-t o necessár- i o a preservação da qua 1i oaoe dO ens i no-------------------------------------------------------------------------------

PMDB1P10562-5 NILSON GIBSON
............... PARECER ..

Pela aprovação

1P10556-1 NILSON GIBSON PMDB
............... PARECER ..

A seção trata exclusivamente dos ser-vidores pub-11cos CI
vis, razão pela qual não pode constar referência ao militar-------------------------------------------------------------------------------

1P1055B-7 NILSON GIBSON PMDB
........... PARECER "'.

Embora sejam procedentes as alegações do Constituinte, o
disposto no ar t t to não tnvtaott taa a pretensão, tornando-se
cesnecessar-ta sua inclusão

lP10561-7 NILSON GIBSON PMDB
............ PARECER ..

A Emenda ora oferecida visa á supressão do ar-t 429 cc
projeto. o Qual autcr-tza sejam os atos praticados pelo coman
co dos governos autor t t ár-toa desde 1964 suscet tve ts de apr-e
ciação pelo cccer Jud1c1ario

Essa sempre foi uma das grandes aspirações cecuetes Que
se vlram tnjusr tcaccs pelos atos em questão não ccceocc a no-
va ConstitU1ção deixar de atender os anseios en Questão es-
pecialmente numa ease de transição par-a a consolidação do
regime oemccr-et tcc -

Pela rejeição da ênenoa.

lPl0555-2 NILSON GIBSON PMDB
.....* PARECER .

O direito a informação foi acolhido, com outra redação, no
substitutivo co Relator-

1P10559-5 NIl.SON GIBSON PMDB
........... PARECER ..

Ja esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

1PI0557-9 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER ."' ..

Em parte a proposta encontra atber-cue nas disposições
focalizadas Pela aprovação parcial-----------------------------------------------------------------------------...-

1P10560-9 NILSON GIBSON PMDB
.... "' ~ PARECER "- ..

O direito a s tnotcat taacãc e á greve não e uma regalia e
muito menos um privilégio Ele é simplesmente inerente à con
dição de trabalhador e, corno tal. não pode o servidor público
ser lesado neste aspecto

1Pl0563-3 NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER ..... *......

A presente emenda, em linhas gerais, e-reentr-a-se I nse- i
da no texto oc Projeto de Constituição Que ora se examina

O seu acolhimento tr-ar-a uma real contribuição para o a
perfeiçoamento do t exto ,

------------------~::~~.:_~:~:.;:~~-:~~~~::~~------------------------------------
lP10564-1 NILSON GIBSON PMDB
."' PAREC!:R ..

A emenda tem por Objetivo alterar a redação do ar-t 12 ,
-nctsc III letra "P

Não obstante os elevados propósitos do ilustre Constltu 
tnte , o ccnteccc da presente emenda não se ajusta a nosso ver
ao fundamento de igualdade entre todos que se pretende asse
gura'"

01313 rejeição

PIv'DB1P1C536-6 BEZERRA DE MELO
.... "' PARECER .

Pe1a aprovação

11:110544-7 BEZERR4 DE MELO PMOS
........... 0:.. PArECER ..

A co-cessão de isenções especificas não e mater ta cons
-j tuctona t

neeats as tnetttutcões de educação sere fins lucrativos

lPlOS43-9 BEZERRA DE MELO PMDB
............... FARECER ..

A norma aue a êeenda pretende inserir no texto constitu
cional não POde se- atendida porquanto sara-te inclui-se na
denominação 'e proventos de cua t quer- natureza"

Pela rejeição

1P10537-4 BEZERRA DE M~LO PMoa
.............. PARECER '!'.

A Proposição em exame, conquanto ccnst i tua va 1tose scost
dia para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da legislação complementar e 01'
etna-te

Pela rejeição

lP10540-4 BEZERRA DE MELO PMDB
............... PARECER ."'............ •

A proccstcãc em exame ec-esenta valiosas ccntr-tbutcões
Que o Substitutivo incorpora em sua essência

Pela aprovação ce-ctat

lP10535-B EXPEDITO JuNIOR PMDB
...... " PARECER ..

A função social da propriedade rural deverá ser definida em
legislação or-o tnar ta
Pela rejeição da Emenda

1P10534-0 EXPEDITO JuNIOR PMDB
............ PAR~CER ..

O tamanho da propriedade não e cr t t er-to eficiente para de
terminar o cumprimento oa função social do tmove t r-u-a!

coecete ao POder Publico não estabelecer 1 imites de ar-ea ,
mas preservar e estimular a propriedade de extensão comoat t
ver CO'1l a excror-acãc existente, desde Que ut t t taaoa de mane t 
r-a racional. assegurada a função eccnôntca e social da terra

Pela rejeição

1Pl0539-1 BEZERRA DE MELO PMOB
.............. PARECER .

Parte do dispositivo, na redação scbst t t ut tva do Re -
lator foi e r tmtnaoa sendo a Emenda acolhida apenas par -
c talr-ente

lP10542-1 BEZERRA O!: r,~ELO PMDB
....... *••• PARECER "'...... "'.."'••

O projeto optou pelo princípio do ensino ouct tcc gratui
to. não canenco pois. tal exceção-------------------------------------------------------------------------------
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deve ccnsrer do texto ~Ol"st t ructonar • mas sim da legislação
or-otnar ta Pela eef e tcêc-------------------------------------------------------------------------------

lP 10565-0 NILSON GIBSON PMDB
"'•••• "''''•• PARECER ..

Ja esta parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

l e lO S82- Q SERGIO NAVA PMD9

lPl0566-8 NILSON GIBSON PMDB
............. PARECER .

Como manifestamos no parecer a Emenda 1p01236 somos pe
la remessa da regulamentação dO direito de greve a lei urdi
nar-ta

Pe I a apr-ovação

lP1D583-8 SERGIO NAYA PMOB
............. PARECER "' .

A eater ta ce cue cogita a Emenda não oer-r tne ao artigo
13 que pretende aditar mas sim ao cam turc esoecit tcc do
Projeto que trata da secur-tceoe soctat De ouarcuer- forma,
seus cej et tvos estão alcançados por otsoos tcêc la existente
~ue resguarda o valor dos proventos da aposentadoria

lP1Q567-6 BENEDICTO MONTEIRO PMDS
....... "' PARECER .

O t tmt te maxteo do tamanho da crooe teoace territorial ru
ral deve ser determinado sempr-e e'TI função da capacidade de
sua exploração racional

O cr tter-tc de cesecrcor tecãc deve levar em consideração
tão somente o cr-vrer tc de cumprimento da função social das
terras e não o da extensão de sua ar-ea

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P10568-4 SERGIO NAYA PMDB
............ PARECER .

A aposentadoria não pode ser emanado do ponto de vista da
tcece e sim pelos anos de serviços prestados Isso porque a
aaosentauor-ta e um cr-êsrto á servidora pelos anos que ela de
c tcou à et tvtcece de professora

lP10S84-õ IllENOES RIBEIRO PMi)8
........... PARECER ...

Não vemos corro concordar com a cr-coos tcêo. que retira da
tradicional ccroetêncta das Mesas da cê-er-e e dO Senado a

-------------~~~~~~~~~~~-~:_:~:~~~-~-:~~::~:~~~~:_-----------------------------
1P105B5-4 MENDES RIBEIRíJ PMOB
........... PARECER ........ * .....

Relevante e oportuna a proposta foi acolhida com outr-a
redação

lPl0S86-2 MENDES RIBEIRO PMOB
••••••••• PARECER .

Já se encontra ca-ctateent e atendida a emenda
Pela -ej etcsc---------------------------------------_..--------------------------------------

Assim, pela sua rejeição

A aoosentaoor-ta aos 15 anos e descabida Se a COl"'sU-
tutcão adotasse tal procedimento, t aecen a sr-evtoêncta Pr1vad
a teria que conceoer o mesmo, no- questão de isonomta

11"10572-2 SERGIO NAYA PMDB
.......... PARECER ..

O crcccs ttc da ananoa ja e atendido na legislação cro tna
ria

1Pl0569-2 SERGIO NAYA PMDB
••••••••• PARECER "

a emenda nõ eenctone as instalações da energia etetr-tca, fi
cando, portanto, incompleta a redação de dispositivo proposto-----------------------------------------------------------------------------

1Pl0587-1 MENDES RIBEIRO PMDB
............. PARECER ..

A emenda visa a convocar eleições direta em todos os ni
vets após a promulgação da Constituinte Discordamos da pro 
posta por entender que a mesma violenta o direito adquiri
do dos detentores de mandatos leg'tlmamente ccneer toos pelo
povo Alem do mata teot tcar-ta em enorme despesa Parecer con
trario

1Pl0595-1 rrlENDES RIBEIRO PMDB
............ PARECER .

esta Emenda intenta dar nova redação ao item III do ar-t
270 da Projeto de co-ist ttutcãc. "ver-cts " "III - t-enda e pro
ventos de q.ra Iuuer- natureza, Inclusive ajuda de custo e dtã
e tas pagas pelos cce-ee publicas", sob a justificaçao de Que
a med1da acaba com cr-vvectos consagrados na ccnst ttutcãc vi
gente e renovados pelo projeto da nova Carta

Realmente esta Emenda procura acaba" com tratamento ets
cal privilegiado, de acordo com etatena adotado pelos Consti
tuintes

pe 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP10593-5 MENDES ltIBEIRO PMDB
........... PARECER .

A er-enoa e redundante a outros c tsnos i t tvcs nt-esentes no
texto "que uet er-etna a sua desconsideração

Pela cr-eauerc-ar tceoe-------------------------------------------------------------------
lP10S94-3 r.'ENDES RIBEIRO PMOB
........... PARECER "

pr-opõe-se com a Emenda em exame o ac-esctno de u'n para
grafo ao ar-t 257 que dispõe sobre os principias da teaat tca
de e an.ra11caoe dos t r i netos

Não obstante os argumentos expostos na justificação con
sideramos que a rsater ta se acha aoeouada-ente tratada no ar-t
264 do Projeto'

Pela or-ejudtctar idade-------------------------------------------------------------------------------

lD10588-9 tlENDES RIBEIRO PMDB
••••• "' PARECER ..

Acatada integralmente
------------------------------------------------------------~----------------

lP1Q592-7 t.1ENiJES RIBEIRO PMDB
............. PARECER .

Pela r-efetcãc, por não se ajustar ao consenso da Comis 
são de statenat taacâc-------------------------------------------------------------------------------

lP10S89-7 MENDES RIBEIRO PMDB
.......... PARECER .

O assunto constante da presente emenda, ser-á r-eexamf nado
com .... taras a formulação do SubstHut\vo

------------------~::~~.:_:~~:_~:~_:~~-~~~~~~~~~------------------------------
lP10590-1 A'ENDES RIBEIRO PMDB
............ PARECER "' .

Não concordamos com a 'unificação pretendida, pois
caotrutos tratam de r-ater-tas diversas

Pela r-ej etçãc-------------------------------------------------------------------------------
lPl059l-9 li'ENDES RIBEIRO PMOB...* PARECER .

O art 398 do projeto fol sup-untco
Pet a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

PMDB1?10575-7 SERGIO r-.AVA
* PARECER ...

lP10577-3 SERGIO NAYA PMDB
•••• " •••• PARECER "

A estipulação do sarar-te. por decorrer de u'n contrato
tn t at es-a't , que pressupõe acordo de vontades, deve ser 1tvt-e e
de acordo com as necessidades ca e-cr-esa. o mercado de traba
lho e as coar tt tcecões cr-oe tsstcnats do empregado Assim, ca
be ao Estado fixar apenas, o satér tc-mtnteo. capaz de aten
der as necess toaoes nas tcas de subsistência do trabalhador e
de sua fam\ 1ia

lPl0574-9 SERGIO NAYA PMDB
............... PARECER ~

O orrncrctc geral de que os recursos naturais devem ter
sua exploração autorizada pelo Poder Publ tcc não exclui a
participação, a mais a-neta ooss rvet , da tntctat tva privada
desde Que obedecidos os interesses maiores da sociedade Entr
et anto , a escect eicecãc das normas para essa outorga não de
ve constar do texto ccest ttucrcnar , mas, sim, da legislação
cro tnar ta

Pela r-efe tcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPl0576-S SERGIO NAYA PMDB
............. PARECER "

Por não se ajustar ao entendtmento cr-eeontnante na Co
missão de s tst eeat taacão. a presente emenda deve ser rejeita
da

1Pl0573-1 SER.GIO NAYA PMDB
........... PARECER .

A matéria constante da pr-esente Emenda é t rotca da le
gislação infraconstttuctonal, oat nosso parecer contrario----------- --------------------------------------------------------------------

lPl0570-6 SERGIO NAYA PMDB
•••••••• " PARECER •••••••••

O auxt t to-funer-at se encar-ta entre os oener tctos da Pre
~ldênc1a scctat , conforme a teats tacão em vigor

---------~~~~~;~:~---------SERGIÕ-~;~~-------------------7--------~M~ã--------

••••••••• PARECER ..
A compulsoria não e a mesma coisa que a aposentadorta •

concedida pela sr-evroâncta Social Enquanto que nesta o tr-a 
oatnaoor ecoe cont tnuar desempenhando suas at tvtoaoes , na
primeira não pocer-a fa-zê-lo ma's aas tm sendo, rooer-çe or-e 
fuetcá-ta se quisesse continuar trabalhando-------------------------------------------------------------------------------

lP10S7B-1 SERGIO NAYA PMOB
............. PARECER .

A aeot tacêc das imunidades tributárias contraria ten-
dência crescente Que vem se manifestando, e-u-e os Constitu
intes, desde o tnícl0 das tr-aoatnos das subccntssões e das
coerssões teset tces a'ém de coscecsetee a eeta de se eeece
çarem as finanças eontctpats e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lPl0579-0 SERGIO NAYA PMDB
.......... "'•• PARECER ..

A enenoa amplia a forma de contribuições que os par-t Idos
poderão receber e cogita da respectiva oretacêo de contas
sob esse ãngulo entendemos tratar-se de mat ee ta a ser tratada
ee t e t or-c tnar-ta quanto a parte final está atendida e-r nossa
proposta Favorável em parte

1Pl0S80-3 SERGIO NAYA PMD8
.......... PAR.ECER .

Pela rejeição cons toer-aooc que a medida resultara em
pr-evt 18gio dos Deputadas asteouate , tcrnanno-os super ter-es
aos Federais A verdadeira fust tca e a que cons tder-a a igual
dade dos tguais Ceda um tendo as nossas prerrogativas dentro
de sua pr-ópr-ta jur1sdtção misto estará a verdadeira tscatoa
de

Pela rejeição

1Pl0581-l SERGIO NAYA PMDB
.......... PARECER ..

A tnte-e-ectecãc e a locação oe mâc-oe-onr-a foi objeto
de. cr-onmcas anal t ses e aepi as o tscussões em todas as fases
do processa de elaboração do Projeto ver tt tcaec« oua a ten
dência dos Constituintes e pela vedação dessa pratica que no
dizer de muitos e urna forma de exctc-acãc do (lQ(llempelo 00
mem No entanto, as realidades brasileiras são muitas e não
ocaen ser ignoradas ou, mesmo, tratadas sob um untcc perfi 1
Assim tendo presente que sobem as centenas oe mt tna-es os
trabalhadores naquelas condições p-eter tnos adotar o cr-tt e
rio da manutenção da o-ctntcêo. cana or-mctntc geral, e tcenoc
à legislação or-ntnar ta a circunstância de cnsctcr tnar- as ex
cepcional idades que a media prazo, esperamos ceeener-ecem do
~uadro soe ta: dO Pais

lPl0S32-Q SERGIO NA't'A eMOB
............... PARECER .

O principio geral de Que os recu"sos natu"ais deJem ter
sua exploração autoriz...da pelo Poder Publico não exclui a
partictpação, a mais amOla poss~vel, da 100c1atlva pr'lvada,
desde Que obedecidos os interesses maiores da sociedade En-
tretanto a especificação das normas para essa outorga rão

lP1059õ-O MENDES RIBEIRO PIolDB
........... PARECER .

Acolhemos a proposta no que dtz respeito a proteção da
famil ta, as uniões es tavets e ao casamento ctvt 1

Julgamos, porem, inoportuna a e1 tmtnacão da exigência de

------------_::~~~:~~~-~~~~::~:_:~~_::~~:~~~-~~~"':_~-~:~~~::~------------------
lP10597-B MENDES RI8EIRO PMDB
............ PARECER * .

ent encer-cs Que o ar-t 77 não necessite os tnctsos extst en
tes, uma vez que estes podem ser tratados no âmtrí to da legis
lação oro tnarta Quanto á alteração sugerida ao cecut , julga
mos ser necessàr-f a pois o termo "publicidade" assegura me-

-------------~~~:_~~~~~-~-~~~~::~~-~~:_~-~~:~~:~~~~_::-~:~~~:_-----------------
lP10598-6 MENDES RIBEIRO PMDB
.............. PARECER ..

A r-ater- ta constante na emenda entra no campo oa r-eauiaren
t ação a respeito do relacionamento oa Admintstração COI'! o ad
ministrado Por Isso. entendemos que a pr-esente proposta.
porquanto oportuna e moralizadora, deva ser tratada no ãmblto
da legislação cr-emar-te

1Pl0599-4 MENDES RIBEIRO PMD6
............ PARECER .

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo etantr tcaoc
cont ido na Objeção que ence-r-a

Pe1a aprovação----------------------------------------- - -----------------------------------
1P10600-1 MENDES RIBEIRO PMDB
.......* PARECER ..

----------------~_:~:~~:_:~~:~~:~:_~:~~:~~~~_:~~~~~~-~:~~-~:~~:~~--------------
lP1D601-0 MENDES RIBEIRO PMDB
........... PARECER .

----------------~_:~:~~:_:~~::~:~~-~:~~:~~~~_:~~::~~-~:~~-~~~!:;~--------------
1PlOG02-B ~·Et.DES RIBEIRO PMDB
.............. PARECER ..

aese-vcu-sa ao Congresso Nacional a cenpet ênc í a para

------------_:~~~~~~~-~:_~~~:_~:_:~~::::~~--~:~:_~~~~~~~~~-~~~:~~~-------------
1P10603-6 "'ENDES RIBEIRO PMDB
..... * PARECER .

Não concordamos com a Emenda por achar que o texto do
Projt.lto e ma1s ab"a'lgente

Pela rejetção
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Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl0626-S IVO MAINARDI PMDB
............... PARECER ,~ ..

a teor da Emenda e mat er-t a de legislação or-dtnár ra
Pela r-ejetcãc--------..-----------------------------------------------------------------------

lPl0624-9 IVO MAINARDI PMD8.........."'.* PARFCER ' *
Mater1a tnrr-eccnst ttuctcnat

nejetcêc------------------------------------------------------------------------

l P10629-0 IVO MAUlARoI PMOB
.... "'*........ PARECER "'...... "'.....

A Emenda centr-ar-ta a tradição constitucional nr-as t tatr-a ,
por esse motivo. somos contrários a sua aprovação

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMDBIVO MAINARDI1Pl0523-1

1Pl0625-7 IVO MAINARDI PMDB
."' PARECER ,~* ** .

FAMfL~/DOe:~g~ ~S6~ ~g~~6aJmente atencrca no Capitulo OA

Pe 1a aprovação pare1a1
------------------------------------------------------------------------------~

lPl0627-3 IVO MAINARDI PMOa
~ .....*....... '" PARECER ,..........."'''' .....

ti matéria de Que trata a emenda cencnsrr-a a sens to t 11
dana do Autor em relação a justa retvtncrcecão das donas-de
casa (vnctus tve camponesas) no sentido do r-eccnnectmento de
seu direito à ett tacãc ao sistema or-evtoenctér-tc na quali
dada de segurado Entedemos, não obstante, que a taovaoc 
r-a adoção do cr tnctctc da universalidade de cobertura ua
Seguridade Social, accuitoo no Substitutivo, proverá por si
so , com a vantagem de sua generalidade. o fundamento ate ho
je reclamado como necessar tc à plena tntear-acãc da dona-de
casa ao s1stema ce tctat de previdência A partir de tal
provisão, nenhum óbiCe poder-a ser alegado no sentido de se
postergar o exer-ctctc desse cteettc pelas donas-de-casa
or-aettetr-es , cabendo à tet or-dtnar ta regular as bases des
se exer-ctctc

lP1062B-l IVO MAINARDI PMOB
............. PARECER " .

A emenda vtsa, bas t camant a, estender à dona-de-casa os bana
"tetos da secut-toaoe social
TOdavia não prevê Qualquer ccntr-tnutcãc pecuniária da
dona-de-casa ao sistema de cr-evtcêncta social A emenda não
pode ser, pois acolhida, oots do contrário geraria tratamento
diferenciado entre ctcecãcs
Pela r-ejetcãe

lP10630-3 IVO MAH~AROI PMOB
................ PARECER " ... "'....... *

A emenda propõe Que o valor dos cener tctcs ceevtcenctã
rios seja correspondente ao do sa t ar-to do trabalhador Enten
demos que a proposta alem de injusta, é altamente onerosa pa
~ as r tnances da Pr-ev tuêncta Social que ao estenetecer- o va
101' de seus beneficios não pode oetxar de cons1derar o tempo

-------------~:_!~~~:~~~-~_:~~~~~~~~:::~-~~_::~~~:~~----------------------------
lPl0631-1 IVO MAINARDI Pr,lOB
* PARECER , "' .

O calculo da área nüntna dos tmovets isentos do paganento
de tr-tbutos deve ser eet to não em hectares, mas em modulas

A' meter-ta. Darem, deve ser objeto de legislação or-dtnãr-ta
Pela r-ejetcãc---------------------------------------------------------------------- ---------

lPl0605-2 MENDES RIBEIRO PMDB
"..* PARECER "' .

O artigo foi sucr-tmtoc e a proposta pertence fi lel or-ctné
r-te

1Pl0611-7 MENDES RIBEIRO PMDB
............... '" PARECER .

Os objetivos ceesecutccs pela ar-enoa conrl t t an com a
cr-tentecãc adotada pelo Substitutivo

---------------------~:~~-~:!:~~:~---------------------------------------------
1Pl0612-S MENDES RIBEIRO PMDB
........ "' PARECER .

A Emenda cont r-ar-f a cr-tnctctc adotado pelo Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lPl060B-7 rlENDES RIBEIRO PMDB
.....** * PARECER * ..

A mater-ta está parcialmente acatada, Quanto ao mer ttc ,
com redação dlferente

-------~-------------------------------------------------._--------------------

lPl0610-9 MENDES RIBEIRO PMDB
............. PARECER ..

A Emenda contraria cr tnc tcto adotado pelo Projeto-----------------------------_.------------------------------------------------

lP10609-S MENDES RIBEIRO PMDB
."'''' .... '''... PARECER ...*.......... "''''

Inurneros dtsocs tt tvcs , dentre os tnctutcos na proposta
do Autor, foram acolhidas pelo Substitutivo, com a redação
levemente alterada. ou com outra redação______________________________w _

1PJD604-4 MENDES RIBEIRO PMDB
.............. PARECER *..

A t tber-oade de imprensa encontra-se catalogada no Titulo
r r , que trata dos ctrettos e liberdades runoamentats e, por
tanto, tmrntctt a na at tnea "e do car-ear-atc 40 do ar-t 118

Pela ore~utHc1a11dade

1P10613-3 MENDES RIBEIRO PrlDB
............. PARECER ...

A Emenda é de ser rejeitada

-----------------~:~~-~:~:~~:~-------------------------------------------------
lP10614-1 MENDES RIBEIRO PMDB
...... "' PARECER .

A natér ta Que estabelece. atr-avés de cr-tnctctos , cr tte
r-tos de eetac tonamen-c entre o Estado e a sociedade não deve
ser entendida como sendo de teatstacêo or-ctnar ta. mas sim,
claramente, conar ttuctcnat

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP1061S-0 MENDES RIBEIRO PMOB
................ PARECER ."' ..

A Emenca ccner-er-ta prIncipio acatado pelo Projeto-------- --------------------- --------------------------------------------------

-----------------~:~:_~:~:~::~~.------------------------------------------------
1Pl0606-1 fr.ENDES RIBEIRO PMDB
.............. PARECER "' ..

A proposição. se acolhida, tecr tcer-te alteração da ste
tenát tca adotada, no par-t tci.ter-. pelo Projeto, Que é Hei a
nossa tr-adtczc conat t tuc tcna t oerer-tr ao Senado da Repúb l tca
a competência para a aprovação dos toe-cacos para prov1mento
dos cargos de Mln1stro dos Tribunais super-teres

------------------~:::_~:~:~:~~------------------------------------------------
lPl0607-9 MENDES RIBEIRO PMDB
...... * ** PARECER "' ..

Pato não aeetnurenro. tendo em vista a cr tentecão adotada
no sucst t tut tvo

lP10620-6 EXPEDITO JuNIOR PMDB
."' PARECER * * .

A or-cpcsra està prejudicada coas o relator entende que
trata de mat er-ta não pert lnente ao caot tuto-------------------------------------------------------------------------------

1Pl06l6-a NELSON CARNEIRO PMoB
................ PARECER ..

Compreendemos as razões Que j ust t f 1cam a emenda, no en

tanto a redação do texto objeto da analise, e eats clara e
exor tctta das deternlnações que se Quer assegurar.

Opinamos, pois. pela rejetcão-------------------------------------------------------------------------------
lPl0617-6 NELSON CARNEIRD PMDB
.."' PARECER .

Os contratos ue serviço com cláusula de risco. sempre foram
ilegats e tnconst ttuctcnats Entretanto, foram tnst ttutuos
sem nenhum dtntoea legal pelos governos autor í tar toa Hoje
estão suspensos face a comprovação de seus fracassos e consi
deramos neceasar to a tnctusão da emenda do Ilustre Depu
tado fJlário LIMa É necessar-f o fc1moem que se lute pela manu
tenção do regime cenccr-at tcc com o restabelecimento dos ecoe
res do teststet tvc e pelo cumpr1mento das leis
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lPl0621-4 EXPEDITO JuNIOR PMDB
............. PARECER .

O t i tuto VIJI- 'Da Ordem êccnômtca e Financeira". capitu
lo 1 - "Dos Prindplos Gera1s ela Intervenção CIO Estado, do
Regime de Propriedade do Subsolo e da Ativ1dade Econônlca~

conceitua a errpresa estrangeira e def1ne, em 1tnhas gera1s,
seus direltos e ObrIgações O aprofundamento da Questão e ma
teria de 1el ord1narla

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP 10622-2 EXPEDITO JuNIOR PMOB
...... ". PARECER "'••

A construção- de rodovias não e materia constauctonal de
pende de d'spon'b'l11dade orçamentar'la e de demandas eventu
als Em que pese a importância das condições de comercializa
ção na poT1tica agrlcola, a mater1a é cabível em legislação
ord1nár1a. ou, mais especif1camente, na lei orçamentária anu
al

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------

lPl0637-1 SERGIO NAYA PMOB
............... PARECER .

Pelo não acolhimento O ar-t 122 supre ma1s aoeaueoamerue
a matér ta Objeto da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP1Q632-0 S!:RGIO NAVA PMDB
• PARECER * .

EI') parte a proposta encontra atber-cue nas cnsocs tcões

------------_:~:~~~:~~~:_-~:~~_:~~~~~~~~-~~~~~~~-------------------------------
lPl0633-B SERGIO NAYA PMDB
.............. PARECER .

Pelo não acotntmento A nosso ver, a matéria já se encon
tra delineada a contento no texto do Projeto •

Em caso de urgência ou de interesse publico relevante.
a convocação extr-eor-cf nar-ta do Congresso Nacional deve ser
da alçada do Pees toenta da aecunt tca e dos Pr-es toentes da
Câmara e Senado, ou de um terço dos menor-os de e-mas as Ca
sas nos termos do 70 do ar-t 114 (Seção VI do Capitulo I
do TItulo V) do Projeto

1P1064Q-l SADIE HAUACHE PfL
.............. PARECER .

A Emenda em exame pretende suprimir o art 475 do Proje
to, O Qual concede anlst'la ampla, geral e irrestrita aos pu
nidos por motivos pol íticos

Trata-se de significativa conquista no plano da ordem
del'1Ocratica, fIxando-se na esfera constituic10nal norma que
visa a conferir justo trata'llento a milhares de bras1lelros
perseguidos durante os oOscuros tempos de autoraar1smo

A emenda não se af1na com os des\gr'llos dos novos tempos
de transição democrática

-------------------~:~:_~:~:~~~~-~~-~~~~~:~:~~----------------------------------

1P10639-7 SADIE HAUACHE PfL
.."' PARECER .

A emenda merece ser acolhida e a objeção Que encerra e de to
do cabivel, devendo Ser tomada em conta

lP 10636-2 SERGIO NAYA PMOB
........... PARECER '"

Pelo não acctnteento, ccr-cuentc-f ã e maeér-te inclusa no
Projeto

lPl0638-9 SADIE HAUACHE PFL.* PARE.CER * .
A emenda propõe uma redação para as a t íneas 'a' e 'O', do

item IV do ar-t 17 do projeto. que, em alguns pontos, cctn
crere com o que aorovet tarcs, a respeito, em nosso subst ttut t
vo Mas em outros pontos diverge

Somos pela aprovação per-ctat

1P10634-6 SERGIO NAYA PMDB
....... ",* PARECER ..

A redação atual do projeto (art 308), ao estabelecer a
obrigatoriedad-e da concessão pelo Poder Publico. oetxa em
aberto a poS5itJf I 1dade de delegação pela União. em alguns ca
SO$, em favor oos Estados e acntctctos

Por outro lado, a expressão "no interesse nacional" Con
tém a an-pl t t ude para, salvo melhor ju'zo, permitir Que a le1
crdf nar ta oete-ntne o sujeito recipiente dos direitos de ex
ploração dos recursos natur-ars do Pars

Pela r-ejetcêc

1P1063S-4 SERGIO NAYA PMOB
............ '" PARECER ...... +...... "'.

Acolhida no mér-f t e , nos termos dO sucst ttut tvc dO Re 
lator. que co'\temp\ô como pr'nClp10 de ordenamento da sesu
r tcece Social a "uniformidade e ecutvatêncta dos benefícios
e eervtcos para os seaur-aoos urbanos e r-ur-ats". além da uru
versa 11dade da cobertura

PMDBlP10623-l IVO MAINARDI
............. PARECER .

Materia lnfraconst1tucional

1P106l8-4 NELSON CARN!:IRD PMDB
"'..... "."'.,.."'". PARECER "...."...."..."'...

-----------------~~~:_~~~~~~~~~-~~~~~~~:_~~:_~:~~:_~~-:~~:~~~~~~~~------------
lP1D61g-2 NILSDN GIBSON PMDB
* PARECER .

A emenda Objetiva, com a redação que formula para o
ar-t 424. suprimir todas as cemats ovsccstcões do cacttuto
VIII do r tture IX do Projeto de Const t t ut çãc

Se ace t t a , r tear ta a Questão 1nd\gena nacf ona t sem a
solução adequada Que requer a exigir permanentemente corre-
ções e tratamento convenientes por parte do teatsiaccr

O BrasH jã at\ng\u maturidade suf\c~ente para setccvc 
nar- suas grandes questões, ccr-r-tef r- as ot-enet tcas cts >

torções soctars Que apresenta. nctacaeee-e refret ando as
longínquas desigualdades Que tanto entravam sua vida socto
eccnôetca

A proposta em exame nada tnova Apenas 1ntenta retirar
df re t tcs defer1dos às populações tnctcenas no Projeto de
Constltu1ção A essa cccutacão foi negado até o direito a
vida [los sete mttbões de tndtos exf s tentea na época do
descobrimento restam apenas cerca de 200 mil

t..ão podemos cont 1nuar sonegando aos nossos tnotos
utr-ertos que o human f smo e a justiça tanto r-eco-nencam

Pela rejeição-- ----------------------------------------------------------------------------
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emenoa não cevem f1gurar no ar t 300. oue trata exctus tvamen
te dos cr tncrptos gerais da o-cem econõmtca

Pela aprovação cerctat

lP10641-9 SADIE HAUACHE PFL
........... PARECER ..

Entendemos que o texto atual ja contempla o pretendi
do pelo autor da emenda Pela apr-cvaçâe , nos termos do suost t
rut rvc

lP1D6S8-3 MENDES RiBEIRO PMDB

1P10674-S MENDES RIBEIRO PP.!DB
•• "'••••• '" PARECER ..

Pela rejeição, na forma do Suost t t ut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP10669-9 MENDES RIBEIRO PMD8
.. PARECER "'*••••

A emenda e de ser rejeitada
-------------------------------------~-----------------------------------------

lPl0675-3 MENDES RIBEIRO PMOB
........... "' .. PARECER ... "''''''' ..... ,.

A Emenda contraria cr tncrcto adotado pelo secj etc-------------------------------------------------------------------------------

1P10677-0 MENDES RIBEIRO PMOB
• PARECER .

A Emenda contraria nrtnctpto adotado pelo Projeto-------------------------------------------------------------------------------

PMDB1Pl0666-4 MENDES RIBEIRO
............. PARECER .

Manteve-se o otscos tt tvc emendado
Pela rejeição

1P106Ei2-1 MENDES RIBEIRO PMDB
......"'''''•• PARECER ... "'."'.....

O Projeto adota opção majoritária na Comissão reeat tce-------------------------------------------------------------------------------

1P1066D-5 MENDES RIBEIRO PMDS
............. PARECER ..

A Emenda esta c-ejucteace por erro nater tat
Pela Rejeição

lPl0676-1 MENDES RIBEIRO PMDB
........... PARECER "'.

A aeeeoa contraria cr tnctctc adotado pelo Projeto--------------.----------------------------------------------------------------

lP1Q670-2 MENDES RIBEIRO PMDB
"' PARECER .

Pelo não acctntmcntc, tendo em v-ata precipuamente, a
SUbstituição C1a Câmara Federal pela asser-nteta Nacional es
ta, tncrus ive , com poderes de processar e julgar autor tnaces-------------------------------------------------------------------------------

lP10671-1 MENDES RIBEIRO PMDB
....... "'••• PARECER .

O paragrafo foi suprimido Acolhida em parte a Emenda
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lPl0661-3 MENDES RIBEIRO PMDB
............. PARECER "'••

As numerosas emendas oferecidas ao ar t i90 97 e seus pa
ragrafos do Projeto, cont tr-mam a inexistência de consenso so
bre o teea ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da media das sugestões analisadas, em seus
nucteos , frutificaram os dispositivos relacionados en artigo
cc mesmo numero do sunst ttur tvc. que tanto quanto oosstvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência. as
r tner tcaoes pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
câc ceectat

lP10672-9 MENDES RIBEIRO PMDa
••• "'''' ..... PARECER •••••••••

Realmente o preceito da a1 \nea "1" do item IV do artigo 17
e oesnecessar-tc Se a Imprensa e 1tvr-e e os Sindicatos são
r-econhecidos como entidades legalmente ccnst ttutoas claro
esta que, como Quaisquer outras pessoas fur-tctcae , nos termos
da lei, tem elas pleno ctr-etto de acesso aos meios de cor-ont
;:ação social sem precisar que a const ttutcãc o diga

lP106Ei4-8 MENDES RIBEIRO PMOB
...... ~,. PARECER ..

----------------~-~~:~~~_:~~:~:~~~-~~~~:~~~~_:~~::~~-~:~~-~~~~::~--------------
lPl0665-6 MENDES RIBEIRO PMDB
.... "'........ PARECER ...... "'•••

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP10659-1 MENDES RIBEIRO PMDB
........... PARECER .

O texto do otscos tt tvc do Projeto ja contempla a toe te de
nteer-enctacãc e de tratamento preferencial á empresa privada
nacional

Pela prejudicialidade

lPl0667-2 MENDES RIBEIRO PMD3
.......... PARECER •••••••••

----------------~_:~:~~~-~~:~~~~~-~~~~:~~:~-~~~:~~~-~::~-~~~~::~--------------
lP1OSSB-l MENDES RIBEIRO PAlOa
."' •• "',."' •• PARECER .

A Emenda centr-ar-ta cr tncmtc adotado pelo Projeto
-----------------------------------------------------------~-------------------

lP106Ei3-0 MENDES RIBEIRO PMDB
........ "'.'" PARECER .

Embora louvável a preocupação do nobre Constituinte, o co
nteucc da emenda, em linhas gerais, encontra-se inserido no
texto do Projeto de const ttutçãc

Assim somos pela cr-ef cctctat tcece da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P10673-7 MENDES RIBEIRO PMOB
............ PARECER .

conouentc se concorda com seu tratamento na conoetêocta
do Executivo, na que extsr tr sua disciplina aqui

Pela r-ere tcâo

1Pl067B-8 MENDES RIBEIRO PMDB
•••••• "'•• PARECER ..

----------------~_:~:~~~_:~~~:~:~~-~:~~:~~~~-~~~~~~~-~:~~-~~~~:!~--------------
1P10679-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
."'." •••• '" PARECER "'••••• ,.••

!'lo entendimento oc Relator a matéria tratada no oteoos t
t tvo Que se pretende suprimir figuraria Melhor em legislação
or-utnar ta eis Que a proposta de excrus tvtuade da folha de
sater-tcs para tnctoêncta de contribuições soctats destinadas
a Seguridade ccssvt teor tcecões bastante s tantr tcat tves no
r tnanctanento de prograMaS e entidades já consolidados no
Campo social

Somente mediante tratamento v-a t eg t at acêo tnrr-acons t t tu
ctcnat poderiam ser t txeoae as provisões tnctscensavets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevãecta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmendave t acolher a emenda eucr-ess tva. remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo teatstet tvc
cr-dtnar-tc

t tvcs
Entendemos que o exer-ctctc do voto é um dever ctvtco A

obrigatoriedade do voto aovém da teoria do etettor-aoc-tuncão
E, portanto, urna obrigação jur'id1ca

Não concordamos com os argumentos de que violenta a li
berdade e a consciência do eleitor Pelo contrário o c toadão
vota no candidato oe sua cr-eter-êncta, podendo, tambem votar
em branco

O voto facultativo pode provocar a-eoeee abstenções ,
comprometendo a representatividade cot rt tca e popular dOS
eleitos levando ao poder minorias radicais e transformando 
se em fator de corrupção eleitoral

Sendo o 'loto cor-tçatór to. e óbvio oce o alistamento
tamnem ser-a obrigatório

Excetuamos da obrtgatoriedade apenas os analfabetos,
os r-ator-es de setenta anos e os deficientes t tatccs

1P10650-B MENDES RIBEIRO PMOB
.............. PARECER ....."'......

A emenda propõe nova redação ao ntsoos tt tvc, mantendo em
grande parte seu conteuac Esta acolhida, na forma da redação
Que será proposta pelo susnst í t ut tvo.

1P10655-9 MENDES RIBEIRO PMOB
............ PARECER "' ..

O conteudo da presente emenda deve ser regulamentado atra
vés de tet or-dtnãr-te

1P10656-7 MENDES RIBEIRO PMDB
.......... PARECER ."'*"'......

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

11='10647-8 SADIE HAUACHE PFL
*,.* "'••• I='ARECER .

As supressões ou acréscimos propostos com respeito ao I
tem convergem para a ~lgualdade de todos perante a tet ", aco
lhida no Substitutivo

lP1064B-6 MENDES RIBEIRO PMOB
............ PARECER •••• "'.....

A Emenda propõe acrescentar, nas ntecostcões Transitari-
as ar-t rac crevencc a realização de audt tcr-va da dtvtoa ex-
terna

Os objetivos oa Emenda, a nosso ver, são satisfeitos pe
lo utsoostc no a..t tac 470 do Projeto de const ttutcão da co
mfssão de Sistematização, o que nos leva a cons rcer-a-te pre
judicada

1(:110646-0 SADIE HAUACHE PFL
.......... '" PARECER .

A Emenda propõe a supressão das al tneas "d· e ·e" do item
VII do ar-t 190 12

Os dispositivos Que a Emenda p-etenoe et tmtnar deverão ser
incorporadas ao Substitutivo, com nova redação

Pela aprovação parcial

lPl0649-4 rtEt-oDES RIBEIRO PMD8
........... PARECER "' .

O relator considera a redação original do projeto, conci
sa e completa

Pela rejeição

lP10642-7 SADIE HAUACHE PFL
........,.... PARECER •••** ••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aceovacãc

lP10643-S SADIE HAUACHE PFL
............ PARECER ..

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

lP10645-1 SADIE HAUACHE PFL.
..."'•••••• PARECER .

O dtsccstt tvc que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades econômicas e financeiras"

A erradicação da pobreza, que e o objetivo maior deste
dispositivo, pode ser alcançada através de uma tributação
progressiva e seletiva e sobre Sistema Tributário já existe
lOdO um ceotturc no Projeto de Constituição

lP'0644-3 SADIE HAUACHE PFL
........* PARECER "' .

Atraves desta Emenda, propõe o nobre Constituinte seja
suprimida a ai tnea ~p do t tem I do art 12 do Projeto de
const ttutcãc c.re trata da tortura

De acor-uc com a just1f1cação, a bater-ta pertence ao can
oo da legislação or-dtnar-ta

Parece-nos, contudo oue podemos registrar no texto cons
t ttuctcnat que a lei punirá a tortura como crime lnaf1ançavel
e tnsuscet tvet de graça ou anistia

lP10652-.q MEt-oDES RIBEIRD PMDB
........ "'••• PARECER ....... "'••••

A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta-

lP10654-1 MENDES RIBEIRO PMDB
........*"'*. PARECER .

A Emenda tem por objetivo acrescentar um oa-aar-ato ao ar-t
257, estabelecendo limites e regras sobre a tributação r-etat t
'Ia ao Imposto de renda

acesa- de o d t spcs t t tvo proposto atr-mutr- a let a fixação
dos l1mites e regras de tributação, entendemos Que, por esta
cetecer elementos suscet tvets de alterações conjunturais, não
deve constar do texto constitucional

1P10651-6 MENDES RIBEIRO PMDB
..... "' PARECER .

Adotou-se a expressão "promovera" por ser mats anr-an 
gente que 'assegurar"

AS sugestões contidas no -cecut " itens e untco cons-
tituem matéria de planos de desenvolvimento de C e T e de le
gtslação ordinária

As sugestões contidas nos itens II e v foram acolhidas'
em outros ar-t i90S do capitulo Da ctêncta e Tecnologia

Pe1a aprovação par-c 1a 1

lPl0653-::! MENDES RIBEIRO PMOB
... "'•••••• PARECER •••••••••

Não podemos concordar con a introdução do -r-erer-encc po
pular- para a promulgação de Emenda a Constituição, peta isto
eliminaria o Poder Constituinte üer tvauo do Congresso Nacio
nal, devolvendo-o ao povo, numa s1stemat1ca onerosa e tncon
vent enta--------------------------------------------_.._--------------------------------

1P10657-5 MENDES RIBEIRO PMDB
••••"'."' ... PARECER .....**•••

A redação apresentada na presente emenda com mais
clareza dos cof et tvos dos cr tncmtos ali alocados (314)
ruetoa e abrangente, conforme oe-naoua a lei maior

Pela aprovação

1P10858-3 MENDES RIBEIRO PMDS
............ PARECER ......... *•• '"

O conteudo oastcc da emenda j a está contemplado no Pro-
jeto de Constituição Todavia, os aar-aar-atos enumerados na

lP106BO-0 EXPEDITO JuNIOR PMDB
.. PARECER .

Permtte a emenda o a l t st aeento e o 'loto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos cue a idade para o alistamento deve corres
ponder aquela da responsabilidade c tv t 1 e penal.

Aos dezesseis anos de idade, o jcvee atnca não adquiriu
a matur tuaoe neceasàr ta para o exer-ctctc do voto apesar da
ncoer-ntcacão dos meios de comuncacãc e dos recursos da Infor
mação escr-t ta
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lPl0681-B EXPEDITO JuNIOR PMD8
......... "' PARECER •• "' .

per-mtt e a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos Que a idade para o alistamento deve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos oe idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade neceasar ta para o exer-ctctc do voto, apesar da
moder-nt aaçâc dos meios de comuncação e dos recursos da infor-

-------------~~:~~_::::~~:~-----------------------------------------------------
lP10682-6 EXPEDITO JuNIOR PMDB
........*... PARECER "'•• "'''' ......

Pela aprovação parcial, nos tenros do Substitutivo

1Pto698-2 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
............. PARECER ...... "'•••• '"

Pr-efudtcece face a orientação pelo suost t tut tvo

lPl0699-l BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
."' PARECER "."'."'.""'.

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no
substitutivo

lP10700-B BONIFACIO DE ANDRADA POS
...... "'...... PARECER ",... ",.",.* ..

A srccos tcãc em exame apresenta vat tosa contribuição Que o
Subst 1tut tvc incorpora em sua essência
Pela aprovação parcial.

lPl06B6-9 EXPEDITO JuNIDR PMDB
........... PARECER .

O cont euuo da Emenda deve ser objeto de regulamentação a
ntvet de lei or-dtnar-j a

1P10692-3 MÁRIO ASSAD PfL
.... "' .."'•• '" PARECER ••• "'.........

A a t inea atacada não sofreu com sua simpllficação,
Qualquer- redução em seu aj car-ce Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP 10687-7 EXPEDITO JuNIOR PMDB
........**"'. PARECER ••••• "'....

A gratuidade a Que se refere a Emenda esta tmct rct ta no
dever Que se Quer atribuir ao Estado para prestar assistência
à sauee de todos

11'10669-3 HERÁCLITO FORTES PMDB
... "'••• "''''. PARECe;R •••••••••

A emenda está prejudicada pois o relatar entende Que as
concetênctas dos poderes devem ser dispostas no Titulo pro-
cr tc

'56lP10712-1 JAMIL HADDAD
......... "' PARECER "'••

A meter-ta e tratada no tHulo II

11'10715-6 JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER **"'......."'...

A nosso ver, tanto a redação do projeto como a da emenda
são ace t tavats Por isso, somos pela manutenção da redação
original

Pela cr-ejuntctat toana

lP1Q714-B JAMIL HADDAD PSB..........*. PARECER .
A emenda submete a referendo popular a nova Constitui-

ção Entendemos Que o povo delegou aos seus leg\tirr.os mar-
oatae tos • a tarefa const f tutnt e , submeter o r-esut t acc desse
trabalho, a nova votação ser-te bis in 1dem Alem do mals e
fato conhecido Que os referendos populares nem sempr-e tradu
zem fielmente a vontade popular, sujeitos Que estão a mano
bras e distorções. Parecer contrario

lPl0713-0 JAMIL HADDAD PSB
••• "'....... PARECER ."'••• "'.."'.

Reservou-se ao Congresso Nacional a competência para
examf nar- os atos de concessão Pela aprovação parcial

lPl0710-5 BONIfACIO DE ANDRADA PDS
....... "' PARECER ."' ..

A Proposição em exame, conquanto continua vat toso subsídio
para o processo legislativo mer-ece ser adequadamente consi
der-ada Quando se tratar da legislação complementar e cr-dtnã 
ela

lPl0703-2 BONIFACIa DE ANDRADA PDS
............ PARECER "'.

SiÇã~e~~ ~~~ a5~lh~~e~~~je~Opropositur-a conr t t ta com~a dispo-

lPl0709-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
.......... PARECER .

O artigo foi suprimido Q parecer é, pois, peta prejudi
cial idade

1Pl0705-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
... "'•• "'••• PARECER .

A Emenda aborda assunto ainda discutido a ntvet de Proje
to, devendo o Substitutivo firmar posição oet tnt t tva sobre o
tema

lPl0706-7 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
••",,,,••••• PARECER ....."'."' ......

Pela rejeição Não há razão para a exclusão de Deputados
e Senadores do elenco estabelecido no ar-t 201 letra Ma, do
projeto

lP10707-5 BONIFÁCIO DE At'lORADA PDS
*"'••••••• PARECER "''''

Relevante e oportuna, a proposta foi acolhida com outra
redação

1Pl070B-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
........... PARECER •••• ",.",*",

Suprimidos os dispositivos, na redação substitutiva do
Relator, a Emenda fica c-ejuctcace

lP10704-1 eONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
.......... PARECER .... "'•• "'''' ...

A Emenda corrige uma impropriedade do pr-ojeto. A aprova
ção e parcial, nos termos do subst ttut tvo

H'10701-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
.... "' PARECER lO .

A Proposição em exame, conquanto constitua vat toso
subsidio para o processo legislativo, merece ser adequa 
damente considerada Quando se tratar da teatstacãc com 
cteaentar e cr-ctnar-ta

Pela rejeição

1Pl0702-4 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
........... PARECER .... "'.... "'...

e assim o etee-, nunca haver-a ccsatbti tcaoes eomtntst eat tvas
para por em prática o objetivo deste disposit1vo

lPl0711-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
"''''•• ''''''••• PARECER ••"''''''''''.'''1;0.

Pelo ecottnmenec parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

'FLlP10691-S MARIO ASSAD
."' "'. PARECER ...

lPl0693-1 MARJQ ASSAD PFL
........ "'...... PARECER ",•• ",.... ",,,,

A matér-ia, objeto da emenda, mereceu dos Constitu1ntes
e-oennecos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acr-edt t amos Que ao tema foi dado o tr-a
tanentc condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de eteecr-ecãc Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pots , pela apr-ovação parcial

lPl~690-7 MÁRIO ASSAD PFL
.**", ••••• PARECER •• "'•• "'''''''.

Materia car-acter-tst tca de teatsiacão or-dtnar-t a Com
efeito, o sistema contributivo ca previdência ex1ge Que a lei
di spont-a , por-menor-f zadament e sobre a forma de calculo dos ne
nee tc ros e a revisão dos mesmos

lPl0683-4 EXPEDITO JuNIOR PMDB
.."' ~"'''' PARECER "' ..

Pela rejeição O tamanho da oroo-teoaoe , tstnaceeente.nãc
e cr tt er-to ee tc tent e para avaliar se a propriedade mal cur-ar-e
OU não sua função social ~

A mater te oe Que trata a emenda demonstra a sens tut t t
oeoe do Autor em relação à justa r-etvtnotcacêo das donas-de
casa (inclusive carccnesas) no sent tcc do reconhecimento de
seu direito a filiação ao sistema cr-evtoenctar to na Qua11
cace de segurado ant eoeeos , não obstante, Que a inovado 
r-a adoção do or tnctptc da universal idade de cober-tur-a da
Seguridade soctat , acolhido no subst i tut tvc. proverá por si
so com a vantagem de sua general idade, o fundamento ate ho
je reclamado como necessar tc à plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de cr-evtcêncta A partir de tal
cr-ovtsãc nenhum cctce poder-a ser alegado no sent ido de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas cor-as-na-casa
brasileiras, cabendo a lei cr-ctnar-ta regular as bases des
se exer ctc to

lP10684-2 EXPEDITO JuNIOR PMDB
........... "'''' PARECER ••• "''''''''' ••

O cr-rnctpto da universalidade da cocer-ru-a. consagrado no
srcfeto , e extensivo a tOdOS os trabalhadores Assim sendo
parece-nos oescactvet a ressalva eet ta na eeenoa relativa

mente aos trabalhadores rurais
Pela r-ejetcãc

lP106B5-, EXPEDITO JuNIOR PMDB
.... "'.... "'.. PARECER ...... ",•••

Acolhlda no mer ttc, nos termos do Substitutivo do Re 
lator, Que cc-rtemota como or-tnctprc de ordenamento da Segu
ridade Social a -unteo-ntoaoe e equivalência dos beneficios
e serviços para os eeaur-aoos urbanos e r-ur-a t s ", alem da uni
versalidade da cobertura

11'10688-5 MÁRIO ASSAD PFL
"'•••••••• PARECER .

O paragrafo 40 contido na presente emenda torna-se c ts
oensavet , uma vez Que o apresentado não ccoer-a fazer novo
concurso publico devido ao ctsccst t tvo no art 87, paragrafo
20 Po- outr-o lado, Quanto ao aspecto de re-umctae a aacsen
taoor ta para poder r-etc-oar ao servtco cuot tco entendemos
Que tal eeter-ta seja objeto da legislação or-dtnar ta

lP10694-0 MÁRIO ASSAD PFL
•• * ••••• '" PARECER "'... "''''..... '''

O teor da emenda é meter-ta de legislação ordinária
Pela rejeição

1P10716-4 JAMIL HADDAD PS8
"' PARECER ••• "' .

Os objetivos persegu1dos pela Emenda conf11tam com a
orientação adotada pelo sunst ttut tvc

Pela rejeição

lPl0695-B MARIO ASSAD PFL
.."'''''''.'''''''''. PARECER •• "''''.......

Objetiva o autor incluir no Projeto, dispositivo Que as
segure aos tr-acetnaocr-ea.e 1ntegração na vida e oesenvctvunen
to da encr-esa. a participação nos lucros e excepcionalmente,
na gestão

A nosso ver, a integração do trabalhador na vida e de
senvolvimento da empresa decorre, ctr-et emente , da participa
ção nos rue-os Esta, por sua vez e assegurada, de torne ex
ot tctta. no Projeto

Em ccnseouêncta , opinamos pela cr-ejudtctat toaoe da emen-
da

lPl0696-6 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
.."' PARECER * .

Ja se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela rejeição

lP10717-2 JAMIL HADDAD PSB
• ......... "'•• PARECER •••• "'.....

Pela rejeição, na forma do SubstHutivo

1Pl071B-l JAMIL HADDAD PSB
."' •• "'."'.'" PARECER .

Pretende o autor Suprimir o nar-aar-arc 30 do ar-t 29.
O disposto no citado dispositivo fortalece os partidos

pol st tccs

lPl0719-9 JAMIL HADDAD PSB
..........."' PARECER •• "' ...

Se a redação do pr-ojeto não esta clara, a redação da
eneece também não o esta, pois o Congresso Nacional aprecia e
se manifesta e sobre o veto ou o pedido de reconsideração e
não sobre as razões destes No sucst ttut tvo. procuraremos dar

redação mats consentânea com a clareza

lP10720-2 JAMIL HADDAD PSB
.. "''''''' •• PARECER ."' .

O oar-éar-etc 10 deve ser suprimido pelas razões expostas
just if i cação da presente emenda

1Pl0721-1 JAMIL HADDAD PSB
"'''' ...... ''''''.... PARECER ...."'.."'.......

O artigo rol suprimido, ficando para a lei cremar ta a
mate-ta

Peja -ejetcâo

lPl0722-9 JAMIL HADDAD PSB
............ '" PARECER 'lo "'.

A eme-ce confl t t a com as emendas sucr-esstvas pelas cue ts_____________~~:~~L_~:~~_~:!:~:~~ _

lP10697-4 JOSE.CARLOS COUTINHO PL
.",* ••••", PARECER .

No entendimento do Relator, a eater-ta tratada no disposi
tivo eae se pretende aupr tmtr- figurarla merncr- em legislação
crotnar-ta. ets Que a proposta de exclusividade da folha de
satar tcs car-a Incidência de contribuições sociais dest tnaoas
a Seguridade possui implicações ceste-ue significativas no
financiamento de programas e entidades ja consot tceocs no
campo soc ta't

Somente -nedtente tratamento via legislação t-rrr-aconst t tu
ctonat poderiam ser f1xadas as provisões indispensáveis ao
oesoccr-eeer-tc da mater-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvtuos

Em vtsta da r-etevancra do assunto, e ccns toer-anno-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva , r-emctenoc a matéria
a ut ter-ter consideração, ao ensejo do processo legislat tvc
Ordinário

1P10723- 7 MAURícIO NASSER
............... '" PARECER ..

PMDB
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lP1Q745-8 RONALDO CARVALHO P~OB
.......... *•• PAR::CER •••••••••

A matéria. contida na presente emenda devera ser regula 
mentada atraves de te t or-ntnar-t a

l~l~r~;~~ PARECER ~:~~!~;e/RUET PMOB
Pela aprovação, na forma da cr-tent acão adotada na ccretsssc

de stste-at tzacêc

lP1074l-5 MAURicIO FRUET PMDB
•• "' PARECER •••••••••

Já se encontr-a parcialmente at eno tua a enenca
Pela ref etcãc

lP10742-3 MAURícIO FRUET PMOS
............ ** PARECER .

Pela aprovação na forma da orientação adotada na Comis
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

POSJORGE ARBAGE1Pl0735-1

lP10754-7 SADIE HAUACHE PFL
............ PARECER ** ..

Sem embargo do apreço pela rnt encêc ser- não aeetccee-se
a outros cr-tncrptos ou pela sua tnoer-t tnêncta com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela r-ejercão

------------------------------------------------~------------------------------

lf'10753-9 SAOIE HAUACHE PFL
.......... PARECER ..

er-etenoe o autor tornar cr-rvat tvas de brasileiros natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, ate-r dO Pr-est
dente da Repub l tca

O Projeto incluiu junto com o Chefe da Nação. na alínea B
do item III, do art 27, somente os Presidentes da Cãmara Fe
deral e do Senado da neccot tca pelo fato de e-i caso de tm
pedf ment c do Presidente da necum tca ausência do Pa'is ou de
vacância, serem chamados ao exerc tc to do cargo

Quanto ao sr-trre tr-c-utm steo o nar-açr-afo untco do ar t tno
176 diz que "serão r-enu í s t tos para ser nomeado er tr-etrc-et
nistro a condição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de
toace''

Acolhemos a parte que di~ respeito ao Presidente da Repu
bt tca. da Câmara Federal e do Senado da seccot tca------------------------------------------------------------------------------

lP10750-4 MARCOS LIMA PMOB
...... "'•••• PARECER .

A emenda, vtsa aperfeiçoar o texto do Projeto de Consti
tuição, traz em seu sentido lato a terminologia correta para
o termo

Assim, pelo seu acolhimento

lP1075l-2 MARCOS LIMA PMOB
* PARECER .

O dispositivo referido no artigo 254, do projeto de Cons
t ttutcãc rct suprimido ficando acolhida praxe da enenca que
se refere ao art1go 95 que trata dos servidores mt t t t ar-as
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP1074B-2 MARCOS LIMA PMOB
•••• "' PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comls -

-------------:~~-~:_~~:~:~:~~:~=~~---------------------------------------------
1P10749-1 MARCOS LIMA PMDB
............ PARECER .

O dispositivo do artigo 251 do Projeto da Constituição
foi transferido para paragrafo do artigo 95," Das servtocr-es
militares," onde se encontra agrupado com outros dispositi
vos rcrmaodc uma Sessão A mater-t a referente a Emenda não é
constitucional devendo ser r-eeet toa a legislação ordinária

Pela rejeição

lP10747-4 MARCOS LIMA PMOB
..*••••••• PARECER •••••** ••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento c-eoontnante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP107L;6-ô RONALDO CARVALhO PMOB•••*...... PARECER ..... >1<......

A sugestão é materia de legislação ordtnar ta
Pela r-eje tcâc •-------------------------------------------------------------------------------

TPt0737-7 ASORUBAL BENTES PMOB
........*.. PARECER .

Pretende-se. com a Emenda sob exame seja acrescentado um
paragrafo ao art 272 pelo qual se ceter-ema QU9~le1 comple
mentar alistara os serviços sobre os Quais incidira o teceste
de Que trata o item IIP

O atatema t r-tbutar-tc nacional proposto tem como um dOS
seus fundamentos o respeito às autonomias estadual e muntc t 
pa t , Em face dessa cr-e-ntssa. entendemos que não se deve esta
belecer lista de serviços a ntvet nac tonat mesmo porque esse
expediente atualmente utilizado para o ISS dos Mun1clpios ,
não contrtcutc para o aperfeiçoamento do tributo coma se espe
r-ave

Pela rejeição

lP10752-1 SA:JIE HAUACHE PFL
.............. PARECER ..

A emenda merece se- acolhida e a Objeção que encerra e
de todo cabível. devendo ser tornada em conta

Pe1a aorovacão

expediente, atualmente ut i t taaoc para o ISS dos Munic\pios ,
não contribuiu para o aperfeiçoamento do tributo C0"10 se es
perava

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10736-9 ASDRUBAL BENTES PMOB
.............. PARECER ..* .

Pela rejeição Temos convicção de Que a meter-ta em foco
recebe tratamento adequado no Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP1073B-5 MAURICIO FRUET PMOB
........ ot:.•• PARECER .

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela -ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP10740-7 MAURíCIO FRUET PMOB
............ PARECER .

Já se encontra parcialmente atendida a eeenoa
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl0743-1 ROBERTO FREIRE PCB
....*••••• PARECER .

A emenda confl t ta com as emendas sucresatvas pelas quais

-------------~~:~~~--~:~~-~:~~:~~~--------------------------------------------
lP10744-0 RONALDO CARVAl.HO PMOB
............. PARECER .

Inclue a emenda o termo higiene no inciso XX do ar-t tçc
13 do crof etc e exct tct ta a garantia de acesso. t tscar taacãc
e informação dos orgãos representativos dos trabalhadores

Consideramos justificado o acrescimo do termo higiene,
embora, a r1gor, higiene constitua u'na pré-condição da garan
tia de sacce do trabalhador. sua relevância faz necessée ta a
menção

No que se refere a garantia oe acesso, s tscat taacâo e
informação, nossa cntntãc e que constitui matéria a ser regu
!ada em teatstecãc cr-ctnãr-ta

A cr-tatat taacãc dos etuats cr tter-tce de rateio pcoer-a re
velar-se tnconcat tvet com "o objetivo de promover o eQu11\
brio scctc-eccnõ-ücc entre Estados e entre MuniC'ipiosu, CO"lO
quer o art 19o 2BO, II Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P10725-3 MAURíCIO NASSER PMOB
.......... PARECER .

A economia nr-as tt etr-a não pode mais c-esctncte-se de ca
pitais estr-enaetrcs , pelo contr-a-te. negar-se-ia a Nação tn
quest tonavets benef tctos do continuado crescimento das rela
ções econômicas tnternactooats , num mundo cada vez mais in
ter-oecence-rte

As diversas formas de atuação e controle 00 cacr tat es-

~~6n~~~~~d~0a~a~;x~~r~;~~t~t~~~~g:~~oe~ir~i~~~~
1
~~~r~~~~~ 1~~a

ece trecêc condicIonada ao Interesse nacional

-------------~::::-~:!:~~~~----------------------------------~------------------
lP10726-1 MAURíCIO NASSER PMOB
....."'....... PARECER "'••••••••

O artigo foi sucr-tmtco. ficando a matéria para a legisla
ção or-oI rtâr- 1a

-----------~-----~::~-~:~:::~~-------------------------------------------------
lP10727-0 MAURíCIO NASSER PMOB
••• ",.",,,,... PARECER ...... "''''''''''.

A matéria de Que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação a justa reivindicação das donas-de
casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito à filiação ao sistema cr-evtoenctar tc na Quali
dade de segurado ant eoeeos , não oastante , Que a inovado 
r-a adoção do or toctptc da universalidade de cobertura da
seaue tcace Social, acolhido no Substitutivo. pr-over-a por si
só, com a vantagem de sua generalidade, o tunea-nento ate ho
je reclamado como necessar-tc a plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de or-evtdêncte A partir de tal
provisão, nenhum óntce ccoer-a ser alegado no sentido de se
postergar o exerctctc cesse direito pelas donas-de-casa
cr-est tetr-as , cabendo a lei or-dtnar ta regular as bases des
se exerc í cto

lP10733-4 JORGE ARBAGE POS
............. PARECER ....."'.....

O cc-cate a pobreza e a garantia de uma exts tênct a digna
são dever-es do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e ract tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção a05 direitos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do êr-ar-to Necessa
rio é, ademais. Que a Lei Maior contenha 00 cr-tnctctc cr t.st a
t tnc do combate a pobreza

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

11'10724-5 MAURíCIO NASSER PMOB
............. PARECER .

No Que se refere ao pesquisador e ao cientista, a pro-
posta e matéria de planos de desenvolvimento de C e T e
nos termos gerais em Que esta formulada, trata-se de Questão
a ser- -esutementaoa por lei ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0734-2 JORGE ARBASE POS
.............. PARECER ...

A Emenda propõe a suoeescãc do item XIV do artigo 12 do
Projeto

A 1déia básica do dtecoett tvc 81'l apreço e erigir a garan
t ta da sucessão her-edt t àr ta a preceito constitucional

Dai a nacess tuaoe de SU<l. manutenção no texto do sunst t tur t
vo em elaboração

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1072B-B JORGE ARBAGE POS
.......... PARECER .

Pela presente Emenda se propõe nova redação aos 70 e 80
do art 272, a fim de se subst t tutr- o "quorum" de dois terços
pelo de maioria absoluta

Não obstante as razões invocadas para a Emenda, entende
mos que, pela relevância da mat ee ta de 1negavel interesse de
todos os Estados. a exigência do "quor-um" Qualificado de dois
terços se justifica amplamente, pois as decisões dele resul
tantes deverão refletir com mais segurança e exatidão as ten
dências e o pensamento de uma expressiva maioria dos r-ecr-esen
tentes dos Estados no Congresso Nacional

lP10735-1 JORGE ARBAGE PQS
............... PARECER * .

Pretende-se. com a Emenda em exame, seja modificada a re
dação do Hem III do art 272, a fim de se dete-mtnar- oue os
se-vrcce serão listados em lei complementar

a s cstema tributário nacional proposto tem como um dos
seus fundamentos o respeito as autonomias estadual e I'lunicl
par Em face dessa pr-ermssa , entendemos que não se deve esta
belecer 1 t sta de serviços a nível nacional mesmo porque esse

lPl0729-ô JORGE ARBAGE POS
........... PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo
Substitutivo

lP10730-0 JORGE ARBAGE POS
••••••••• PARE":ER •• ', ...

O dtscoattovo e totalmento tnccuc Não há necessidade de
le para garantir as regulamentações das profissões ja estace
tec-ces por legislação oro tnar-f a Por outro lado, não tia no
Projeto Qualquer ar-eaça de cer-ca desse direito f a adquirido

Enfim, não nos esqueçamos Que a lei não poder-á prejudicar
o ato f ur-tdtco perfeito

-----------------~:::_:~:~~:~~~---------~--------------------------------------
lP10731-B JORGE ARBAGE PDS
••••••••• PARECER .

A Emenda pr-opõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto
de ccost ttutcãc da Comissão de Sistematização

A matar-ta dtsctpt tnaoa pelo artigo em foco é de natureza
eetnentemente administrativa, não se justificando a sua In-
clusão no texto constitucional

Assim, face a supressão, cue cr-opo-ros . do artigo 2B4. en-------------_::~~:~~-~~:~~~::~~~_::_~~:~~~_:~_:~::~:_---------------------------
1Pl0732-6 JORGE ARBAGE POS
............. PARECER ..

Visa a Emenda a supressão do paragrafo 10 do ar-t 272, pe
lo qual se estabelece que os Estados e o Dlstrao Federal po
derão instituir um adtc tcna t ao imposto de renda

Na dtstr-tbutcãc das competências tributar las, buscou-se
o fortalecimento t tnancett-o dos Estados e Municípios e a redu
cão de excessiva centralização de t r ttiutos na competência de
um dos três ntvets de Gover-no

Assim, a inclusão dO referido dtspcstt tvc no Projeto aten
deu a esses ccjet tvos reconhecidamente aceitos por todos que
se preocupam em estabelecer uma federação equí t toraoa e nar-mo
ntca. na qual os Estados e auntctptos tambem efetiva autono
mta financeira para bem cestncuactr-ee de todos os encargos
de sua sree de compléncta

Ademais, cabe lembrar Que se trata de um adtctcna i limita
do a 51. do valor do imposto devido a União, podendo os Esta
dos Que vte-en a tnet ttut-j c optar por percentual menor, bem
como estabelecer normas que eestr-tní ae sua exigência em fun
ção de determinados critérios e oaeãnetr-os

Em fase do exposto, e não obstante as razões da just tcâc
da Emenda reant testat-ee-nos contrariamente à supressão do men
ctcnaoo nt sccs tt tvo

Pela rejeição
-----------------------------------------------------------~-------------------
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1P1Q755-5 SADIE HAUACHE PFL
............... PARECER .

Aprovado oar-c tatne-rt e- cons toer-naoo a Faixa de sr-onte t
r-a ce 150 ki tômet ros

tP10756-3 SADIE HAlJACHE PFL
................. PARECER .

A ereenoa proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
significado contido na objeção que encerra

~------------------------------------------------------------------------------

1Pl07S8~O BENEDITA DJo SILVA PT
............... PARECER ..

A emenda apresentada não se coaduna com O atual propósito
de slmlJJ lficar a redação do Projeto, peja eJ lmlnação de ex-
pressões or-esctnmvets E cr-ere-tve t adotar uma forma que
contenha o or-rnctntc do dtr-e ttc do idoso, sem, entretanto.
estender-se em aspectos pertinentes a teatstecãc cr-ntnar-ta

Cons 1der-ames a emenda prej ud 1cada

---------~~~~;;;~5---------~~~~~~-~;;;;;---------------------------~;;~--------

................... PARECER '"
Pelo não ecctntnento Trata-se de ocr-mencr-tzacãc incom-

patível com um texto const Ituctonat •

?MDBRITA CAMATA1P1077l-7

'P10774-1 RITA CA'loATA PMDS
.................... PARECER ..

O Projeto consagra a tnoeceooêncte Dos Estados o que lhe
confere a capacidade de cr-aenteacãc interna Assim a fusão,
incorporação e oeseemor-anentc de Munic~pios oever-ão ser regu
lados pela Constituição Estadual

Pe1a aprovação no mel"1to
-----------~-------------------------------------------------------------------

1P1077a-3 G::RSON CAMATA PMDB
................ PARECER ..

Pela reje tcão. considerando que a matur tdade mtntea exi
gida pela função publica não deve f1car em nsvet tão tnctpten
te, Inferior ao que o homem começa a atingir com 18 anos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PF..1P1Q757-1 SA.!HE HAUACHE
............ PARECER .

Parecer roênctto ao de no 1P09561-1

lP10759-a BENEDITA DA SILVA PT
.............. PAR~CER ..

O ar-t 89 quando diz Que a aposentadoria ser-a tntear-at ,
significa que o servidor tem direito a levar todas as vanta
gens O artigo 90, que trata da revisão dos proventos, meneio
na em que base eles dão revistas, pressupondo, cots , todas as
gratificações de vantagens ccr-cedtuas ao servidor em et tvt

dade Desse rcooo, a pré tensão da autora encontra-se já plena
mente sat tseer ta

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1P1076Q-l SADIE HAUACHE PFL
............ PARECER .

O fundamento da emenda apresentada pelo nobre ccnst ttutn
te, e exatamente o mesmo que adotamos, qual seja, o do enun
ciado fundamental e consear-aoor- da igualdade de direitos Op
tamos por redação clara e exp l tctta das oet ermtoacões que se
quer assegurar

Simpl tr tcou-se a redação do dispositivo citado, sem or-e
ju'izo de sua motivação inicial o que atende plenamente os e
levados propósitos do t tustr-e autor, nos termos do suns t t tu
t tvo

1P10761-0 SADIE HAUACHE PfL
••••••• "'. PARECER "'.... *..*....

atr-avés desta Emenda propõe o nobre const t tutnte seja su 
cr-tmtoc do Projeto de Const t tu tçâc a at tnea "g" do Hem I do
ar-t 12 que determina que ninguem ser-á privado dos serviços
publicas de aaua. esgoto e energia etetr-tca por absoluta in 
cacactcace de pagamento

E tambem nosso entendimento que este dtscos tt tvo deve ser
sucr tntco tendo em vtsta que se trata de mat ee ta objeto de
lei or-dtnar-t a

1Pl0762-B SADIE HAUACHE PFL
....... "'''' ... PARECER ........ "''''.. '''

A matéria de que trata a emenda devera ser of sccsta
r ttutc que estabelece as competências legislativas-------------------------------------------------------------------------------

tP10763-6 MAURíCIO CAMPOS PFL
.................. PARECER '"

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende supr1mtr f1gurar1a melhor em legislação
cr-dtnar-ta. eis que a proposta de excrus tvtoeoe da folha de
sarar-tos para tnctoêncte de ccntr-tbutcões sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas nr;,
r tnanctemento de programas e entidades f e consol toaocs no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst ttu
c tcnat cooer-tae ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da meter-ta de modo a que cessa-r ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevénc ta do assunto, e considerando-se o
numero de e-tendas apresentadas no mesmo sent ido julgamos r-e
conenoaver acolher a emenda suoress tva. remetendo a nat ar ta
a ulterior consideração, ao ensejo CIo processo legislativo
cr-emar-to

lPl0764-4 RITA CAMATA PMOB
* "' PARECER ..

A Emenda onf et tva -ncrutr na competência tributaria da
União a Institulção do imposto sobre a transmissão "causa-mor
tis", que o Projeto de Constituição da Comissão de s tst emet t
aaçãc atribui aos Estados e ao Distrito Federal

Na hipótese, a eater te constitucionalidade na Emenda con-
fl t t a con a opinião da maioria dos Constituintes que dela
trataram em fases anteriores

Pela rejeição

lP10765-2 RITA CAMATA PMDB
............. PARECER * ..

A apreciação da Emenda dos nobres Constituintes levou-
nos a conclusão de Que ela POde ser acolhida parcialmente,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para
o acr-tmcr-aeentc do Projeto Em ccnsequêncta. estamos modifi
cenoc o orsccs tt tvc o que ela se reporta, de modo a fazê-la
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa

------------------------------------------------~------------------------------

lP10766-l GERSON CAMATA PMDB
................. PARECER * .

Pelo acolhimento parcial, na forma do sucst t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------
lPt0767-9 RITA CA"'ATA PMDB
................. PARECER ..

Pela r-ef etcãc. em função do tratamento c tscensecc á ques
tão no Projeto

lPl0768-7 GERSON CAMATA PMDB
...... "' PARECER ..

O fundamento da eme-roa apresentada pelo nobre Constituin
te. é exatamente o mesmo Que adotamos, Qual seja o do enun
ciado fundamental e ccnsecr-eocr- da igualdade de direitos Op
tamos por redação clara e exct tct re das determinações que se
quer assegurar

Slmplificou-se a redação do rí l spos t t tvo citado se-i or-e
j u'i ao de sua motivação inicial o Que atende p t ena-nant e os e
levados propósitos do ilustre autor, nos termos do substitu
tivo

1P10775-Q RITA CAMATA PMDB
• PARECER ..

coecar-t 11namos com a preocupação do nobre autor da Emen
da pela uecc-têncta do assunto Contudo entendemos Que a ma
teria em Questão deve ser objeto de norma em Lei Complemen
ta0

lP10776-B MENDES BOTELHO PT8
................. PAflECER ..

seautnoc a tradição do Direito nacional, a ar-ceca aqui
examinada trata de eater-ta tnrr-aconst ttuctcnat , cabendo, pois
ser objeto da cutoadosa cons tcer-acãc em etapa posterior do
processo tests tet tvo

Pela rejelção <-------------------------------------------------------------------------------
1P10777-6 MENDES RIBEIRO PrJlDB
... ", PARECE~ "' ..

Relevante e oportuna, a proposta foi acolhida com outra
redação

1P1077B-4 RITA CAMATA PMDB
...."' PARECER ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que tecõe j tmt t açâo ã
cer-t tctcacâo das entidades e eepr-esas estatais na manutenção
f tnance t r-a de planos de or-evtcêncta complementar para seus
servtocr-ee Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de mat er t a mais ceccr-te de legislação ordinária, pois o
assunto ja e objeto de tratamento eececrt tco em dois decretos
execut tvos , o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a ouestãc Ressalte-se, atnoa. que o controle e a fiscal i
aacâc dos "fundos de pensão" é coenetêncta de uma Secretaria
especifica do Ministerio da Previdência e Assistência scctat ,
ã qual incumbe o accncenna-entc da ceservancta das normas le
gais e -eautemenrar-es-pere toenees

1Pl0779"-2 GERSOt; CAMATA PMD8
......*..... PARECER ..... "'........

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação a
car-t tctpacãc das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de cr-evtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais cr-cor-te de legislação cr-ctnar-ta , ccts o
assunto f a e objeto de tratamento esoectr tcc em dois decretos
executivos o Que demonstra a preocupação do Poeer- Publico
com a Questão Ressalte-se, atr-oa. Que o controle e a fiscal i
aacão dos "tunoos ae pensão" é ccnoetêncta de uma Secretaria
especifica do Minlsterio da Previdência e Assistência Social,
a qual tncuree o acompanhamento da obser-vancta das nor-mas t e
aats e regulamentares ner-t tnentes

'P10780-ij GERSON CAMATA PMOB
.................. PARECER "' ..

A ênenoa aborda assunto ainda dtscut toc a mve t de Proje
to, devendo o Substitutivo firmar posição cer tntt tva sobre o
tema

lP107Bl-4 GERSON CAMATA PMOB
."'''**.''*'' PARECER '"

Esta anenna Intenta dar nova r-eceçãc ao ar-t 270 do ercje
to de constttutcêc estabelecendo normas gerais de cobrança de
tributos

Ora, o referido ar-t 270 versa apenas sobre os impostos a
.. serem sobrados pela União

Pela r-ef etcão-------------------------------------------------------------------------------
lP10782-2 GERSON CAMATA PMDB
................... PARECER .........**.."'..

Pela ref etcãc eater ta de legislação cr-ctnér-ta.-------------------------------------------------------------------------------
1Pl0783-1 RITA CAMATA PMOB
• PARECER ..

Cu'ida a Emenda de estender também aos conscritos, o alista
mento etettcr-at
O o-of etc permite o at tatanento de todos os mt t t tar-es , com
exceção dos que estão no ser-vf ço f ntc tat
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos,
durante o oer tcoc eleitoral, quando as Forças Armadas são
requisitadas ceta Justiça êtef tor-at para a manutenção da or
dem, são mobilizados para cumprir essa mlssão
Esses mt t ttar-es não devem, portanto, participar do pleito

lPl0784-9 GERSON CAMATA PMOB
................. PARECER .

A Emenda, atinente á at 'inea -c- do. Hem XV do art1go 12,
propõe a inclusão da expressão -e contra a economia oonutar-"
na coeoetêncte do Tribunal do .rur-t

O Substitutivo devera r-e-éter- a lei a oet tnn tacãc da com
petência do Tribunal do Jur t

Pela r-ef etcão. portanto-------------------------------------------------------------------------------
1P10785-7 RITA CAMATA PMOB........... "'*.. PARECER ..*"' ..

A Emenda propõe a supressão de parte da at mea "a" do Hem
VIII do art~go 12, a partir das palavras "sejam essas "até
o final

A Emenda, merecera ser acolhida parcial no Sucs t t t ut tvc
Pela aprovação parcial

1fl107B7-a EUNICE MICHILES PFL
................"'.. PARECeR ..

A proposta e mater ta de diretrizes de ect tt tca de C
T a serem incorporadas em planos de desenvolvimento de C
T e -eautenentaoa por legislação or-dtnar ta ,

Pela rejeição

1Pl0788-1 ~ ROBERTO FREIRE PCB
."'••• *••* PARECeR ...*••••"'.

A Emenda visa a tntr-oouzu- na alínea "c". do ltem IV, do
ar-t 17, do Projeto, a ccsstbtt tcece de criação de federações

e confederações, bem como de centrais slndicais, o que, a
nosso ver, esta 1mp1\cHo na afirmação da l1berdade de orga
nização s1nd1cal

Pela rejeição

1P1Q769-5 GERSON CAMATA PMDB
...... "'''' ........ PARECER ... "'.."'...... <10

O proposto na Emenda esta em parte considerado no sues
t t tut tvo

1P10770-g GERSON CAMATA PMDB
................... PARECER ..

A amenoa propõe a supressão de parte da al'inea "u " do item
xv do artigo 12 a partir das palavras "no exer-crctc-, ate o
final

A mat ee ta de Que cogita a Emenda devera estar contemplada
com nova redação, no Substitutivo •

Pela aprovação parcial

lP10771-7 RITA CA""ATA PMDB
..................... PARECER ..

O exerc\cio da cidadania não pode estar sujeito a res-
trições de especie alguma mormente as de natureza pecunia
r1a Essa deve ser a regra As exceções ou especificações aevem
ser estabelecidas pelo legislador ordinario

lfll0786-5 RITA CAMATA
.............. PARECER ..

A presente emenda e de ser' rejeitada

PMDB
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lP10B08-0 ROBERTCr FREIPE PCB
............ PARECER "' .

O se-ator optou pela manutenção da redação or19\nal

bano Somos de cctntãc contraria OO~ julgarmos que a origem
feudal do tns t sruto e os entraves Que acar-r-eta a plena o-c
cr-tecade não o tor-nam r-ecceenoaver nos dias de ncje

lPl0B1Q-1 ROBERTO FREIRE PCB
......." PARECER ..

O conteúdo da Emenda, err sua essência foi incorporado ao
Projeto de ccnst t tutcãc sob outro t trutc

lPl0B12-B ROBERTO FREIRE PCB
............. PARECER .

Pela rej ercãc para resguardar as escolas ccneess tona is ,
r t tentroctcas ou comuru tar í as

PCSROBERTO FREIRE1Pl0B04-7

lP10BOõ-3 ROBERTO FREIRE PCB
••• "' PARECER .

A Emenda cof et tva transferir para a coacetêncta t r tbuta
r-ta da União O imposto SObre a propriedade teer-t tcr ta t ru
ral

Na hipotese não obstante os elevados c-ccos ttos do emt
nente ccns t t tutme , a mater ta ccnsubs t ancvaoa na pr-esente E
menda com a s tstema t tca geral adotada pelo Projeto, que in
clui na competência estadual os impostos incidentes sobre
patrtmôntc

Pela rejeição

lP10B09-B ROBERTO FREIRE PCB
............ P~RECER .

O Relator optou pela manutenção da redação original por
entender Que ela atende, na sua essência. a proposta do no-
bre cor-st t tutnte

lPl0811-Q ROBERTO FREIRE PCB
................ PARECER .

O Ensino r-el ig1oso figura, desde 1934 nas Const ttutcões
brasileiras, em consonância com praticas tradicionais da edu
cação escolar no êr-as t 1

Pela rejelção

lPl0B05-5 ROBERTO FREIRE PCB
.................. PARECER ....... * ......

Consideramos Que a expressão -acec-roaoe- confere ao Pre
sidente da necubr tca o comando supremo das Forças Armadas, e
esta mais de acordo com a trectcêc constituclonal br-as t tetr-a
Assim, ficamos com o texto do Projeto

Pela rejeição

1P10B07-1 ROBERTO FREIRE PCB
........... PARECER .

Pela rejeição, considerando Que a autonon-t a do DF esta
prevista no Projeto do Relator

Em ccnsecuêncta. o assunto deverá contar da constltuição
da ent idade autônoea

Pela rejeição

lP10790-3 ROBERTO FREIRE ?C9
................. PARECER ..

Pela rejeição ccnc toeranoc qUI; o dispositivo (art 68)
foi suor-tmtoo pelo Substitutivo do Relator

Pela rejeição

1P10792-0 RUY NEDEL PMOB
................ PARECER ..

A anenoa trata de mate-ta não constitucional O disposi
tivo do artigo 255 fol suor-tertoc do Projeto por esse not tvo

Pela rejeição

lP10794-6 JALLES FONTOURA PFL
................ PARECER .

A Emenda objetiva Incluir paragrafo no ar-t rac 270 do
Projeto de Constituição da comtssãc de Sistematização, de
modo Que fiquem tmunes do imposto de renda os rendimentos
correspondentes a proventos de aposentadoria iguais ou in
feriores a dez sa tée tos mtntnos

Não obstante a importâncla da Emenda oferecida pelo no 
nr-e ccnst ttutnte .retes scntcur-a. entendemos que se trata de
matéria Que, por sua natur-eza e car-ecter-tst tces , deve ser re
gulada a ntve t de legislação ordinaria e não no texto cons 
t ttuc tonat

O crontesa não é de tmuntcaoe , mas s lm, de lsenção Cabe
ã lei, entre mlr\ades de rendlmentos. especificar os que se
eujertam à taxação e declarar os Que ficam ter-a da tr tbuta 
cão. Somente Quando se trata de proteger valores fundamen 
tais e Que a ccnst ttutcãc deve intervir e criar restrições'
ao t.eatstat tvc

No caso em debate a realidade eccnômtco-soc tat pode se
apresentar cambiante, ensejando que pessoas com reduzidos '
r-enotmentcs de oetermtnaca espécie percebam, t arotrem, r-enn t -

mentos expressivos noutras escectes - o que oesaccnsejha so 
lução untca. r'gida, vta const ttutcãc A tet ordinária tem
melhores condições para a adequação da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------

lP10789-0 ROBERTO FREIRE PC5
.............. PARECER ..

O tnctsc 111, do ar-t 54. estampa a competência ca União par-a
organizar a defesa nacional Nesa competêncla encontra-se a
de vedara concessão de bases mil i ter-es A Const i tutcêc. tendo
Que ser duradoura, deve estar escotmaoa oe etsccs tt tvos su-
jeitos a morrtabt t tuaoe no teeec. corno e o de instalação de
bases Militares. pratica Que, dentro de alguns anos pode es
-tar ou não em vigor no mundo

lP10793-B RUY NEOEL PMOB
........... PARECER ..

Ao Quantificar-se o ntve t de regionalização. corre-se o
risco de ver, num primeiro momento quando não existem meios
de cuacr-tmento da nor-ma. a restrição tornar-se tnõcuam. ainda
Que desejavel e correta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP10791-1 ROBERTO FREIRE PCB
................. PARECER ..

A Emenda proposta centr-e- 1a o ccncensc em torno da maté
ria por isso somos contrarias a aroeos rcãc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11"10795-4 JALLES FONTOURA PFL
................. PARECER ..

A Emenda objetiva tnc tu tr- per-eçr-e to no artigo 270 do
Projeto oe Constttu1ção da Comissão ce Sistematização, de
modo que fiauem imunes do lmposto de renda os rendimentos
correspondentes a proventos de epcsent aocr ta 19uals ou in
ter-ter-es a dez satér tcs mtntmos

Não cbstar-te a tmccr têncta da Emenda oferecida pelo no 
e-e ccnst t tutnte entendemos Que se trata de
matéria que, por sua natureza e ca-act er i sr tcas , deve ser re
gulada a ntvet de legislação cr-utnar-ta e não no texto cons -
t ttuctcnet •

O problema não é de imunidade, mas sim, de isenção Cabe
a lei, entre mtr-taees de rendimentos. especificar os que se
sujeitam á taxação e declarar os que ficam fora da tributa 
Cão Somente Quando se trata de proteger valores tundaeen 
tais é Que a Constituição deve tnteevtr- e criar restrições'
ao Legislativo

No caso em debate, a real idade econômico-social pode se
apresentar cambiante, ensejando Que pessoas com reduzidos '
rendimentos de determinada esoecte percebam. t amoem, rendi 
mentos expressivos noutras espécies - o Que oeeaconsetna so 
lução untca, r-tçtoa, vta Constltuição A le1 cr-ctnar ta tem
melhores condições para a adequação da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------

lPl0796-2 JALLES FONTOURA PFL
............... PARECER ..

O acresci mo Que se pretende fazer ao -cecut " do Art 353
acha-se contido no 1 desse mesmo dispositivo

Pela pr-ef udtctat idade-------------------------------------------------------------------------------
lPl0797-1 JALLES FONTOURA PFL
............. PARECER .. 010 .

O texto proposto comporta meter-ta de leglslação cc-cte
mental", no pr-cccet tc de s tmpl t f í car o texto constitucional

Somos pela r-ef etcãc

lP10798-g JALLES FONTOURA PFL
.......... PARECER .

O Projeto de Constltulção assegura a autonomia dos Esta
dos, por coneeactrue a criação, fusão. incorporação e des
membramento de montcrctcs deverá ser de sua competência esta
belecida na Constltuição Estadual

Somos pela aprovação. no ner t to ,-------------------------------------------------------------------------------
lP10799-7 JALLES FONTOURA PFL
.......... PARECER ..... "'•••••

Pela aprovação parcial A matéria rct transferida do
artigo 49 para o er-t tsc 57, no Substitutivo do Relator Em
sua nova tccer teacão. o dispositivo ficou parcialmente 19ual
ao proposto pela Emenda

Pela aprovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------
lPl0BOO-4 JALLES FONTOURA PfL
............. PARECER .

As alegações contldas na justificação da Emenda são pro
cedentes. Realmente, 2. saude ocupacional deve ser cnef tc de
regulamentação especifica em 1e1 cr-ema-ta

-----------------~:~:_~~:~~::~~------------------------------------------------
lP10BOl-2 JALLES FONTOURA PFL
............... PArECER ..

Já se encontra parcialmente atendida a emenda
Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPl0B02-1 JALLES FONTOURA PFL
............. PARECER ..

-----------------~-~~:::~:~~_::~~-~:::~~~~~-~~_:~~::~:~:~~~---------------------
lPl0B03-9 JALLES FONTOURA PFL
........... PARECER .

Não 'lemos razão para a et tmtnação da expressão, vez Que as
sim procedido efetivar-se-á uma mutilação de sentido da pro-

-------------~~:::_------------------------------------------------------------
1Pl0B04-7 ROBERTO FREIRE PCB
............. PARECER .

Visa a suprussão do artigo 471 do Projeto de Constituição
por entender Que a enfiteuse apesar de ser cons tcer-ada oor
alguns como arcaica e ut teacesseoa. tem justificativa seaunoc
muitos profissionais Que atuam na ar-ea do desenvolvimento ur-'

lP10a13-6 ROBERTO FREIRE PCB
.. PARECER ..

Pela rejeição da Emenda Que por se tratar de e-at ér-ta de su
ma tnccr-rãncta , merece abertur-a nas ccnctcõee da lei em casos
excecctor-ats , cano escolas confessionais, s ttent-ôptces ou
comunt tar-tas , desde que provem r tnat tcaoes não lucrativas e r
eaor tauem eventua ta excedentes em educação

lP10B14-4 ROBERTO FREIRE ?Ca
................. PARECER ..

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto. Pela aprovação

lPl0B15-2 ROBERTO FREIRE PCB
............. * .. PARECER ... ~ ......*

Os dtsnos tt tvos Que Quer o auto" ver- suprimidos contên
nor-e-as de proteção a sociedade

Sua Manutenção. com alterações, se impõe

lP10B16-1 ROBERTO FREIRE PCB
.............. PARECER ..

Concordamos com a Emenda e sua "car-t tcroecão'' Realmen
te. e prematuro e prejudicial a SU2. formação, o tr-acatnc do
Menor de 14 anos atnda Que na condição de aprendiz Aos dez
anos a criança esta no meto do seu curso de 10 grau. de ca
r-ater cor-taator-tc

lP10817-9 ROBERTO FREIRE PCB
............... PARECER ..

O Substitutivo do Relatar acolheu, com alterações. a re
dação proposta

lP10818-7 ROBERTO FREIRE PCB
............... PARECER * .

Somos eavor-ave t a um pluralismo s tnatcat mitigado por
algumas medidas exigidas pelas condições peculiares dO stnov
cat temo nacional. como as dos dispositivos Que garantem a ex
clusividade de representação perante o Poder Publlco para una
so entidade sindlcal, Quando houver varias da mesma cat esct-ta
e a ccntr-tnutcão s tnctcet , bem como condições para o regis
tro cum tcc

Pela rejeição

1Pl0B19-5 ROBERTO FREIRE PCB
............. PARECER .

A proposta da Emenda consagra o or-tnctoto da unicidade
sindical. ao passo Que nosso posicionamento, explicitado no
parecer a Emenda 1p16815-5, e pelo pluralismo sindical embo
ra com a Içnrna concessão as oecvt tar tceces nacionais como e o
caso da contribuição sindical cceccrscr-ta

Quanto as categorias diferenciadas, nossa posição nem o
briga nem prolbe a existência de entidades sindicais repre
sentativa delas depende da vontade dos procr tos interessados

Pela rejeição

lP 10B20-9 ROBERTO FREIRE pca
................ PAR::CER ..

A pr-esente emenda conft t ta com o entendimento cr-eocmr 
nante na Comissão de Sistematização

Assim. somos pela sua rejeição

lP10821-7 ROBERTO FREIRE PCB
............. PARECER ..

Os Objetivos perseguidos pela Emenda conflltam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

lPl0B22-5 ROBERTO FREIRE PCB
............. "'.. PARECER .

~ As numerosas emendas oferecidas ao ar-t 19o 97 e seus pa
eea-atos do Projeto, ccnr t-rem a inexistência de consenso so
bre o tema ainda anctamente dtscut tcc nesta fase da elabora 
ção legislativa Da media das sugestões anar t sacas em seus
nuctecs , frutificaram os dtaoostt tvos relacionados em artigo
do Mesmo numero oo Substitutivo, Que tanto Quanto ooss-ve t
procura responder afirmativamente, em par te e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial
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lPl0B23-3 ROBERTO FREIRE PCB
.......... PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção, por não aeetcoae-ee
a outr-os cr tnctptos ou pela sua impertinência com o terra, a
croocst a não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P10824-1 HARLAN GADELHA PMDB
••••••••• PARECER "'.

O Substitutivo contempla, en parte, as reivindicações

-~-----------~~:~~~~~~~-~:_~~:~~~----------------------------------------------
lPl0825-0 HARLAN GADELHA PMDB
............ PARECER .

fl'uito procedente a tru cf at tva do Constituinte
Ao Senado cabe aprovar ou rejeitar certos nomes escolhi

dos para o exer-ctctc de determinados ca-cos ou funções
Não convem, porém, atribuir-lhe o poder de oest ttutcãc
COMO argumenta o autor, não é ccastvet atribuir-se aos

Membros do Ministerlo Publico tnoeoenoãncta e autonomia fun
cional, se se atribui a Câmara Alta competência para oest t
tutr-. de or tctc, o Chefe do mesmo Ministerio Publico

Somente a tnoeoêncta e autonomia funcional, sem artifí
cios e sem subordinação pol t t tca , asseguram ao Ministerio Pu
blico o exer-ctctc pleno e eficiente de sua nobre mtasãc de
defensor da lei e dos interesses cctet tvcs

lPl0B2b-B JUTAHY MAGALHÃES PMOB
............. PARECER .

O sistema tributaria proposto no nr-ereto de Constituição
estabeleceu um perfl1 de ctstr-tbutcãc de competências e de
receitas tributarias capaz de proporcionar, a cada esfera de
poder ocr tt tcc. os recursos necessér-tcs ao atendimento de
suas atr-toutcões

A alteração sugerida na emenda er-rar-ta um oesecut t tnr-tc
no sistema proposto, capaz de ccnor-ometer o cumprimento das
tarefas atinentes a União, aos Estados e aos Muntc1pios

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl0827-6 .JUTAHY MAGALHÃES PMDB
................. PARECER ..

São evidentes os bons pr-ocõsttcs do autor da emenda A
nosso juizo, porém, trata-se de mat er-ta t totca da lei ordi

nária, que, em cada caso, poder a dispor sobre a concessão de
anistia as prefeituras Municipais Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP 10828-4 OSVALDO BENOER POS
................ PARECER ..

Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitu
tivo do Relator

lPl0829-2 OSVALDO BENDER PDS
............. PARECER ...

A pr-coostcãc em exame abrange o principio da vinculação
de recursos para o ensino tendo sido aprovada na forma do Su
nat tt ut tvo

lPl0830-6 OSVALDO BENDER POS
............. PARECER .

A Emenda trata de assunto não ccnst t t uc tonal , a ser tra
tada em teçts tecão ordinária

Pela rejeição
--------------------------------------------------~----------------------------

lPl0831-lj OSVALDO BENDER PDS
............... PARECER .

O autor tem razão A matar-ta da formação de comissão ou
associações de trabalhadores no seio das empresas é delicada
e deve resultar de negociações cotet tvas das partes envolvi
das nas relações de trabalho

O imperativo constitucional tntr-couatoo ex abrupto ge-
raria um lmpacto altamente conflitante

pet a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP 10832-2 OSVALDO BENOER PDS
.............. PARECER ..

Acolhida no mer tto. tendo em vista que os artigos 336 e
487 que drscunnam sobre a mat er-ta no Projeto da Comissão de
Sf s temat t aaçâo , foram suprimidos no Subs t f tut tvo dO Relator
Ver, a crccosttc. o teor do parecer cede a emenda numero
lP00202-8

lPl0833-1 OSVALDO BENDER PDS
................... PARECER ........ "'''' ...

Já está parcialmente atendida a emenoa
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP10834-9 OSVALDO BENO!:R PDS
............... PARECER .... "'...."'.....

Visa a Emenda tncj utt- mais uma ncoar tcace de imposto na
competência dos Estados

Em que pese as razões apresentadas, consideramos inconve
niente e eesaccnsetnavet a instituição do tmncstc sugerido

EM cr-tmetr-c lugar. porque viria afetar a estruturação do
sistema tributaria, principalmente e!"l relação a distribuição
das competências tributarias, não proporcionando o aperfeiçoa
menta do referido s tatema

Em segundo, cabe lembrar Que o imposto de renda toetoe
oesaca-eente sobre as loterias participando os Estados e Muni
eretos do produto ce sua arrecadação

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP 10835-7 OSVALDO BENDER PDS
.......... "'.'" PARECER "'.... "'."' ....

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto elll numeros t ss t-
Mas snences , teve de certo modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das ccntssões temat t
cas , seja pelas suas justificações. seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a mater-ta mate
adequada à legislação or-dtnar-ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que so a le'l pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado mo-nento da vida econômica do
Pais, mas, pelo desenvolvimento tecnologlco, por motivos de
interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem psl
ccsccrar , podem vir a ser a solução ideal, Ressalte-se, por

~~~;t~~~eg~~~a~~s:~~c~~~~~~i:t~:11~j :~p~~~~~c:e~~n~~~, f~~:
ça de conquistas em acordos ou convenções cotet tvas , f a cu'r
or-em jornadas reduzidas

Num quadro inverso em que a necess tceoe imperiosa de
se excanc tr- ou incrementar os ntvets de produção até como
mectce ce salvação nacional, ccoer-a o Estado em consonância
COMos anse tcs do povo, pl'opugnal' por jornadas mats extensas
desde Que conoensatcr tas a ntvet de remuneração Esse, at tas ,
e o exemplo que nos da o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penal tzar- o tr-abatbaoor-. e o meio eficaz de
lhe crcctctar ietnor- padrão de vida

Assim considerando que o Congresso Nacional sempre
sens tve r as reinvindicações dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pals, poderá, com maior flexibilidade dts
ciplinar essa controversa questi.io, optamos por manter apenas,
a limItação da duração diaria do trabalho em B noras. no ma
ximo

lPl0B36-5 OSVALDO BENDER POS
............... PARECER .

A jornada de trabalho de 40 horas semanais COm:l consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas como propOSto em numeroslssl-
mas EMendas, teve de certo modo. um referencial comum
A maioria das propostas, mes,no na fase das Comissões Temáti
cas, seJa pejas suas justificações, seja peja forma de apre
sentação dos textos sempre demonstrou ser a materia mais
adeauada a legislação ordinar1a
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De fato, e jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural aue sq a 1et ecoe atender Quarenta horas
não cone te te a Um determinado momento da vida econômica do
sais , mas pelo oesenvcrvroentc t ecnotcctcc. por Motivos de
inter-esse publ ice ou ate por corcr-ovaoes r-azões de ordem cat
ccscciar , pOde71 vtr- a ser a sorucêc t tcea t Ressalte-se, por
oocr tur-o. Que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas f a cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro tnver-so. em Que a necess tcade tecer-tese de
se exoanon- ou incrementar os rüvets de o-coucão. ate COl"lO
medida de salvação nacional oooer-a o Estado. em conscnêncta
com os anseios do povo, cr-cnuanar- por jornadas mais extensas,
desde que conoensatcr tes a nível de remuneração Esse, at tas
e o exemplo que nos da o Japão, onde a tntens tt tcecão do tra
balho, longe de oenai taar- o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de v tua

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
eens tvet as retnvtnctcacões dos trabalhadores e Consciente
das realidades do pais, poderá, com maior rtextut t toaoe cts
ctpr tner essa controversa questão. optamos por manter apenas
a limitação da duração ctar ta do trabalho em 8 haras no ma-'
xtmo

lP 10837-3 JAMIL HADDAD PSB
........... '" PARECER "' ..

Pela rejeição nesneceesar ta a exigência de -juizes
tcaaccs''

lPl083B-l JAMIL HADDAD PSB
............... '" PARECER .

Ja se encontra parcialmente atenatoa a emenda
PeJa rejeição--------------------------------------------------------------------------

lP10839-0 JAMIL HADDAD PSB
.................... PARECER ..

O eroposto na Emenda esta atenutuo pelo Projeto com outra
r-edação

---------------------------------------------------- ---------------------
lP10840-a MARlD ASSA0 PFL
............... PARECER "' ..

A. matéri~ é tnteeccnet ttuctcnat , objeto de lei esnectat ou de
necoctecões , acor-oos ou tratados entre o Brasil e
i nst 1tutcões ou governos estrangei r-os

-------------:~~~-~~~:~.:._:~~~-~~~~-~~~~~:~~-~~_:~:~~:-~~~~~~::_----------
lPl0S4l-l MARIO ASSA0 PFL
................. pARECER 0;0...

A Emenda vtsa a et tmtnar- as restrições impostas aos mi
litares que pretendem se cenctcatar a cargos eletivos

Tais restrições consunst anc í aoas na at tnee f do item 11
d~ ar-r 27. tÊm per ccjet svc preservar os ceer-ters da 001 tee
çao e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões po
t tt tces nas r í tet-as militares

Como se trata de mot tvo relevante. somos contrario â

pretensão do autor

lPl0842-0 MARIO ASSAD PFL
................. PARECER .

Pretende o autor a reeleição de Prefeito e Vice-Prefeito
O inst t t uto da reeleição não e de nossas tradições repu

blicanas, nem se adapta á nossa -eat toace cot tt tcc-ere ttcr-a r
---------~~~~ã;;=ã---------;;~;õ-~;ü~~~;;;!------------------------~~~---------

............. PARECER ........ ~"'''''

Esta par-c te tment a atendida a emenda

------------------~~~:_~:!~~:~~-----------------------------------------------
lPl08ljoQ-6 MAURO SAMPAIO PMD2
•••• "'....... PARECER ........ "'."' ....

Essa e Wl'a Questão multo complexa, se de um lado existe o
fato social, co outro existe o escu-tto do projeto que é o de
estabelecer um cr-tnctcto firme de admissão do servidor publ i
co, a flm de acabar com o caos hoje ex ts tente na ao-ntnt st r-a
ção publ tca Nesse sent toc. a sugestão dessa norma transito
ria cnoca-se frontalmente com o ar-t rac 86

Ha que se cons toer-ar- t amcém que a fixação de un determi
nado número_de anos como condição para adquirir estect t toaoe
ou etet tvacãc é um tanto ar-nt t r-ar ta Haverá aquele servidor
Que, por questão de meses ou dtas , ficará exctuioo do benefI
cio concedido por esta emenda

Assim sendo, julgamos eats oportuno não abr-Ir- mais esta
excessão, ainda que tal atitude possa ser considerada exocn
t anea

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl0B45-4 MAURO SAMPAIO ProlDB
.............. PARECER ..

A Emenda ccej t tve garantir assistência medica e hospita
lar gratuita à l:'o,Oulação de baixa renda, peja Vnião

A finalidade da Emenda e bastante louvável, porém achamos
que tais assuntos são de natureza não constitucional O con
ceito de baixa renda, por exemplo, pode variar de uma para
outra região, de um tempo para outro, etc

-----------------~~~~-~:!~~::~-------------------------------------------------
lPl0B46-2 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
............. PARECER ."' .... "'''' .....

Preferiu-se nova disposição para a mat er-ta no texto ccnst ttu
c tona t aorcvet tancc-se parcialmente o oensanento expresso na

-------------_:~:~~~--~~~~_:~~~~:=~~-~:~:~~:_----------------------------------
lP10847-l JOÃO DE DEUS ANiUNES POT
... "' '" PARECER "'.

Pela rejeiç~o, em defesa do cr tnctctc da concisão A ma
téria já esta devidamente "tnoexeca- no Projeto do Relator
"A abertura" do leque se fara pela te te or-dtoar-j a

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------
1Pl0B48-9 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
............ PARECER .

A emenda pr-opõe a supressão dos arts 254 e 255 E nosso
entenc:limento que deva ser sunr-tmtoo e estudada a possibilida
de de apresentação daqueles artigos em lei or-dtnár-t a

------------------~:~~-~~~~~::~~-----------------------------------------------
lPl0849-7 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
............ PARECER ..

Em nova redação prefere-se a manutenção do ctsccate tvc, fi
xando-se a ccn cetêncta privativa da União para teats tar sobre

a convocação ou ectrti taacâc das Policias Mll t tar-es e Corpos

-------------~:_~~~~:~~~:_-~:~~-~::~~~~:~:~~~:~:_------------------------------
lPlOSSQ-l JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
................. PARECER ..

Pela rejeiçi:io, conslderando que a forma proposta é lT'ats
extensa, dizendo a mesma coisa

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP1085l-9- PLINIO ~.ARTlNS PMDB
............... PARECER "'''' ..

f, Emenda apresenta conteudo Inovador e aperfeiçoador do
Projeto Com alterações de redação e de particularldades 50-

-------------~~-~::~-~~~~~~~~~~-~~_:~~~:_~~-~~~:!~!~:~~~-----------------
lPl0852-7 MAURO SAMPAIO PMOB
"'........ "'.... PAR::LER .... "'."'''' ...

A emenda Otljet iva, com a redação cue formula para o
art 424, eõ'radicar todas as demais disposições do Capttu 
10 VIII do Titulo IX do Projeto de Constituição

319



320
- - -- 75i?1 .~

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE A.S EM::NDAS APRESENTADAS SU8STITUTIVO DD RELATOR - PARECER SOBRE AS Ef.!ENOAS APRESENTADAS

1P10B53-5 SAMIR ACHOA PMDB
........... PARECER ...... *......

A eneece não deve ser aprovada por implicar em dilatação
do processo constituinte de forma r-eount ante , diante do legi
timo mandato dos representantes do povo

Pela r-eje tcãc

1P10BS6-0 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
............. PARECER .

A proposição em exame, conquanto constitua valioso sub
s tctc para o processo legislativo, r-er-ece ser adequadamente
considerada quando se tratar da legislação coecteeenrar- e
cr-ctnár ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10B57-B BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS......... * PARECER .

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amatanente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da media das sugestões anal tsacas , em seus
nuctecs frutificaram os o tsnos t t tvcs relacionados em artigo
do mesmo numer-o do Substitutivo, que tanto quanto poss tver
procura responder ar tr-mat tvamente, em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição soa exame Pela aprova
ção oarctat

Se ace t t a , ficaria a Questão indigena racional ln-
completa, een solução adequada e a exigir, permanentemente,
o ccnvent ente tratamento Que exige por parte do teats teoor-

O e-as u Ja at tnatu a mator-tcade para ener-entar- as
a-aoces questões nacionais de frente, corrigir as ter-r tve ts
dteto-cões sociais que apresentar e refreia as tcnatncuas de
gualdades extstentes , Que tanto entravam sua vida sóctc-eco
nõr-tca

A proposta em exame nada inova Apenas errautca on-etrcs
consagrados as populações imnginas no Projeto de ccnst f t ução
desde o descobrimento, sete mt rnões para cerca de duzentos
nt t cr tatur-as Esta, a população, após as agru'as que sofreu

Não mais cccenoe COntinuar a sonegar-lhe os direitos que
o nunant smc e a justiça tanto aconsetna'n Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P10B74-B ROBERTO FREIRE PCa
.............. PARECER .

Acolhemos a pr-oposta no que diz cesoetto a proteção da
famll ia, ao casamento ctvt t e rel tütoao

Não julgamos, porem, oportuna a et tnmecãc da exigência
da previa separ-ação judicial como ccnctçãc para o d tvcr-c to ,
nem a fixação, no texto constitucional, de cr-tnctctc que vede
a lei a possibilidade de limitar o numero de dissoluções da
sociedade conjugal

1010871-3 CHAGAS RODRIGUES PMDS
............... PARECER .

Pelo não acctnteentc Se adotaao o regime parlamentarista
oe Governo como proposto no Projeto, que a Const ttutcãc não
deixe fechada a cc-ta de r-etor-no ao regtme presidencialista,
tendo em vista constituir-se o regime de governo a adotar-se
meter-ta octêetca, segundo a opinião Publ tca-------------------------------------------------------------------------------

1P10573-0 JOSÉ TINOCO P"'l
........... PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da CO"liS 
sâe de statenat taacão

lP10B72-1 JOSE TINOCO PFL
........... PARECER .

pc't j tí ca a91"icola é meter-ta específica de lei cr-dt nác ta
Nas Disposições 'rr-ans t tcr-t as já ficou determinada a pro

lT'ulgação de ter esr tccta
Somos pois, pela aprovação parcial da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP10B7B-1 MENDES RIBEIRO PMDB
* PARECER .

Seguindo a tradição oc Direito national a Emenda aqui
examinada trata de meter-ta tnrr-accnst ttuctcnat , cabendo, pois
ser objeto de cuidadosa consideração emetapa posterior do
processo legislativo

Pela rejeição

lP10B76-4 ROBERTO FREIRE PCB
............... PARECER .

A proposta que a emenda apresenta já esta, em parte,
tendida no Projeto de constituição

Quanto aos demais aspectos, Que não figuram no texto se-

------------_:::~-~:~~~:_:~~:~~:~~~_::-::_:~:::~:=-~:-~:~::~::~~-~~~:~::::_----
1Pl0B77-2 MENDES RIBEIRD PMDB
............ PARECER .

A emenda ao Preâmbulo, que recomendamos á aprovação, é
das Mais simples, e reza -A assemotéta Nacional ccnst ttutn 
te, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte ccnst ttutcãc >

Pela rejeição, portanto, desta,-------------------------------------------------------------------------------

1P10B75-6 ROBERTO FREIRE PCB
........... PARECER •••• " .....

A proposta Que a e-nence apresenta ja esta, em parte,
tend1da no Projeto de const trutcãc

Quanto aos demais aspectos, Que não figuraM no texto, se
rtam melhor apreciados se se tratasse de teatstacâo ordinária-------------------------------------------------------------------------------

PMDBMAURO SMIPAIOlP108S2-7

lP10854-3 LEITE CHAVES pr~oB
•••••• "'•• PARECER .

A proposta fol apresentada por ex-Procurador-Gera 1 da Jus
t tca Militar, conhecido pelo seu contrate à intervenção dos
ett ttar-es rta cot í t tca Entende que a ctmtnutcão CIo rumar-o de
Ministros, no Superior Tribunal MilHar, seria prejudicial a
seu tunctcoer-enro. sem acarretar cr-at tce-ente, econonta ma
terial, uma vez Que os Oficiais Generais Que oetxassen de
integrar o Tribunal, continuariam a perceber vencimentos do
mais alto posto de sua respectiva Força

----------------~:~:_:~:~~::~~-----------------------------------'_:.------------
lP1085S-1 ALUIZIO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

?OS

eos1P108SB-6 BONIFACIO DE ANDRADA
............. PARECER .

A matér-ta constante da presente Emenda é t tptce da 1e
gis tacão tntr-aconst ttuctonat , dat nosso parecer contrario-------------------------------------------------------------------------------

1P10B59-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA
............ '" PARECER .

Pela rejeição considerando Que o assunto ja foi muito
oenat toc em entee tor-es encontros, tendo-se chegado ao consen
so Que ao-nt te a forrra apresentada no suost í tvt tvc do Rela
to'

1P10B79-9 ANTONIO fERREIRA PFL
............ PARECER ..

A Emenda trata de matéria não constitucional O assunto
devera ser tratado em lei ordtnar-j a

Pela rejeição

lP10BBO-2 ANTONIO FERREIRA PFL
............... PARECER ..

Propõe a emenda a supressão do inciso 111 do artigo 273,
eliminando o imposto sobre vendas a varejo

O t r tbuto deve ser mantido pois reforçara as receitas dos
raontctptos

1P10860-g BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
............. PARECER *.

A intervenção e desapropriação são Medidas tecntcas e
jurldicas aomtssivets em diversas ocasiões e necessar-t as a
implementação do s ts te-na nacional tmtco de secos devendo
ser eventue tmente ctsccntvete

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl0B61-6 BONIFACIO DE ANDRADA POS
........... PARECER * '"

Afigura-se improcedente e impertinente
Com efeito, não se vislumbra a necessidade ou conveniên

cia de repetir o ceeea-aro 10 do ar-t 231, o que ja esta dis
posto no ar-t 107 item UI, at mea QcQ, do Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10B62-4 BONIFACIO DE A"iDRADA PDS
.... "' PARECER .

[] artigo foi suor-tmtcc. r-ernetenco-se a meter-ta para a lei
or-o tnar-t a

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lPl0863-2 BONlfACIO DE ANDRADA POS
........... PARECER .

sucr tenoc o otsocstt tvo, na redação substitutiva do
Relator a Emenda t tca prejudicada

lP10B64-1 BONIFACIO DE ANDRADA POS
......w •••• PARECER ..

Pela rejeição, considerando que o acres imo c-cncst o f n-
portará est lnção As ecoa t idades da c-estacãc de contas deve
r-ta ser expressas atr-avés de lei ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1f'10B65-9 CHAGAS RODRIGUES PM08
............... PARECER ..... >10••••

Face aos argumentos, pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lPl0B66-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB
.............. PARECER ....."'.....

A Emenda contraria princ'pio adotado pelo Projeto-------------------------------------------------------------------------------
1P10B67-S CHAGAS RODRIGUeS PMDB
............. PARECER .

A Emenda contraria principio adotado pelo s-of erc-------------------------------------------------------------------------------
lP10B68-3 CHAGAS RODRIGU!;S PI/OB
.......... PARECER .

O tamanho da propriedade não é critério eficiente para de
ter-e-mar- o cu-cr teenrc da função social do imóvel rural

Compete ao Poder Pubj tco não estabelecer limites de área.
Iras preservar- e estimular a propriedade de extensão comaat t
ver com a exploração existente, desde Que ut tt t aaca de manei
ra racional, assegurada a função econômica e social da terra

Além disso julgamos conveniente transferir para a legisla
ção ceotna-ta a definição da função social da terra

Pela rejeição

lP10869-1 CHAGAS RODRIGUeS PMOB
............ PARECER .

A função social do imóvel encontrou gual"ida na legislação
brasileira há mais de duas cecaoas , com a promulgação do Es
tatuto da ree-e Agora, com <l elaboração da Nova constituição
or-as ttetr-a trata-se de eleva-la á condlção constitucional

Entretanto, a sua cer tntcêc devera ser objeto de legisla
ção c-dtnar ta

Pela rejeição da enenoa

1Pl0B70-5 CHAGAS ~OORIGUES PMDB
............. PARECER "' .

-------------~:~~-~~~~~:=~~-~~~~~~~.:_~~~-::~~~-~~-~~~~~~:~:~~~----------------

1P108Bl-1 ANTONIO FERREIRA PFL
.. "' PARECER ..

Visa a Emenda a supressão do oaréa-arc 10 do ar-t 272, pe
lo Qual se estabelece que os Estados e o Distrito Federal po
derão instituir u"'! adicional ao imposto de renda

Na distribuição das competências tributarias, buscou-se
o fortalecimento financeiro dos Estados e euotcrctcs e a redu
cão de excessiva centr-at i aação de tributos na conoetêncta de
um dos três ntvets de Governo

Assim, a inclusão do referido dispositivo no Projeta aten
deu a esses objetivos reconhecidamente aceitos por todos que
se preocupam em estabelecer uma federação equt li brada e bar-me
ntca , na qual os Estados e Municipi0s também efetiva autono
mia financeira para bem oestncu-ate-se de todps os encargos
de sua ar-ea de ccentêncta

Ademais, cabe lembrar Que se trata de U"1 adicional t tnü ta
do a 5% do valor oc imposto devido a União, podendo os Esta
dOS que vierem a institui-lo optar por percentual menor, bem
como estabelecer no-mas que restrinjam sua exigência em fun
ção de determinados critérios e parâmetros

Em fase do exposto, e não obstante as razões da fust tcãc
da Emenda, manifestarem-nos contrariamente a supressão CIo men
ctcnaco etsnce tt tvc

Peta rejeição

lPl0SB2-9 ANTONIO FERREIRA PFL
........... '" PARECER .

Pela rejeição, por- não se ajustar- ao consenso da Comts 
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P10BB3-7 ANTONIO FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

Matéria que melhor poderá ser tratada pelo teatsianor
ordmár-tc

1Pl08B4-S ANTONIO FERREIRA PFL
.............. PARECER .

A excer-têncta tem demonstrado que as Entidades de orien
tação, formação nror tssionar , cultural, r-ecr-eat tve e de as
sistência social tem funcionado razoavelmente bem, como es
tão

Acreditamos que a participação tr-tcar-t tt e em uma eomt-
ntst eecãc pode vir a ser proveitosa mas o assunto seria da
alçada da lei ordinária

ass i m, somos oe 1a aprovação da Emenda

lP10B8S-3 ANTONIO FERREIRA PFL
............ PARECER ..

Consideramos que a ccnst ttutcão deva garantir apenas a re
muneração do trabalhador acidentado ou portador de ooenca
profissional paga tom recursos da Previdência Social e não
sua perrranêncta no eem-eac

Na realidade, o fundamental e a existência de uma previ
dência social Que garanta remuneração e possibilite ao empre
gador a r-eaoactacõas que o nabt t t te a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do tntcr-tuntc, ou o reabilite para o traba
lho

Convem sat tentae , ainda, que o empregador acidentado e a
tualmente protegido por otsccstt tvc legal Que garante sua
~ermanência no emp"ego enquanto durar seu afastamento

lP10a8S-1 ANTONIO FERREIRA PFL
........... PARECER .

Acolhemos numerosas ponderações e Emendas em todas as
fases da elaboração do Projeto, convencemo-nos de que, real
mente, seria necessar-tc atenuar o car-áter- teocstt tvo do pr-e
cettc tendo em vrst a. tambem, que mais de BO% das empresas
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lP1oa86-1 ANTONIC FERREIRA PfL lP1Q900-1 LUCIA BRAGtI 'FL

lP10905-1 G~RALDO FLEMING PMDB
" •• "' ........ PARECER .lO......."'.

A supressão sugerida cont-ar-ta o tratamento integrado
conferido a matéria no Projeto Pela rejeição

----------------------------~------------------------------------------------~-

lP1Q91O-8 GERALDO FLEMING PMDB
............... PARECER .

As razões excencroas na Justificação da ElI'enda são muita
oportunas, eot tvc cor- que accrnemos sua postulação
Pe I a aprovação

tP10907-B GERALDO FLEMHlG PMDB
.............. PARECER ..

As razões excenotces na Justificação da Emenda são muito
oportunas, motivo por que acolhemos sua postulação
Pela aprovação

lPl0902-7 LUCIA B~4.GA PFL
............... PARECER ..

O Projeta não distingue o r-aoatnc rural do urbano nem,
tão pouco. a nutner do homem trabalhador Assim. não há par
que ser feita qualquer referência otscr tmtnator-ta em relação
a tr-aba 1beoore r-er-a1

pt,loa

dtnar-ta
Pela aprovação parcial

lPt0906-0 GERALOO FLEMING
............. PARECER * "

Pe1a aprovação

lPl090l-9 LuCIA BRAGA PFL
............... PARECER ..

Ao estabelecer a raua.ueoe plena do homem e ce mulher e de
todas os t-ebatnacc-es , rurais ou urbanos, perante a tet não
cabe mais, no- questão de tecntca teatstat tva a menção ex
pressa de qualquer distinção entre eles rr-aearnaocr-es são
tocos, de ambos os sexos rurais e urbanas ressalvadas as
situações escecvats or-ev rst as no orccric texto constitucio
nal

lP10909-1l GE~ALOO FLEMING PMOB
........*... ~ PARECER ."'.*.....".

Pr-et tceeente inexiste empresas nacionais explorando ri
ouezas minerais no ar-as t 1 Por disposição da Constituição de
1946 e mant toa até nossos dias, existem erc-esas consr t t ur
das no Pais a maioria com cap t t a t s e soctcs estrangeiros ex
plorando as riquezas minerais e mesma os ntner-a ts es n-atect
cos existente ef"l nosso ter-r t tor to

A.s atuais estat vet tcas ja indíca'l'l Que mais da metade
dessas r tcueaas ja se acnao em mãos de grupos alienígenas
Que se constitui nu-a das grandes vergonhas nac tcna ts

Acatar. por outro taco a proposta suae-f oa pela emenda
significaria a manutenção da situação atual na Qual as rn
dias são ner-eanentemente perturbados par grupos e pessoas - e
ate assasstnaoos - na cobiça pela exploração das riquezas mi
nerais exts tent es em suas terras E necessar tc cue se pre
serve pelo nencs tais riquezas en mãos de br-as t ter-es. apesar
das ter-r-tve ta reações Que tal preservação esta acarretando-------------------------------------------------------------------------------

lPl0f104-3 Gi:.RALDQ FLEMING PMOB
.............. PARECER .

Esta Emenda intenta que seja da competência da União ins
tituir imposto, sobre minerais

Contudo, contraria seria esta Emenda à tendência entre
as Constituintes que vem se nan tf'es t anoc desde o inicio dos
trabalhos das Subcomissões e das Comissões temáticas, na sen
t tuo de que este tmcostc deve ser da competência dos Estados
e do Distrito Federal.

Pela -ej etcão

lP1090B-6 GERALOO FLEMING PMOB
........... " .... PARECER "'''' .......".

Concor-dar-os com as ponderações alinhadas na Just i f tcacãc
da E.menda, com vistas a oecessvoeoe de o texto cOflst'tuc'onal
não contemplar matéria Que, de forma mais apropriada, deve
ser tratada em legislação cr-dtnár ta Nesse sentido, a artigo
427 e seus careçr-ercs foram transformados em proposição uni
ca , na qual está ccsvaneoe a mater-ta que no nosso entendimen
to deve ser tratada no âmbito constitucional

Assim sendo. não nos parece adequada a costutacêc da E
menda no sentida de remeter a Integral ordenação da warér ta
para a legislação ordinária

Peta rejeição

lPl0903-S LUCIA BRAGA PFL
........... "' .. PARECER " .....",....

Pretende o autor garantir a gestante estabilidade no em
cr-eac entre um mês antes e doze meses aoos o parto, com remu
neração integral

Parece-nos que a aprovação da emenda redundaria apenas
no alijamento da mulher, particularmente a jover , do mercado
de trabalho
_ Cremos ser neces sar-ta a garantia da emprego e do salário
pelo per-iodo de duração da t tcenca Este, cc-rtuoo , a nossa
ver, deve ser abjeto de lei or-o tner ta pois as condições eco
rômtcas que permitem sua ampl ração são extremamente mutáveis

------------~---------------~--------------------------------------------------

lPtOa91-B ROBERTO FREIRE PCB
............. PARECER .

Propõe a emenda alterar a redação do la do ar-t i90 273
do projeto

A redação cons t ar-t e do projeto é tecnicamente cr-ecrsa
quando define o seu alcance

tr toaaa-s ROBERTO FREIRE PCB
............ PARECER .

pela rejeição, considerando que o dispositivo t ar-t 73)
foi oucr-tmtoc pela Substitutivo do Relatar

Pela rejeição

1Pl0a93-4 ROBERTO FREIRE pca
................ PARECER "'.

O dispositivo altera substancialmente a estrutura do Projeto
Peja Rejeição

1Pl0B94-2 ROBERTO FREIRE pca
........... PARECER .

O toeat normativo da Emenda sera alcançada através de
dispositivo constitucional amplo que obriga a elaboração de
planos urbanísticas locais. etaccr-aocs a luz de normas gerais
do direito ur-bano oriundos da união e dos Estados nas termos
do euost ttut-vc. alem da cumprimenta et tco das pr-f nci p toa su
geridos na Emenda. que devera naturalmente nortear a elabora
ção desses planos

Pela Aprovação Parcial

existentes no oars são de pequeno porte Assim não nos pare
ce se- caso de supressão do cnsccs-t tvc dada a função social
ce empresa mas, sim, de sua aríequaçâc a realidade nr-as tt e t
r-a

lPl0B87-0 ANTONIO FEI1.REIRA PFL
.......... PARECER ••• ",... " ••

A esrabtt tcaoe entendida como a sar-antia de PErmanência
no emprego e, portanto, como ccntr-aoos tção ao 1ivre ar-nt tr-to

do enpregador de oesceatr o empregado, tc-ocu-se, artificio
samente, uma moeer-t csa e controversa questão, porquanto, seg
sentes expressivos das categorias envolvidas têm se eant r es
t aoo , r-e t t er-auaeent e , por uma solução harmoniosa do problema

Na verueoe , c que quer c e-c-eaacc e ver 1'mitaao aque\e
ar-br tr to e. não. como se pr-epara enganaoamente, ter a çar-ae
tia tr-r-estr-f ta de permanecer no ermr-eço contra a vontade da
empregador Consciente de que e parte vital e tna l tenave t ua
própria at tvtoaoe empresarial sabe que não pode ser tr-at aoc
como uma simctes peça, um instrumento ou maqutna Que, após
usada, é jogada fora como tnser-vtver

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou tnsesur-anca ao seu eenr-eaeoc, pois esses SdO fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os cbjet wos maiores da empresa, signifIcam para ela UI'1
patrimônio tosuust ttutvet Investe o encr-esar rc em recursos
nu'nanos • buscando nee t li t ar e aur- 1morar a qua 1 i f i cação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso e elementar que
seja vtr-tuetment e contraria a rotatividade da sua mão-de
-obra fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação eeceecat tcta, fundada na ct tater-at toace do
contrato, uma ccndtcãc uni pessoal , paternalista e impositiva,

que, ao longa da tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim pelo ccterc de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula conci 1 t atór ia que ref 1ete a tendên
cia mafcr t t àr-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dtutur-namente , vêm

se manifestando por todos as meios de comunicação é a veda
ção da despedida imotiv aca ou sem justa causa em termas a
~erem definidos pela teatstacêc or-uf nar ta

lP10888-8 ROBERTO FREIRE PCS
............ PARECER ......."... ,

A emenda apresenta dispositivo tnovaocr- e eoer-ee tccaccr
do Projeto A população do Município devera ter a tmctat tva
de projetos de lei de interesse ur-cantst tco e de Interesse
específico da comunidade

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1i>lOB90-Q ROBERTO FREIRE PCB
* "'." .. PARECER ..

A emenda apresenta dispositivo que aperfeiçoa o Projeto
Com at reeecões de redação e oe oar-t tcutar toaoes , somos

pela aprovação, nos termos do sucst t t ut tvo
Pela aprovação parcial

----------------------------------~--------------------------------------------

lPl08B9-6 ROBERTO FREIRE PCB
............ PARECER •••••"" ...

O ideal normativa da emenda será alcançado através de
dispositivo cons t t tuctonat Que assegure a participação coeu
n l t ar ta ao ntve t ate dos projetos de lei do seu interesse.

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP10895-1 RDBERTD FREIRE PCB
"'''"••• ''' PARECER "'••

O ideal normativo ela eeeoda será etcaccaoc através do
dispositivo constitucional que disciplina a função social da
ur-ocr- i eceoe , obedecendo ás exigências do ordenamento da cida
de, expresso em plano ur-nam st tco

Pela aprovação parcial

lP10ag6-9 ROBERTO FREIRE PCB
............ PARECER ... " ....."''''

A mat er-í a , objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente taee de elaboração da nova Carta aten
ção r'lu\to especial. e acreditamos que ao ter-a foI dado o tra
tamento cond1zente com a sua importância

Nesta etapa do processa de et abor-açâo Const i tuctona1
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutiva

Opinamos pois, pela aprovação parcial

lP10897-7 ROBERTO FREIRE PCB
...... " ••• PARECER " ...

Pela rej etcão. considerando que o dispositivo foi supri
mido pelo Substitutivo do Relator

Pela rejeição

1Pl0B98-5 ROBERTO FREIRE PCB
"" PARECER .

Pela rejeição, considerando que o Substitutivo do Rela-
tor r-eror-mutcu o artigo por melo de dispositivo muito mats
amplo e abrangente

lP10911-6 3ERALOO FLEMING PMOB
.......... PARECER ~"' ...... ".

As razões exceodtoae na uust tt tcacêc da Emenda são mui
ta ccc-tunas , motivo par Que ecotnencs sua postulação

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

lPl09t2-4 CUNHA BUENO PDS
" " PARECER lO"' .

A proposta esta de acordo com o objetivo de str-ct tt tcar o
texto const i tuctooat , seja pela supressão de expressões c-es
ctnatvets , seja pela supressão de materia pertinente à legis
lação cr-utnae ta , merecendo, portanto, o acolhimento do Re
lator

lP109t3-2 ANTONIO FERREIRA PFL
......... "'.... PARECER ........** ....

O oteocs t-jvc que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades eccr-ômtces e r tr-encet-as-

A erradicação da pobreza Que é o objetivo r-ator- deste
dispositivo pode ser alcançada atr-eves de uma tributação
progressiva e seletiva e scnr-e ststena rr-tbutar-tc f a existe
todo um capítulo no Projeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

tPl0914-1 ANTONIO FERREIRA PFL
••• "''''...... PARECER ""'." .....,,

Concordamos com as razões adequadas pela autor e outras
ilustres cons t i tutntes Cabe a Carta Magna garantir a direito
ã licença de gestante. sem prejulzo 00 emprego e sarar-to A
duração do per iodo de t tcenca deve ser oer tntoo na legislação
o-ntnar-ta

1P10B99-3 ROBERTO FREIRE PCB
•••••• "'... PARECER "'..."'."•••

Pela rejeição, considerando a pouca de nenhuma vantagem
da modificação proposta ~Aglorneração Urbana" diz o mesmo Que
"Região aet ecoct t tana- "atcr-creatãc' ja tem conotações geo
graficas e a expressão parece diversificar mais o Titulo para
abranger toda a matéria

lPl0900-1 LUCIA BRAGA PFL
......... "'.... PARECER ....."'......

A toeta contida na emenda constitui justa r-etvtnctcacâo
Entretanto, a sua aprovação deve ser apenas par-ctat , porquan
to parte de seu conteuao constHui mater1a propr1a de lei 0:--

lPl0915-9 ANTONIO FERREIRA PFL
...... "lO PARECER .

E nossa entendimento que o salário de tr-abalho noturno
sucer tor- ao diurna e ou-etto do trabalhador Que deve constar
do texto ccnstttuctcne r A acatar-se as r-azões Que r-eccme-uram

sua regulamentação exclusiva na legislação ordinária boa
parte do elenco de. ou-ettcs das trabalhadores tnscr tro no
Projeto deveria ser t amoem excu-caoc

Nosso parece", portanto e centr-ar-to a supressão propos
ta pe l a emer-oe



lPl0917-5 ANTONiO FERREIRA PFL
••"""'''.*'' PARECeR "'..

Acolhemos a emenda em ec-eco Deve, efetivamente, a
ccnst ttutcão garantir a remuneração integral A eectoa Que
determinadas conjunturas locais permitam a dupl tcaçãc do sa
l âr-tc de rée tas , tal se manifestara em convenções coletivas
~e trabalho, podendo vir a cristalizar-se futuramente em lei

lPí09l6-7 ANTONIO FERREIRA PFL
.......... "" PARECER '"

Fazer- o tr-abalhador- car-r tctce de eventual êxito de em
or-eencteentc e a untca maneira de integra-lo a vida e oesen
vctvteentc (Ia empresa cons toer-ancs , portanto, oecessa-to.
assegurar ao trabalhador parcela do lucro da empresa. inde
pendentemente da remuneração que percebe em troca de su tra
balho Nosso parecer e, portanto, pela r-ejetcãc da emenda
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A aposentador ia compulsória no serviço publ tcc, quando es
tabelece Que será aos 70 a-ios para o homem e a mulhel',
respectivamente. não pretende fazer uma delimitação da seni
lidade do servidor Trata-se, na verdade da fixação de uma i
dade, cr-t ter to este obtido por um consenso que recomenda o
encerramento da cerreu-e Pot' outro lado, o estaco, cioso pe
lo bem estar dos seus cidadãos, deve Criar mecantsnos para
que os tnctvtoucs possam gozar na tr-ancutt tcace e ate no octc
se quiserem, sua velhice---------------------------------------------------------------------"---------

lP10930-2 EDESIO FRIAS por
.............. PARECER ... "'... "''''...

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida pelo

-------------~~~~~:~:~~~_:~~:~~~-~~-~~!:~~~-~~:_:~::~~~------------------------
lPl0931-1 EDÉSIO FRIAS por
............ PARECER .

O 30 do artigo relativo aos bens da União atende ple
namente ao proposto, com pequenas alterações r-eoecronats Pe
la aprovação car-ctat

1P1091B-3 ANTONIO FERREIRA PFL
" PARECER .

A jornada de trabalho de 40 nor-as semanais, como consta
do projeto, de 44 ou 48 horas, con.o proposto em numer-ostsst-
mas Emendas, teve, de certo modo um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões 'remat t
ces , seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a eeter-ta mais
adequada à legtslação or-o tnar-ta

De fato, a jornada de tr-ana tnc deve refletir uma situa
ção conjuntural que sô a 1e1 pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vtoa econômica CIo
Pais mas pelo oesenvorvtsentc recoctcçtco. por motivos de
teteresse cubt tcc ou até por comprovadas razões de ordem osr
cosoctar , podem vir a ser a SOlução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vá
rias cateacr tas , em decorrência de lei especifica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas r-erruatrras

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa ele
se expandir ou tncr-e'nentar- os ntvets de produção, ate como
medida de salvação nacional, ecoe-a o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que comcensatcr-tas a ntvet de remuneração Esse. at tés,
e o exenctc que nos /já o Japão onde a tntenstt tcacão do tra
balho, longe de penalizar o t eeeatnaoor , é o melo eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vtee

ass tn. ccns tcar-anoo Que o Congresso Nacional, senor-e
sens tve t as r-emvtncrcacões dos trabalhadores 2 Consciente
das -eattceces do Pais, cccer-e , com mator- r textct r teace. aíe-:
ctct tnar- essa controversa questão, optamos par manter- apenas,
a limitação da duração diâl"ia do trabalho em B ncr-es , no ma
~i11'O

1Pl0919-' ANTONIO FERREIRA PFL
..... "' PARECER "'..

conco-oanos com a supressão proposta pelo autor Parece
nos contudo Que as demals referências aos momentos preferen
ciais ou obrigatórias de etuat taacão do descanso devem também
ser suprlm'das. Cabe a ccnsr ttutcêc garant'r apenas o d'l'ei
to AS maneiras de ooar-actcnarteacãc de seu exer-crctc devem
;er objeto de legislação oro tnar ta ,

1P10920-5 MAURICIO NASSER PMOB
............. PARECER •••••••••

A sugestão en apreço esta prejudicada pela supressão dj
art. 347

lP1C9'21-3 MAURiCIO NASSeR PMDB
........... "'. PARECER .

A Emenda oof et tva r-esoonsabt t tzar a União pelos depositas
ou pelas aplicações nas instituições financeiras

~a tuoct ese. não obstante os etevacos cr-ooost tos do Au-
to", fica sunstenctaurente alterada a Proposta acolhida pela
maioria dos Constituintes Que examtnar-em a nater-ta , nas fa
ses anteriores da elaboração do Projeto de ccnst trutcão

Assim, SOIl'OS pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP10922-1 MAURíCIO NASSER PMDB
"' PARECER ..

A proposta trata de matéria de lei infra-constitucional.
Pela rejeição

1Pl0923-0 MAURICIO NASSER PMDB
................ PARECER "'••

A emenda proposta merece ser carctateente acolhida, pelo
s1gnff1cado contido na objeção Que encerra

lPl0924-B MAURiCIO NASSER PMDB
......... "'•• PARECER ....... "'•••

As razões exceoutoes na Justificação da Emenda são muito
oportunas, motivo por que acolhemos sua postulação
Pela aprovação-------- ----------------------------------------------------------------------

lPl0925-6 MAURíCIO NASSER PMDB
... "''''.'''''' ... PARECER ....... "'........

A Emenda padece de duas impropriedades que cesaconsetnaa o
seu ecotntmenec Pr-tmetr-a , porque trata de e trvacões "ante
r-ter-es a vigência da Constituição", o Que t totr tca uma n t spo
s tcãc t r-ans t t or ta , segundo, Porque a caracteriza COMO matéria
de legislação cr-otnar ta. o Que, com grande esforço, estamos
tentando exatmar- do texto do projeto

lP10926-4 ANTONIO FERREIRA PFl
.."'."' PAR~CER "' ..

Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo Que ctsct
pl tna o tratamento tr-mut ãr-tc a ser dispensado à microempre
sa (ar-t 267)

Ap6s waee de grande numero de emendas sent-e a matéria
chegamos à conclusão de que as mtcroemor-esas e as empresas doa
pequeno parte em r-azão de sua reconhecida tmpcr-t ãncta econô
mico-social, devem receber das três esferas de Governo tr-ata
mento jUr\d1co diferenciado, visando a tncent tvar- sua cria
ção, preservação e desenvol vtmentc. atr-avés da et tmtneçãc,
redução ou s1mpl1ficação de suas ocr-taacões aomtntatrer tvas ,
t r-f butar tas , cr-evreenctar tas e c-edtt tctes

Por outro lado, ccns toer-anoc a conveniência de que a e-a
tér-ta seja o tac tnr tnaoa a mve r nactonat • para Que se lhe rm
or-tr a a devida uniformidade, entendemos Que as arueices
empresas, para fins de receber tratamento diferenciado, devem
ser definidas e caeact er tzadas mediante let conotementar-

Por entendermos Que tal tratamento deve concret izar-se a
vês de medidas Que aOl'anjam as várias espécies de obrigações
acima indicadas, e não aoenas as tr tbutar1as, ootamos por 10
serir o disposlt1vo relativo a mater1a no Capitulo I do THu
lo VIl1 - Da Orde'/! Econômica e FinanceIra

1P10927-2 ANTO"nO FERREIRA PFL
.............. PAReCER .

A alteraçào proposta descaracterizal'ia o pr1nc'ip10 e
universial1dade de sua ap! icação

lPl0932-9 EDESIO FRIAS POi
................. PARECER .

A Lei complementar prevista no t ten preverá as hipóteses de
execução de permissão nela contemplada, inclusive o caso
aventado pela emenda. cujo POrmenor não cabe, inclusive face
aos comorcmtsscs tnter-nactcnats Que o Brasil soberanamente
f tr-mar-,

Pela nãc-acorntneneo

lP10933-7 EPÉSIO FRIAS POT
.....* PARECER .

A emenda busca a inclusão de par-ear-etc ao ar-t teo 24B,
dispondo Que salvo em caso de guerra em Que o Brasil parti
pe , as Forças Armadas cumar-tt-ãc missão externa a servrco da
ONU e da OEA, ouvido o Congresso Nacional

A emenda nos parece opor-tuna, razão pela Qual , opinamos
pela sua aprovação

Pela Aprovação
--------------------------------~----------------------------------------------

lPl0934-5 EDÉSIO FRIAS PDT
"' "'••• PAR~CER "' ..

O teor da Emenda não é matéria const í tuctcna't

------------------~::~-~~!:~:~~------------------------------------------------
1P10935-3 MAURiCIO NASSER PMOB
"'•• "'...... PARE:CER ."''''''' ......

A emenda busca incluir parágrafo no ar-t tsc 248, estabe
lecendo Que as Forças Armadas salvo em caso de guerra em que
o sr-as t 1 esteja envolvido diretamente, só CUMprirão missão no
excer-to- à se-vice da ONU e da O E A

Reputamos oportuna a emenda, conv tcente as suas razões
Pela aprovação.-------------------------------------------------------------------------------

lP10936-1 GERALDO FLEMING PMOB
........... PARECER .

Acatar a proposta sugerida pela emenda significaria a
manutenção da situação atual, na Qual os tnotcs são permanen
temente perturbados por grupos e pessoas, e ate assassinatos,
na cobiça pelas riquezas ntnar-ats extatentes em suas terras

E exatamente esse fato Que nor-teou o esptr-tto dos cons
tituintes na elaboração dOS disposttlYOS jã aprovados no Pro
jeto da ccnst ttutcãc. ccns tauancc direitos em favor dos 'in
atos

Por outro lado, e imensamente entristecedor verificar o
Que se fel: com as riquezas mtner-at s e mesmo com os minerais
estr-atéatccs do sats fora das áreas indlgenas - praticamente
entregue agrupas tnternacronats e se constituindo numa ür-an
ele vergonha nac-cnar

E necessário que se preserve, pelo menos, as r-toueees
minerais que porventura existam nas terras lnel'igenas, razão
pela Qual a presente emenda não pode ser acolhida

lP10937-Q OSVALDO SOBRINHO pP.\oa
............... PARECER "''''•••• '''....

Proposta parcialmente aproveitada, nos termos dos dispo
att Ivos r-etat tvoa à aposentadoria dos servidores publ tccs-------------------------------------------------------------------------------

lPl093B-B OSVALDO SOBRIt>.HO PMDB
."' PARECER ..

A Emenda objetiva incluir ce-ea-arc no artigo 270 do Pro
jeto de Constituição da Comissão de Sistematização de modo
Que fiquem Imunes do imposto de renda os r-enotnentos COrres
pondentes a proventos de aposentadorJa não superiores a vtnre
sarar-tos mtntnos

Não obstante a tepor-tãncte da Emenda entendemos que se
trata de meter-ta QUe, por sua natureza e ca-acter-tst tcee , de-
ve ser regulada a ntvet de legislação orotnar-ta e não no
texto constitucional

O problema não é de trwntoaoe mas, sim, de isenção Cabe
a lei, entre mtr taces de rend1mentos, especificar os que se
auj e í t am à taxação e declarar os Que ficam fora da tr tncta
Cão Somente Quando se trata de proteger valores fundamentals
e que a const ttutcãc deve intervir e er-rar restrições ao t.e
91slatlvo

No caso em debate a real idade econômtco-sccvat pode se
apresentar cambiante, ensejando Que pessoas com r-enc tmen
toe; excress tvcs noutras escectes - o que desaconselha solução
única, rlgida, via Constituição A lei ordinária tem melhores
condições para a adequação da norma <lOS fatos

Peta r-ejetçâo-------------------------------------------------------------------------------
11'10939-6 OSVALDO SOBRiNHO PMDB
.."'•• " ...... PARECER ..... "'........

A emenda diz respeito ao ar-t 252 do projeto Entende
mos Que a lei ord1naria ctsctpt tnar-à a meter-ta, razão que nos

------------_::~~~-~-~~~~~~:~ -~_::~-~~-~~~~:~~--~::~-~:~::=~~-----------------
1Pl0940-0 RUBEN FIGUEIRó PMOB
............ PARECER •••••••••

Em Que pese a importância da emenda em tela, no intuito
de otlmizal' e ag11';:al' o processo ieatstat tvc ora em CUI"SO,
não nos nar-ece , no entanteo merecedora de aprovações, pelas
injunções e 1imitações estritas Que iria tecer- aos soberanos
representantes dos des1gnios populares

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP 10941-8 ANTONIO FERREIRA PFL
............. PARECER •••••••• ~

A emenda vtse a conferir nova redação ao artigo 252, que
conce t tua a segurança publica, alem de enumerar os seus 01'
gãos, suprlmindO as ser te tas Militares Não comungamos com a
medida, por reputar tnor-esctndtvet a secular instituição co
1tctat ml1 itar Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P10942-6 ANTONiO FERREIRA PFL
••,,"' PARECER •• "' .

O conteudo da presente eme'"lda encontra-se perfeitamente
satisfeita no disposto do art 92 do nosso Projeto-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0943-4 ANTONIO FERREIRA PFL
>jO PARECER *.

A pl"etensão contida na presente emenda, aCha-se plenall'ente
contemplada no art 82 e 90

lP1092B-l EOÉSIO FRIAS PDT
.... "' PARECER ..

Pela pl"ejudic1allaade vez que o Pl'ojeto prevê assistêo
c1a lntegl"al aos 1nva11dos e em piso correspondente a um sa
lario rnln~mo para os benef\cioe; prevldenc1arios

lP'0929-9 EDÉSIO FRIAS
......... "'.. PARECER "'."' ..

POT

11'10944-2 MAURICIO NASSER PMOB
.. PARECER ""..

A emenda fica pejud1cada por se inserir em contexto
muito diverso, ratione ma.er1a, do conteudo, do al"tigo 310 qu
e trata especificamente do I'lOnooolio do petróleo e de mate
riais nucleares e as a"1v1dades afins

Pela onejud'ic1alidade
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lPl09<14-2 MAURícIO NASSER PMDB

1Pl0951-b IlAURtCIO NASSER PVDB
010 PARECER .

A sugestão está crejudtceoa pela supressão integral do
ar-t 347

IP10946-9 MAURíCIO NASSER PMOB
.......",•• PARECER •••••••••

Pela erejudtctat roace. tendo em vista a solução adotada pelo
Sucst t tut tvo

-lP10945-l MAURíCIO NASSER PMOB
••••••••• PARECER ."' .

A formula proposta para redação do ar-t 62, foi objeto de
consenso na Comlssão Por ela optamos ao apreciar a o-ese-ue
Emenda Pelo não acolhimento

lPl0971-0 JAMIL HADDAD PSB
."' PARECER •••••••••

Pelo não acolh1mento A não conversão encontra-se r-eçu-

------------_::~:_~~--_:~--~~:~~~~::~-~~~~~-~~-~~~~:::':~:':~~-------------------
lPl0972-B JAMIL HADDAD PSB
........ "'•• PARECER .

O direitos consagrados em instrumentos tnter-nactonats
podem ser transplantados para o texto ccnst ttuctonat , por-em.
não deve constar desse mesmo texto referência expressa a 01"
ganlsmos tnter-nac tonats Que po!1el'l deixar de ex t s t tr- de um -

-------------~~~:~:~-~:~~-~-~~:~~--~:::_~:~:~~~~-------------------------------
lP10973-6 JAMIL HADDAD PSB
"' * PARECER •••••••••

Embora traga em seu bojo UMa observação bastante nar-ap t-'
caz , a Emenda não pode ser ecctntca POI ferir a 1 tber-dade do
Estado-membro

lPl0970-1 JAMIL HADDAD PSB
............ PARECER ..

Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP10969-8 JAMIL HADDAD PSB
...... "'•••• PARECER ..

A Questão objeto da Emenda será r-eexamtnaca com vistas
a formul ação do Subst i tut tvc-------------------------------------------------------------------------------
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lP 10974-4 JAMIL HADDAD • PSB
.......... PARECER ~

A eaer-oa aborda assunto ainda otscut tcc a nível de Proje
to, devendo o sccsr r tcrtvc f tr-mar- pOSição oer tnt t tva sobre o
tema

lPl0965-5 JAMIL HADDAD PSB
............. DARECER ..

------------------~:~:_~~~~~:~~~:_~~:_::~~:_~:_~~~:~:~:~!~~~-~:_~~:~~:_-------
lP10966-3 _ JAMIL HADDAD PSB
..... "'.."'... PARECER ...... *... "'.....

O ctacos t t tvc emendado foi suprimido r tca portanto or-e
jUdicada a anãJ tse da e-ieoca

Pela o-efvctctar tcaoe

1Pl0967-1 JAMIL HADDAD PSB
......"'••• PARECER "' .

A emenda busca a inserção da palavra "ccnceas tonar tesv.no
Hem VI do ar t i90 240 do projeto

Com efeito, e tndtsceneevet a mctusão da catavr-a referi
da, para deixar patente a perspectiva de intervenção nas em
presas ccncess tcner-tas de servtços ounrtcos , decretado o Esta

-------------~~-~:_~~:~~--~:~~-~~~~~:~~~---------------------------------------
lP1Q968-0 JAMIL HAODAD PSB
............ PARECER .

Matéria tntr-accnst ttuctonat
Pela rejeição

-------------------~----------------------------------------~------------------

PMDBlP 10952-3 MAURícIO NASSER
............ PARECER .... "'........

Matéria não ccnar ttuctcnar
Pela Rejeição

lPl0949-3 MAURíCIO NASSER PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Sendo procedente a justificação o cteoos tt tvc em tela se-

------------_:.~:-~~~:~~:=~::_~:~~_:~~~:=~~-~:~:_:~:~~:~~----------------------
1P10950-7 MAURícIO NASSER PMDB
••••••••• PARECER * .

A meter-ta de Que trata a emenda demonstra a sens tb t t i
dade do Autor em relação à justa r-etvtnctcecêo das donas-de
casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu ctretto a fflfação ao s tseeea cr-ev tcencter-ro na qualf
oaoe de segurado ant eoeeos , não obstante, que a inovado 
r-a adoção do or tnctntc da universal idade de cober-tur-a da
Seguridade Social, acolhido no suost ttut tvc, pr-over-a por si
s6, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento ate ho
je reclamado como necessário á plena integração da ncna-ce
casa ao sistema oficial de previdência A partir de tal
provisão, nenhum ontce poderâ ser alegado no sant tuc de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas ccnae-oe-casa
cr-es tteu-es , cabendo à lei or-d tnár-ta regular as bases des
se exer-ctctc

lP10947-7 MAURíCIO NASSER PfI,DB
........... PARECER ..

A rsater ta de que trata a emenda devera ser objeto de lei
ordinária

Pela r-eretcãc-------------------------------------------------------------------------------
1Pl0948-5 MAURíCIO NASSER PMDB
.......... PARECER .

O artigo foi suprlm1do, ficando a matéria para a legisla
ção cr-otner-ta

pela r-efetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lPl0953-l MAUR1ClD NASSER PMDB
.............. PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as tr-edtcões constitucionais
m-as ttetr-as , merece adequada ccns tder-ecêc quando for elabora
da a legislação complementar e or-o tnar-ta______________ ___~::~_~:~::c:.~~ _

lP10954-Q MAURicro NASSER PMOB
••••••••• PARECER .

Faculta-se o que não esta proibido
Pela r-ef etceo-------------------------------------------------------------------------------

lP10975-2 JAMIL HADDAD PSB
••• "' PARECER .ot< .

A questão objeto da Emenda será r-eexamtnada con vistas
à ecrmutacãc do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1Pl0976-1 JAMIL HADDAD PSB
.............. PARECER ..

A emenda aditiva pretende Passar o sistema de aviação
ctvt t para aut ar-qu f a

Seria uma temeridade a1 ter-a-se o Que está tunctonanoo a
contente. e certo

A matéria constante da o-esente Emenda é t tctce da t e-

------------~~:~:~~~-~~:~~:~~:;~~~:~~~:~:_~:~-~::~~-~:~:::~_::~~~~~~~---------
lPl0956-6 AUREO MELLO PMD8........ "'.'1' PARECER '"

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

---------------------------------~---------------------------------------------

lP10955-B MAURíCIO NASSER
........... PARECER '"

PMOB lPl0977-9 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER • ..-.....*....

A matér ta objeto da emenda sera r-aexamtnada com v ts tas a
formulação do substitutivo

Pela aprovação car-cte t

lPl0978-7 JAMIL HADDAD PSB
."."••* •• PARECER ....... "'.....

Pela aprovação Válidos os fundamentos da justificação
da erenca

lP10957-4 AUREO MELLO PMDB
•• "' PARECER $ •••• *•••

A Emenda deve ser rejeitada, por não aíustar-ese ao enten
dimento predominante na Comissão de s tstematieacãc

--------------------------~----------------------------------------------------

1P10958-2 AUREO MELLO PMDB
.......... PARECER ."' '"

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que Impõe limitação á

participação das entidades e empresas estatais na manutenção
e mencetr-e de planos de previdência complementar par-a seus
servidores antenoeecs consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria mats c-ocr-ta de legislação or-atnar-ta. pois o
assunto ja e objeto de tratamento especifico em dois decretos
execurtvcs , o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com ti questão Ressalte-se. atnoe , que o controle e a r tscai t
zação dos "fundos de censãc'' e competência de uma Secretaria
esoectr tce do Ministerio da Previdência e Assistência Social,
á Qual tncumne o aconmannaeento da observêncra das normas le
gais e regulamentares pertinentes

------------------------------------------------~------------------------------
1Pl0959-l AUREO MELLO PMDB
•••••• "''''.. PARECER •••• "'.......

A Emenda pr-atende alterar a redação do ar-t 455 ao pr-cj e
to

A nosso ver o tento 0l"i91na1 com pequenas modificações
trrtroouz tcas no Substitutivo n-eIhcr- atende aos ces rsntcs da
anistia, processo eeee de grande relevância para a implanta
cão da ordem oenccr-at rca estavel e sõt toa

Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que par
te dela acha-se apr-oveitada pelo sunst í tut tvo

lP10979-5 JAMIL HADDAD PSB
.. PARECER .

A Emenda percute euestãc QUe deve ser exa'nmaoa a luz do
suost 1tut tvo

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1Pl0980-9 JAMIL HADDAD PSB
... * PARECER ..

A Emenda deve se rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento or-eocetnante na Comissão de 5istemat taecão-------------------------------------------------------------------------------

lP10981-7 JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER ••••••*••

Acolhida com redação ainda r-a ts d1reta-------------------------------------------------------------------------------
1P10982-5 JAMIL HAODAD PSB
........... PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP109B3-3 JArAIt HADDAD PSB
• .."' PARECER ..

O flustre Constituinte apresenta sugestão, atr-eves desta
ar-eooa. de nova redação para a ei tnea c do item V do ar t 12
do Projeto de ccnst tturcãc

pr-tende o autor Que o texto constitucional exprima com cla
reza que não naver-ã distinção entre r t tncs naturais e adot1 
vos suprlm1ndo a expressão Wleg\timoS ou nãc"

se1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP10960-4 JAMIL HADDAD PSd
........... PARECER .

Pela rejeição, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lPl0984-l JAMIL HADDAO PSB
........... PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enterr
dtnentc predominante na Comissão de s tst emat tzacãc

lP10961-.2 JAMIL HADDAD PSB
."'••••••• PARECER .

O artigo 90, estabelece Que" sempre Que se modificar a
remuneração "Este termo cosoreenoe todas as gratifica
ções e vantagens Ha uma certa confusão no texto deste proje
to onde, algumas veees , "remuneração" aparece como sinônimo
de 'veocteento ". o que devera ser corrigido tmeotat anente

lP1098S-0 JAMIL HADDAD PSB
.. PARECER ...

Pretende-se, atr-eves desta emenda, modificar a redação
da at '1nea d do item HI do ar-t 12 do Projeto de const ttutcão

E. nosso entendimento Que a mater ta contida neste
utspcstt tvc deve ser objeto de legislação or-omar-ta------------------------------------------------------------------------------

lPl0962-1 JAMIL HADDAD PSB
"' PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
oe s1mpl t t tcar- a redação do Projeto, pela et tmtoecãc de ex-
pressões c-escrnotvets É er-eeer-tvet adotar uma forma Que
contenha o cr-tnctntc do direito do idoso, sem, entretanto,
estender-se em aspectos pertinentes a legislação oeo tnár ta

Cons i eer-enos a emenda prej uo i cada
--------------------------------~~---------------------------------------------

1P10986-e JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER .

A Emenda propõe a substituição, na alínea "b M do Item
VIII do artigo 12, da expressão -sarvc em caso de flagrante
delito, ou na-a acudir vtt tee de crime ou oeeastr-e-. pela ex
pressão "salvo em caso de crime ou desastre"

A sugestão é vai toa e, a nosso ver, mer-ece ser acolh1da
pelo Substitutivo

Pela aprovação cer-ctat
1Pl0963-9 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER .

As alterações propostas nos parecem mais de caráter l t terár-tc
do que jur1dico Optamos por manter a redação ja estacetectce
no Projeto

---------------------------------~---------------------------------------------

iP10987-6 JAMIL HADDAD PSB
.. "'. PARECER •••••••••

A especificidade da Capital Federal extae estatuto esae
ctat Quanto á justiça e a segurança

Pelo não -eccurtmentc
lPl0964-7 JAMIL HADDAD PSB
........... PARECER .

A matér t a oroccsta é de natureza tner-accnst ttuctonat
Pela rejetcêo

---------------------------------~---------------------------------------------

11'10983-4 JAMIL HADDAD PSB
."'." PARECER .

Em face da argumentação, Pelo acolhImento Da Emenda
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
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lPl0989-2 JAMIL HADDAD PSB
................. PAREC=:R ........ "'........

Pelo não acolhimento tendo e'n vista a orientação adota
da no suost t tut lVO

lPl0990-6 JAMIL HADDAO PSB
........" PARECER .."' ..

A emenda coj et tva formular redação nova a oest tnacãc das
Forças Armadas Entendemos que o Conceito de Forças Armadas
cont toc no projeto está perfeito alem de consagrado desde a
ar tmetr-a ccnst ttutcão r-epub t rcana Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP10991-4 JAr~IL HADDAD PSB
................ PARECER "'.

O texto está 1ncompleto É necessário que nele fique
ter-no -prcventc-, instituto este ccccr-tc dos inativos

A expressão v-ercner-acão- vem sendo ter-cem aqui usada im
propriamente, extatnoc imediata correção

-----------------------------------------------~-------------------------------

1Pt0992-2 GERSON CAMATA PMOB
............. PARECER ..

A emenda dos nobres Constituintes deixa de ser adotada na
sua totalidade, porque teot tcar-ta alterar a s tatemat tca ado
tada no Pr-ojeto

Entretanto, pontos fundamentais foram absorvidos pelo no
vo Texto

lPl0993-1 GERSON CAMATA PMDB
............. PARECER ..

A nater-ta de que trata a Emenda e cr-ccr ta de lei ordiná-
ria e não de texto constitucional

lPl0994-9 GERSON CAMATA PMDB
.... "' PARECER .

Pretende a Emenda fique expresso no texto ccnst ttuctc 
na! Que o ac-esctmo patrimonial real seja tributado como se
renda fosse, caso não seja cenonstr-eoc que cor responde a
rendimentos já gravados pelo irrposto de renda

Trata-se de matar-ta or-onr-ta de teçts tacâo tntr-accnst t 
tuctcnat , sabido que os acresci nos catr tecnats não justifica
dos j a constam do Regulamento do Imposto de Renda como r-en 
dimento tributado na cédula H

Alias, o texto do Projeto, ao r-erer tr-ee a "proventos'
de Qualquer netur-eaa-, no item III do artigo 270, da perfei
ta cobertura a lei cr-emar-ta para tributação dos acr-escteos '
pat r-tmcrt ta t s

lPl10Q7-6 WILMA MAIA POS
................ PARECE~ ,. ..

A meter-ta de que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação a justa reivindicação das donas-de
casa (inclUsive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito à t r t tecêo ao sistema cr-ev tdenc t ár-to na. quali
dade de segurado zmeoemcs , não obstante, que a inovado 
r-a adoção dO c-mctptc da universalidade de cobertura da
seaur toaoe Social, acolhido no Substitutivo, pr-ever-a por si
50, com a vent aaen de sua sener-at idade, o fundamento ate ho
je r-ec'tanauo como necessar-to a plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdência. A partir de tal
provisão nenhum óbice ceder-a ser alegado no sen-tido de se
ccete-aar- o exercrcto desse direito pelas donas-da-casa
brasileiras, cabendo a tet or-dtr-arta regular as bases des
se exer-ctctc

lPl1008-4 WILMA MAIA POS
.................. PARECER ..

A fixação de um percentual para qualquer setor num texto
corrst t tuctonat coloca, etTl vutoe-aoti tcaoe a eficácia de um
dispositivo, mesmo relevante como é a toê ta do autor

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P11009-2 WILMA MAIA PDS
.............. PARECER ..

Visa a s tntet taar- num unrcc texto os aet tacs 40 , 50 e
60 do Projeto de Constituição A redação proposta, a nosso
ver e meramente oecj ar-ator ta e r-etor tca e, ccnsecuent enente.
não aperfeiçoa a normatividade do texto

1P11010-6 WILMA MAIA POS
................ PARECER ...

D .Jud tc f ar to , que ja não consegue desempenhar suas fun
ções escectr tces , não deve ser transformado em consultoria do
povo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPllQ11-4 WILMA MAIA POS
............... PARECER ..

Vemos como oesnecessar-te a inclusão do artigo proposto
de vez que não existem impedimento ã legislação ordinária'
na elaboração de t e t que defina a estrutura e atribuição de
um órgão que execute a pot tt tca de eamtt ta, do menor e do
idoso O ar-t 416, do projeto, ademais, I"eproduz a especial'
proteção do estado ã faml lia

-----------------------------------------~-------------------------------------

lP1099S-7 RITA CAMATA PMDB
............. PARECER .

O o-ocos ttc da Emenda e o de evitar a ccssttn t toaoe de
isenções do imposto de renda para eunctcnar-tos publ tcos ou
para membros de Qualquer dos Poderes inclusive militares.

O assunto, contudo, ja consta do Projeto, que o dtsct 
cr tocu no Hem II do artigo 264, segundo o qual não pode na
ver- exclusão do credito do cr-ent tc tr-f butar to em razão da
categoria profissional que pertença. o contribuinte, ou da
eunção. por ele exercida, ou da oeeontnacãc jul'idica dos r-en
dieentos

--------------~---~_:~~::~~~-~~-~~:~~~_:~~~~.:._~~~:~~:~.:._~:~~-~:~::~~~~---------
1P10996-5 RITA CAMATA PMDB
................... PARECER ..

a co~c~~~ãg1~~ã~u~ap~~~n~~rd~c~~~~t~:l'~~~~~~~~~~te ~~~~~ã~~~
trata de aspectos Que contribuiu para o aD~'moramento do Pro
feto

1P10997-3 RITA CAMATA PMDB
........... "'. PARECER .

Compartilhamos da preocupação dos eminentes autores da
aeenca. pela tncc-t êncta do assunto ccr-tuoc as normas que
ccmoôem a mater-ta const t tuctona t f e atendem aos objetivos tia
emenda pois visam, de forma impl tct te aos efeitos pretendi
dos

1Pll012-2 WILMA MAIA POS
.............. PARECER "'* ..

Pela aprovação nos termos do Substitutivo

lP110t3-1 WILMA MAIA PDS
• PARECER .

A emenda denota a preocupação do seu t tuatr-e autor com o
cer-ceamento da esfera de atuação das ent idades de cr-evtoêncta
privada de car-áter- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o sucst ttut tvc do neiatcr-, embora adote a perspectiva de
universalização da cobertura dos riscos bas tccs no âmbito da
Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à extstêncte
de entidades privadas no cat-ao cr-evtoenctar-tc para atendi
mento à demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura bas tca do s tstema ôetctai Consideramos pois acolhida
parcialmente a presente emenoa , porque atendida, no merito,
sua final idade

1P11014-9 i'tILMA MAIA PDS
............... PARECEP ... ",,,...*...

Pela acrcvecãc parcial, nos termos do SUbstitutivo-----------------------------------------------------------_. ------------------
lP11015-7 WILMA MAIA POS
.............. PARECER ..

A anenoa visa dar uma nova redação aos artigos 10 e 20
do Projeto de Constituição

E nosso parecer que ela não aperfeiçoa nem a linguagem nen
o esp tr-j to dos dispositivos eeenoaocs

lP1099a-1 GERSON CAMATA PMOB
......... "' PARECER ..

A emenda visa a er-r-autcar o parágrafo 40 do ar-t 29 com
vistas a dispensar a ajuda oficial dOS partidos Entendemos,
tocavta que os Partidos sct t t tccs prestam relevantes servi
ços aos reg'mes derrocr-at tcos Alé'1l do mais a falta de subs t
dto ofic1al implicaria em deixar os partidos a disposição
dos caprichos e do personalismo ccs t tnanctacores o que aca-

-------------~~~~~~-~:!~~~:~~~-~~~_::~~~~~--~:~~-~:~:~~~~----------------------
1Pi0999-0 MANUEL VIANA PMOB
................. PARECER ..... "'..........

A sugestão apresentada esta o-eroovceoa pois, todo o art
347 foi sum-tr-tcc

lPl1016-S ANTONIO FERREIRA PFL
.. PAR!:CER "' ..

A supressão proposta foi acolhida eliminando-se o tntet
1'0 teor ao dispositivo

lP11017-3 ANTONIO F:RREIRA PFL
.................. PARECER .

A emenda procura sunr-f n tr- oisoos i r tvo 00 expressão do
artigo 272 do Projeto pt-osovenoo alteração no seu conteudo

Entendemos que tal supressão viria c-evocar- substancial
rr,od1ficação das ocr-r-as al' contidas que articulam os teces
tos de ccmnet ênc ta dos Estados e do Distrito Federal de for
ma clara e precisa-------------------------------------------------------------------------------

lPl1023-B EUCLIDES SCALCO PM08
...... ,....... PARECER "'........ "'...

A sugestão foi aco tmca oer-ctarnente no e-er-tto nos ter
mos do Substitutivo do eetet o..

lPll01S-l JOSE PAULO BISOL PMDB
........ ,,"' PARECER ..

Pela aprovação Validos os fundamentos da just tt tcacãc
da emenda

lP11020-3 EUCLIDES SCALCO PMDS
................. PAR=.CER ..

Corrige um lapso de redação ou de datilOgrafia
Pela ao-ovação

lPl1021-1 EUCLIDES SCALCO PMDB
............... '" PARECER .

a mater ta e cer-t inente ao ecoccct tc previsto no ar-t 190
310
pe 1a aprovação

PMOBlPl10:!ô-2 AI.LIZIO CMIPOS
.....~ "'. P.:<RECEP ..

lP 11022-0 EUC!...IDE5 SCALCO PMOB
...... "' PARECER .

A mater-ta e ce-t tneot e ao conceito oe ecnccct tc contido
na no-ma do er-t igo 310 do Projeto
pela aprovação

lP110:5-4 NILSON GIBSON PMD9
..... " "'.. PARECER ..

Pela acr-ovecão cuanto a suor es sâo dos a-t taos 433 e 439 do
Projeto de const ttutcãc ouantc a alteração da redação do
a-t 440 e tnccrwern ente vez que a Comissão de o-vteêc ter-e r
tor-ta t devera acr-ecte- rsater tas relativas a toco o oa is e
não apenas (le uma região especlfica

lPl1019-0 EUCLIDES SCALCO PMDB
"' PARECER ..

AO judiciário compete aplicar o dtr-et tc controverso Os
rr-tbunars de Contas r tscat tzae o Tesouro Publico

Nada teoeoe no texto do Projeto Que se criem Juizados de
Instrução estaduais

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPll02~-6 EUCLIDES SCA~CO ?MDB
...... "' PARECER " ..

A emenda não apresenta eor-n-motcêo enr tqueceuor-a ao
texto do Relator

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1000-9 MAURÍCIO NASSE~ PMDB
............... PARECER .

Segundo a tradição do Direito br-as t retr-o. a Emenda em cau
sa trata de matéria infra-constitucional, merecendo ser ccns t
oe-aoa quando se tratar da legislação complementar e or-utna
"a

1P1l001-7 WILMA MAIA POS
"' PARECER ."' .

atr-eves do principio da universalidade da cobertura,
sr-cj eec Constitucional assegurou proteção o-evtoenctar-ta a
teces os bras i 1e t r-os, independentemente de const 1t uf çâo para
o .s ts reea O valor do beoer tc so e as ccestcões para sua con
cessão porém, cevam ser objeto de lei ordinária Pela aprova
cão oa-ctat

lP11002-5 WILMA MAIA POS
................ DARECER ..

O sistema de calculo e revisão dos valores dos beneficios
cr-evtoenct ar tcs COnstitui matéria ccectexa que exige trata
manto pormenorizado da lei or-c tnar ra A emenda preocupa-se
apenas, com um tipo de anosenteoor- ia oesoen-reooc todas

-------------~:~~~~_:~~::~::_~:_~:~:~~~~~:_~:_~~:::~~~~_:~~:~~~~~:_------------
1Pl1003-3 WILMA MAIA PDS
... "' "'•• PARECER "' .

Ja e uma tradição do direito positivo c-as tietr-c, fixal'
-se em dois anos o per lOdO rs-obatór-tc oa-a Que o servidor pu
blico aoautr- a estabtt toace Inclusive, ja e um instituto ao
qual todos já estão familiarizados e que, portanto, oesneces-

------------_:~~~~_::~:~-~~:~~~-~~~:_~~~-~~~:~~~--------------~----------------
lPll0Q4-l WILMA MAIA POS
.............. PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~!~:~:~-~~:~~~~~:~::_-~:_~~~~:::':_~:_:~:::~::~::~:~---------------
lPl100S-0 WILMA MAIA eos
............ PARECER "'..'"

Pela prejudicial toaoe , tendo en vista a solução adotada pelo
sunst ttut tvo

lPl1006-8 WILMA MAIA POS
............... PARECER .

A e-enoe pretende modificar a redação do 20 00 ar-f
257

Observa-se que o objetivo visado pela Emerda ja s~ acha
ate.,dido no art 264 Hem li tornando-se oo..tanto, dispen
savel êI al teraçâo proposta

Pela prejudic1al tdade-------------------------------------------------------------------------------
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lP11047-5 COSTA FERREIRA PFL
........... * PARECER ."' ..

A suaes tãc proposta fica prejudicada pela supressão par
cta1 do ar t 344

1P11046-7 COSTA FERREIRA PFL
.."' PARECER ...

A sugestão ora em apreço flca cr-eructcaoa pela sucr-essãc
oc ar-t 345.

lP 11042-4 ANTONIO MARIZ Pr,lOB
.. "'.. PARECER .

A emenda proposta e tnauen ss tve t por abrir espaços af noa
maiores á urcuntceoe------------------------------------------------------------------------

lPl1Q43-2 COSTA FE:RREIRA PFL
........ * PARECER .

A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do
Subst i tut Ivo Pel a aprovação------------------------------------------------------------------------

PMDBANTONIO MARIZ.lPl1040-8

lPl1044-1 COSTA FERREIRA PFL
............. PARECER ..

No entendimento do Relator, a mat er ta tratada no disposi
tivo Que se pretende sucr-tmtr f1gurarla melhor em legislação
or-ctna-ta. eis que a proposta de exctus tvtcaoe da folha de
saf ar tos para tnctoêncta de ccr-tr-tnutcões scctats destinadas
a Seguridade possui implicações bastante slgnl ficat lvas no
financiamento de programas e entidades ja conso t tcauos no
campo social

Somente mediante tratamento via teatstecãc tnfr-acorrst t tu
ctonar ccoer-tem ser fixadas as provisões tnovsoensávers ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendtdos
os ctve-scs aspectos envolvidos

Em vf sta da r-etevãncta do assunto e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
conenuavet acolher a emenda supressiva, remetendo a mater f a
a ulterior Consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-o tnar-to

Não obstante a teocr-têncta da Emenda oferecida pelo no 
tir-e Constituinte Antônio Mariz, entendemos que se trata de
mate-ta que, por sua natureza e car-acter-j st tcas deve ser re
gulada a n~vel de legislação or-dtnar-j a e não no texto consti
tucional

O problema não e de imunidade mas, sim, de tsencêc Cabe
a lei, entre atr-taoes de rendimentos, especificar os Que se
sujeitam a tal ação e declarar os Que ficam fora da tributa 
cão Somente quando se trata de proteger valores fundamentais
é que a ccnst rtutcãc deve intervir e criar restrições ao Le 
atsiat tvo ,

No caso em debate, a realidade eccnômrco-ecc tat pode se
apresentar cannt ante ensejando que pessoas com rendimentos'
r-ecuatocs numa determinada escecte percebam também. r-ennt 
mentos expressivos noutras escectes - o que oesaconsetna so 
rucãc untca. I \gida, vta const í tutcêo A t e t cr-otnar-ta tem

-------------~:~~~~::-:~~~~~~::_~~:~-~-~~:~~~=~~-~~-~~~~~-~~:_~~:~:_----
1P11041-6 ANTONIO MARIZ PMDB
........... * PARECER .* ..

As numerosas emendas oeerec tcas ao artigo 97 e seus pa
ragrafos do Projeto. confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente ntacut ttro nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões anal t saoas em seus
rwctecs , frutificaram os dtaoos tt tvcs relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo. Que tanto quanto ccss tvet
procura responder ar tr-nat tvemente, em parte e em essência. às
finalidades or-etenotoas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

1Pll045-9 COSTA FERREIRA PFL
....... * PARECER '"

O proposto na Emenda conflita com os cr-tnctctce adotados
pelo Projeto Pela rejeição------------------------------------------------------------------------

1Pl1031-9 MATHEUS IENSEN PM06
............. PARECER .."'....... "'.

E objeto da emenda excepcional' os trabalhos avulsos que
exercem atividades representados por suas entidades de clas
se, da proibição de f rrtermerí t açãc de mão-de-Obra expressa no
inciso XXV, dO artigo 13 do Projeto

Entendemos, anos considerar as razões apresentadas por
tnueer-oà constituintes, ser a meter-ta complexa e extremamente
var taoa A tnternecnecãc de mão-de-obr-a engloba situações Que
apenas tem em comum o aspecto formal da relação de trabalho
A vedação pura e simples nessas ctr-cuns tânctas correra o
risco de encerrar atividades que não apresentam os connectoos
efeitos nocivos dessa cr-at tce Essa a razão por que cctanos ,
por r-estr-tnau- a proibição a execução de trabalho permanente
e ressalvar da vedação casos a serem previsto na teats tacãc
or-dtnar-f a O dos trabalhadores avulsos, objeto da presente
;-menda, deve, a nosso ver estar contemplado na lei futura

A znenoa visa dar às eeter tas conexas reguladas no r tturc
I do Projeto de cc-st ttvtcãc uma redação_diferente. em ltj
artigos, que versam a soner-anva a Federação, a nac tcna t tua
de, a ctoaoanta e as relações internacionais Embora se trate
de trabalho de stntese e condensação elaborado com boa téc
nica legislativa, não o julgamos totalmente isento de r-ena
r-os

lP11032-7 MATHEUS IENSEN PMOB
* PARECER ..

Acredita o Relator que a forma encontrada para redigir a

-------------~~!::~~_::~~_:~!~::~!~~~~-----------------------------------------
lP11033-5 MATHEUS IEf~SEN PMDB
............. PARECER *

O artigo fot suprimido, ficando a meteria para a leg1s1a
cão cr-dtner ta

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1Pl1034-3 ADYLSON ""OiTA POS
......, PARECER * .

A Comissão de Organlzação do Estado ja havia optado por
fazer a coincidência da etetcão do Governador Distrital do
Vice-Governador e dos Deputados Distritais com a do Presiden
te da aecubt tca e 2 nossa cctntãc coincide com a dos ilustres
r-emar-es daquela Comissão

Sendo ar-as! tia a Capital da aeoubt tca e residência do
Pr-es toente com toda a sua equipe de Governo, e considerando
ainda que o Governador ser-e eleito e não mais uma pessoa de
cone tance nomeada pelo Presidente, somos de parecer que a
coincidência expressa no Projeto traz mais vantagens para a
população do DF e maior entrosamento do Chefe da Nação com O
governador- eleitos simultaneamente

1Pl1029-7 EUCLIDES SCALCO PMOB
••"*.""''''' PARECER ..

A inclusão do refino do gás natural extr-aoota os limites
do mcnonot tc que se pretende firrrar, salvo melhor juizo, ao
artigo 310, do Projeto

-------------==~:~~_::~:~~~~-------------------------------------------------
lPll030-1 EUCLIDES SCALCO PMOB
............... PARECER ..

Pela r-ejetcão. tendo em vista Que o novo subst t tut tvc do
Relator mantem o otecos tt tvc em sua forma origlnal

lP11028-9 EUCLIDES SCALCO PMD6
!l' '" PARECER "' ..

Pela rejeição, considerando Que o novo substitutivo do
relator manten o dispositivo na sua forma original-------------------------------------------------------------------------------

lPl1027-1 EUCLIDES SCALCO PMDt3
"' PARECER "'-

A expressão cuja supressão foi proposta pela emenda e tn 
dtecensever ao texto do artigo 149, do Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMOB

lPll035-1 ANTONIO MARIZ PMDB
................. PARECER .

Ha emenda mais completa
Pela orejuctctat toaoe

-------------------------------------------------------------------------------
1P11036-0 ANTO"lIO MARIZ PMOB
............... PARECER ..

A Emenda propõe a supressão. na ai tnea MC" do item VII do
art 12, da expressão "salvo autorização f uotctat-

A supressão em apreço redundaria no desvirtuamento do
dispositivo, no Substitutivo

-----------------~~~~~~~~-~:~~_::~:~~~~----------------------------------------
lP11037-B ANTONIO MARIZ PMDB
................... PARECER .

O nobre constituinte Antonio Marlz quer acrescentar na
cc-eerênc ta t r-tbut ar-j a da União o imposto sobre grades for 
tunas , nos ter-mos a serem cet tntocs em t e t complementar Ar
gumenta Que o otseos t t tvo visa a conlg1r graves disparida
des eccnõmtcas entre pessoas e classes soc-ats , que a função
extra-fiscal da tributação pode reduzir injustiças provoca
das pela obtenção e acumulo de grandes fortunas, mrtt as ve
zes decor-rentes ate da sonegação de impostos pelo beneficia 
1'10 ou por seus ancestrais. que a tributação nor-na t dos ren 
dlmentos ou mesmo das heranças"'e doações nem sempre são su 
r tc tent es para pr-oduz tr- as correções desej eve í s , Que dai a
necessidade de novo imposto que alcance as sHuações anor- 
mai s de r i queza acumu1aoa e não or-oout 1va

A decisão sobre a tributação separada de grandes ter-tu 
nas e easenctarmente cor -t tca Todavia, o assunto e mur to
complexo e operacionalmente mutto d1flCll A riqueza acumu
lada constitui poupança, muito neces sar ta ao oesenvcrvt 
mento , Quando onvtamente aplicada no processo produtivo
Mas mesmo os bens não ut i 11eaoos ot r-etamente na produção ,
e ate par-a o conforto e o lazer, causam despesas para cujo
at endtmanto são necessárias receitas. por sua vez alcança 
dos pela tributação Os p-ccr tos bens tmovets e ate os
ve tcutos automotores são objeto de tributação O projeto
de Const í t utcâo prevê o restabelecimento do imposto sobre
heranças, legados e doações Por outr-o lado, o s tstee-a tri
out ãr-to atual e vutner-ave t e oescucor toc ate por auto-ida 
des que deveriam aplicar as leis. e a tnoa est renn acas pela
cet tctêecta de leis, permitindo sonegações vultosas A pro 
posta procura um cer eecctcntsnc prematuro e talvez utópi
co

lP 11038-6 ANTONIO MARIZ Pf,'DS
............... PAREC!::R "' ..

A Emenda acr-escenta a exc-eseãc -não havera cer-as oe-oe-

tuas;, m:~e~;~a~o~aa~~~~~~d~ ~~ ~~~~a~Ve~~n~;~19~e~~o eeeec--
elo aprovação

Pela aprovação cer cta'

1P11039-4 ANTONIO MARIZ
"' PARECER "'••

Ha emenda mais corctet a_____________~:2=_~::~~~~:~~~~:~~: _
1P11040-8 ANTO~IO MAR!Z PM06
"'..* .1. PARECER ..

A Emenda ten por fipalidade introduzir- alter-ação no item
!II do artigv 270 dO Projeto oe Constituição da Com'ssão de
S~stematização, de modo que flq..Jem imunes dO imposto de renda
os "endimentos corr-espondel"'tes a pl"OVentos de aposentador-ia e
a s3.'ar-ios 19ua's ou infe"io"es a dez salár-10s mlnirnos

lP11048-3 NELSON CARl'iEIRO PMDB
................ PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento predomlnante na coetssão de Sistemat tzacão-------------------------------------------------------------------------------

lPll049-1 MANUEL VIANA PMOB
..... "' PARECER .

As razões expostas para a supr-essão do parágrafo. no que têm
de específicas. mer-ecem acolhida. mas cabe no texto consti
tucional expressar a vedação de em 19ualdade de e tns eccnõ
m1COS, haver discriminação em favor de empresas do setor pu
bllco, não extensivas as do setor privado
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P11050-5 MANUEL VIANA PMOB
• PARECER "'•••

A emenda proposta merece ser car-ctateente acolhida, pe
lo slgntf1cado contido nas objeções que encerrem

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~---------------------------------------
1Pll051-3 NELSON CARNEIRO PMOB
............. PARECER ..

O objeto da Emenda está contemplado Pela cr-ejuotctat t-
oaoe

lPl1052-1 NELSON CARN!:!RD PMDB
............... PARECER ..

Confunde a função de advogado COI'I a de fiscal
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P11053-0 NELSON CARNEIRO PMOB
............... PARECER ..

Muito encer-a o teor social do oteccs tt tvc proposto. ames
no não co-r-eeconoe a eater ta ccnst t tuctonat

Pela rejeição----------------------------------..----------------".---------------------------
lPll054-8 NELSON CARNEIRO PMDB
.......... "'. PARECER .

Em que pese sua r-etevãncta não se cogita da apreciação
da mater ta no âmbito constitucional

------------------~:~:_~~:~~~~:~~~~~~~:_--------------------------------------
lPll055-6 NELSON CARNEIRO PMDB
.........*•• PAR=CER ..

A Emenda contém como todo o ar t 325 matér í a esoectt tca de
legislação cr-emar-ta O assunto merece uma cutdadosa conside
ração em etapa posterior de nossos legisladores

----------------~:~~_::!:~~~~-~:_:~:~~~----------------------------------------
lP11056-4 NELSON CARNEIRO PMOB
............. PAqECER * .

A meter-ta em causa decidimos por uma abordagem constitucio
nal et t ernattva. que na pr-esente fase dos trabalhos torna tn
v tave t o acrcveí tamento da referida emenda sen prejuizo do
exame cr rticc da solução ccnsutis t ancr ada no suost ttut tvc Pe
la pr-efuctc-ar tceoe

1P11057-2 PAULO PAIM PT
................ PARECER ..

Apos acurada reflexão. conluimos que relativamente ao ot-ettc
de gr-eve, apenas Quatro pontos tunua-nantats devem figura" co
rno preceitos constitucionais
1 - a liber-dade de exerC1.c10 do direito
2 - a a·rlbulção aos trabalhadores da definição sobre a opor
tunidade e o âl'ltlto de lnteresses a defender por melo de gr-e
,e
3 - ~ presen.ação da cont nuioade de funcionamento dOS se"'vl-
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1P11057-2 PAULO PAIM PT lPl1067-0 PAULO PAIM °T

ccs des t tnauos a atender às necessidades tnadtava í s da comu
nidade.
4 - a regulamentação do dtr-ettc pela lei r-esneí tanoo aoueles
parâmetros constitucionais
Cone a Emenda preconiza a liberdade do exer-ctctc oc direito
de greve, mas sob outra formula Que não aquela acima explici
tada, somos cata prejudicialidade

lPll0SB-l PAULO PAIM PT
•• "' PARECER .."' ..

A defesa dos direitos e interesses da categoria esta tm
p t i c t t a nas finalidades da entidade sindical.

E a sunst ttutcâo processual é matéria do processo traba
lhista na lei cr-emar-ta

Somos pela rejeição da Emenaa

lP11059-9 PAULO PAIM PT
••• .:.••••• PARECER •••••••••

Um exame criterioso nos leva à convicção de que o dispo
sitivo da e t tnee "P, do Hem IV, do ar-r 17, do Projeto, esta
contido, Implicitamente no conjunto de normas que estabelecem
a liberdade sindical e o r-econr-ec tmentc do Estado à existên
cia de entidades sindicais representativas de trabalhadores e
empregadores

A próor-ta legislação atual contempla a garantia aos di-
rigentes sindicais para o exer-ctctc de suas atividades A
cnsccstcãc ser-á redundante

Somos pela rejeição

1Pl1060-2 PAULO PAIM PT
"' PARECER ..

Afora a referência à contribuição sindical, que não pode
ser dispensada em face da falta de outra fonte de renda para
as entidades sindicais, o resto deve ser remetido aos estatu
tos ou a lei orntnâr ta

50 aceHando a referência a ccntr-tbutcãc sindical, a
~";'Ienda deve ser parcialmente aprovada

lPll061-1 PAULO PAIM PT
••"'•••••• PARECER .

A Emenda pretende garantir além da liberdade sindical,
a er-tvet taacãc do s tnntcato , mediante registro em cartório

A 1tber-uade s tnctca I deve ser prece I tuana na const i tut
cão Quanto- ao registro, é matéria de legislação or-o tnar ta

Somos pela aprovação parcial

lPl1062-9 PAULO PAIM PT
•••"'••••• PARECER •••••••••

a autor tem razão não e ace rtave t que se restrinja a
uma se associação o direito de representação perante o Poder
Publico, mormente sabendo-se que a norma da a t tnea "i", do
inciso 11, do ar-t 17, do sr-cretc e r-etat tva apenas às asso 
ctacões civis, já que as sindicais têm normatização escecte t
ca no tnctso IV do mesmo artigo

Cada associação civil tem um corpo de associados diverso
e finalidade distinta, seu car-áter careaor-tat

se1a aprovação

lP 11063-7 PAULO PAIM PT
.......... PARECER .

A redação proposta pela emenda difere da Que consta no
Projeto unicamente pela substituição do termo aforma u por
"especte'' Entendemos Que a arter-ecãc proposta não altera o
ccnteucc do dispositivo Quanto a forma nossa cr-ererêncre e
Dela redação do-Projeto------------------------------------------------'{------------------------------

lP110S"'-5 PAuLO PAIM PT
............ "'.. PARECER * ••

Difere a redação proposta pela emenda de Que consta do
inciso VIII do artigo 13 do Projeto unicamente pela omissão
do terno "proporcional a , tnotsoensevet , a nosso ver para o
~leno entenotoentc do texto

lPl1065-3 PAULO PAIM PT
.~ "' PARECER .

Embora o suos t t tut tvo je contemple a pretensão do nobre
parlamentar, mesmo assim, não se desmerece o seu crccõa-eo de
que se fala constar- no dtsccet t tvc Constitucional. a garan
;la expressa de um dtr-etto Que se propõe

lPl1066-1 PAULO PAIM PT••9."'••• * PARECER ..
Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domesticas

tonos os direitos assegurados aos ceeata A proposta nos pa
rece tncoeoat tver com a natureza do trabalho e do vtncuto ju
r-tctcc da relação empr-eqat rc í a O empregador, no conceito
Doutrinaria, e aquele que assumindo os riscos da at tv tdace
econômica, paga ao trabalhador o satér to co-ro contr-aceata
cão de serviços necesser-tos á consecução dos obj et tvos do seu
emor-eeootneruc Ora, no ãnbt tc do lar não 11a fins econômicos
para o trabalho real taaoo Assim equiparar a atividade em
presarial com a atividade domestica é contr-aseoso tnarr-encã
vai Da' porque não ser ccsstve r se assegurar determinadas
garantias ao domestico se vtaott taavets dentro de ueaes tr-u
;ura administrativa empresarial

lP11067-0 PAULO PAIM PT
........"'... PARECER •••••••••

t. esteet t tcaoe , entendida como a garant ia de permanênc1a
no eec-eso e, cor-tanto. como contraposição ao livre aetn t e tc
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tf tcf o

sanente. uma momentosa e centr-o ....er-sa questão, porquanto seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, r-ett ereoamente , por UfTl3 sotucêo harmoniosa do cronteaa

Na verdade, o Que Quer o e-cr-eçeoc é ver limitado aquele
ar-o r rr to e, não como se cr-coata enganadamente, ter a garan
tia tr-eest r r ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que é parte vital e tnaj tenave i da
cr-oor ia at tvtoaoe empresa r la 1, sabe que não ecoe ser tratado
como urra simples peça, um tnstru-ento ou máquf na que, ecos
USada, é jogada fora como tnservtvet

De sua parte, não mteressa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pratica, a exce r l
êocte o connecteento tecntco, a toent te ccecêc do e-e-ecacc
com os ouf et tvos reaver-es da empresa s1gnlficaM para ela um
patrimônio tnsunst ttutvet Investe o emm-eser to em recursos
humanos, bUSCaMO ttatit 1, tar e apr teor-ar- a qua I i f icacão oro-
t tes tona , de seus empregados Por tudo isso e elementar que
seja vlrtualmente contrario à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo pa~a os resultados do em
preend1l"'anto

Posta a Questão nestes terrr.os, não ha porque se trazer
para a relação empregat'cia. fundada na bilateralidade do
contrato, u'l'la condição uni pessoal , paternal ista e 11'lposHiva,

que ao longo do te'l100, sempre fol causa de tormentosas de
fI'landas 'judiciais

Assim, pelo cotejo de ce ..tenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboraç2o deste Projeto foram a:lresentacas, 8S
tamcs oferecendo formula conct1iatorla que reflete a tendên
cia rrajorltaria dessas propostas aceita por lideranças de
Categorias econômicas e pr.,,}fissi':lnais que. diuturnamente, vêm

se I'lanlfestando po~ todos os meias De comu'licação é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a
Serem definidos pela legislação ordinaria

lP11068-8 PAULO PAIM 0T
.... "'........ PARECER ••••••• ">l<

A acrcvacêc CP emendas suor-esstvee cio o tsoos tt tvc. tor
~a a presente m-ejcotcaoa

lPllQ69-õ PAULO PAIM PT
........... PARECER ..

Paece-nos Que ao texto const t t ucmat cabe apenas assegurar
ao trabalhado!' salário de trabalho noturno superior ao do
diurno Os limites do período noturno, a duração de sua hora,
cen como o montante da majoração devida, são a nosso ver,
~bjetO de legislação or-dlnar í a

lPll070-0 PAULO PAIM PT
." •••"'••• PARECER "' ..

Pretende o autor exceoctonar a proibição de serviço ex
tr-aor-ctnàr-ro nos casos de ene-aêncta e for-ma maior, oen como
garantir a r-e-ncneeecãc em dobro desse servtco

Consideramos que a prática do ser-vtco extraordinário de
ve sujeHar-se à aquiescência coletiva dos trabalhadores ma
nteesta em convenção Quanto a r-eeuner-acêo. somos de opinião
que o texto const t tuctonat deve assegurar apenas ser ela su
perior a ncr-mat A quantificação deve se" deixada á lei crot
~ar la ou a convenção

1PII071-B PAULO PAIM PT
........ " •• PARECER •••• ".a ••

Após aprofundado exame da met er ta , convencemo-nos de que
a proibição do trabalho em locais insalubres ou cer-mcscs
alem de utópica, criaria s ttuacões de tmcasse e de conturba
ção social Por isso adotamos a fór-muta de se tnncr- medtdas
de redução dos riscos dessas atividades, além do edtctcne t
salarial

lP11072-6 PAULO PAIM PT
"'••• "'."•• PARECER .

Na vigência do plural t smo sindical a representação dos
contratos coletivos de tr-anatbo ter- de ser garantida a uma so
entidade. do contrario haverá conflito entre todas cada Dual
procurando reter a representatividade

S01lOS pela r-ejetcão

lP11073-4 PAULO PAIM PT
........... PARECER ••• '1'* .....

Somos de catntêc que a Constituição deve garantIr apenas
o direito a t tcence gestante oo- fundamental para a r-em-oeu
cão da sccteoeoe, ser- pr-ej utzc 00 emprego e do saj ar to A de
r tntcãc do ce-veec de duração da t tcenca. deve, a nosso ver.
;er objeto de legislação or-dtnar ta

1Pll074-2 PAULO PAIM PT
.-"' '" PARECER "' "

O dispositivo a que se dirige a emenda objetiva nrotbte
a intermediação remunerada ce mão-de-obra Nada temos a ODOr
a contratação de tr-aaa tnaccr-es por período fixo desde que
meotante relação direta oe emprego com o usuãr tc do serviço
~espeHadas as otscostcões legais

1Pl1075-1 PAULO PAIM PT
.~ PARECER >i" .

Pretende o autor exceccrcne- a proibição de serviço ex
tr-aoro tner tc nos casos de emergência e forma eatc-, berro COITO
garant~r a remuneração em dobro desse serviço

Consideramos Que a pratica ao ser-v tco ext r-aoeo tna-f c de
ve suf e rt ar-vse a acutescêncta coletiva dos trabalhadores ma
nifesta e-n convenção Quanto a remuneração, somos de op tnf ãc
que o texto constitucional deve assegurar apenas se" ela su
cer-ror a normal A quent te tcação deve ser deixada a lei or-dt
~ar i a ou à convenção

te 11076-9 PAULO PAIM PT
...."' * PARECER .

Ponderadas as razões de varias ilustres constituintes,
consideramos dever o texto constitucional garantir o gozo de
fer-res para impedir sua barganha por dinheiro. sua anual ida
de e a remuneração integ1 at

Em ccnsecuêncta , os casos de remuneração em cobr-e devem,
~ nosso ver, ser objeto de tet ou convenção coletiva

1Pll077-7 PAULO PAIM PT
............ >i" PARECER "' .

Preferimos anotar- no texto constitucional apenas a
tutela do direito do J'eODUSO ficando as condições para a
;ua fruição a cargo da lei cro tnar-ta

lP 11078-5 PA.ULO PAIM PT
"'.."' PARECER .

Toda aater ta -eeer-ente a seguridade social, como apo
sentadorias, c-eventos e pensões, deve ficar r-eatt-t ta , ao ca
~ltUlo or-opr-to do texto const ttuctonat

1Pll079-3 PAULO PAIM Pí
• PARECER ..

cacet-e a legislação or-otnar ta fixar o t tmtt e de tempo em
que o trabalhador poderá fazer jus ao seguro oesercr-eac Ób
vio que não sera por tempo indefinido ou como propõe a ::",en
da, "ate a data do retorno a atividade", pois se assim fosse
estaria sendo c-face uma ter-na paralela de aocseetacor ia "sem
tempo de serviço"-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1080-7 PAULO PAIM
....... aa", PARECER ...

Pretende o autor adequar a redação do i nctsc VI I do ar
tigo 13 do Projeto aseu ver Incorreto, acrescentando, antes
do termo "satar-tc'' e artigo "um-

parece-nos Que a omissão do artigo não prejudica em ab
soluto o entendimento do texto e não constitui erro a luz das
~o"rras de nossa I 1naua

1P110B1-S N!:LSQN CARN::iItO PMD8.11."' PARECER ..
Mlstura ant 19uidadade com merecimento, impedindo Que se

reco'lheça o merHo de Quem o possua se naõ tiver antiguida
de
__Pela rejeição

1PllOB~-3 NELSON CARNEIPO PIIlDB
.a PARECER .

t. emenda apresentada não se coaduna com o atual proo:::sito
ce simplificar a redação do PrOJeto, pela e1i'l1inação de ex-
pressões presClndlVeis E prefer'vel adotar u'lla forma Q~e
cO'ltenha o prinC'p10 do dlrelto do idoso sem, entretanto.
es~ender se em aspectos pertinentes a legislação ordlnaria

Considera[TIQS a el"lenda prejud1cada
---------------- --- ----- -- ------ -----------------------------------------------
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Entendemos Que a tmontoaoe proposta não se enquadra nas
diretrizes e parâmetros adotados no Projeto de Constituição

1Pt 1102-1 PAULO MACARIN'I f'M"OB
.............. PARECER ....... "'."' ....

A emenda Objetiva criar nova imunidade tr-tbutãr-ta
ICMS

1P11103-0 PAULO MACARINI PMDB
...."'.. "' '" PARE.CeR "'''''''

Pela rejeição da Emenda por se tratar de matéria reservada á
lei cr-dtnar-ta

1P1110 1-3 PAULO MACARINI PMOB
."'''''''''' PARECE.R ..

A ampliação das Imunidades tributarias contraria ten-
dência crescente Que vem se manifestando entre os ccnst ttu
f nt es , desde o tmctc dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões Temáticas, além de comprometer a meta de se refor
çarem as finanças municipais e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

PMOBPAULO MACARINI

Pela rejeição

lPlll00-5lPl1083-1 NELSON CARt'lEIRD PMDB
.......... "' PARECER ."' ..

Pela aprovação da parte Que sccr-tne o realmente excr-oxu
10 paragrafo untcc do art 198 na forma do substitutivo

O ma1s e tntt-accns t t tuctonat

lP1108':~0 AFIF DOMINGOS PL
"'''' PARECER "' ..

Propõe a Emenda em exame nova -eoacãc ao 4 do ar-t 257,
Que trata dos cr t ter tos para a exigência da ccntr-tbvtcão de

metnorta
Tal ctscos tt tvc reproduz em sua essência a redação dada

a matéria pela EMenda Constitucional n 23. de 1963, Que de
correu da necessidade de se adotar apenas o limite total da
despesa realizada como cr-t ter to para cobrança da contribui
ção de melhor'a. porquanto ficou comn-ovacc Que o outro cri
ter-te - limite Individual representado pelo acréscimo ce va

-lor do tecvet beneficiado - tornava tnvtavat a aplicação da
contribuição de netncr-ta

Cabe esclarecer Q!Je, para dar maior cons ts têncta A mate
ria e atender a boa técnica legtslat1vd. procedeu-se á fusão
do r tem UI ao Art 257 com o seu 40 suor-tmtnoo-ee este

Pela rejeição '-------------------------- ._-------------------------~-------------------------

1Pll0aS-8 PAULO MACARINI PMDB
.... "'''' PARECER ..

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do pr-es tcerr
de da neccm tca , previsto no ar-t 455 cc Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que
o otspos tt tvc supracitado j a reduziu em 1 ano o mandato est aa
etectoo na COnstituinte vigente

ce ressaltar-se ademais, Que a cer-eanêocta do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo em vrst a a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do Pais,
determinadas pelo texto ccnst t tuctcna t Que ora elaboramos

somos. ass tm. pela rejeição da emenda

1P110B6-6 PAULO MACARINI PMOS
....... "'...... PARECER ....... "'..*....

atr-eves do cr tnctctc da universalidade da ccoer-tu-a, o
Projeto Const t tuc tcna 1 assegurou proteção cr-evroenctar I a a
todos os tn-as t te t r-cs , Independentemente de const ttutcão para
o s tstema O valor do bener tc to e as condições para sua con
cessão, porém, devem ser objeto de te t ordinária Pela aprova
ção parcial

1P11104-8 PAULO MACARINI PMOB
"'•• "'••••• PARECeR '"

3 Pela rejeição O artigo 68 Que cria o Conselho de Ouvi
dores foi aupr tmtco por gerar áreas de atritos e se constitu
ir numa Câmara de Vereadores paralela Na mesma forma, esses
Conselhos ou contssões iriam gerar as mesmas inconveniências

lPll10S-6 PAULO MACARINI PM08
...... "'••••• PARECER ."' .

O Relator entende Que a participação igualitária de em
pregados, empr-egador-es e União no custeio da Previdênc1a é
critério ntstcr-tcement e superado, eis Que o prócr-tc s tstema
de financiamento hoje em vigor possui caráter seletivo e r-e
dtatr-tbut tvo. onerando proporcionalmente mais as empresas do
Que os t r-aba1hador-es

lPll106-4 PAULO MACARINI PMDB
............ PARECER '"

Trata-se de proposta sobre matéria Que já é objeto de
tratamento s tmt lar na legislação ordinária, ceeneceesar-ta,
portanto, sua tnctusão no texto ccnst ttuctcna r

1Pll110-2 CARLOS CARDINAL PDT
.............. PARECER ..

Pela aprovação par-c í el , nos termos do substitutivo

lPll107-2 PAULO MACARINI PMDB
................. PARECER "' .

Não obstante seja consideravelmente ampl tece a esfera de
atuação da Seguridade na ner-spect tva do sucst ttut tvc do Rela
tor, entendemos deva ser preservado o espaço atualmente des
tinado ã ceevtoêncta privada de car-áter- coeoteeemae

lD 11109-9 CARLOS CARDINAL POT
..... "'.."' PARECER "' ..

É nosso parecer que os requisitos para criação incorporação.
fusão e oeemeror-amento devam ser est aeerectcos por lei com
plementar Estadual
Aprovada car-ctateente, nos ter-mos do substitutivo
Passou para o artigo 57 -

1P11087-4 PAULO MACARINI PMDB
.... *........ PARECER .....*.......

Trata-se de proposta sobre mat er-ta Que já é objeto de
tratamento Siml1ar na legislação ordinária, desnecessária,
portanto, sua Inclusão no texto constitucional

1Pl10a8~2 PAULO MACARINI PflDB
............. PARECER ..

A sugestão fo'l eccurtce parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP11089-1 AIRTON SANOOVAl PMOB
................ PARECER ..

Embora touvãvet a preocupação do nobre ccner ttutnt e. o
conteudo da presente emenda confl í ta substancialmente com o
entendimento da matcr-ta dos Constituintes: Que elaboraram o
texto do Projeto de Const trurcâo

Assim somos pela rejeição da emenda

1P11090-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
.............. PARECER "'.. '"

A Emenda percute cuesrêc Que deve ser examinada a luz do
Substitutivo Pela aprovação

1P11108-1 PAULO MACARINI
............ PARECER $0" ..

De acordo com a Justificativa
Pe1a acrovecãc

PMOB

1P11091-2 AIRTON SANDOVAL
............. '" PARECER ."'."' ..........

PMDB lPl1111-1 CARLOS CARDINAL
....."' PARECI:;R "' ..

PDT

1P11120-0 JOSE IGNACIO FERREIRA PI.lDS
.. "' >1. PARECER '"

A Emenda propõe a supressão da a1 \nea A do ltem VI do

A matcr ta das alterações conttoas na emenda envolvem ma-
teria da coacetêncta de tet cr-otear-ta. as demais elll sua es-
sência estão atendidas em nossa proposta

1Pl1116-1 CARLOS CARDINAL PDT
... "' PARECEP *

Segundo a t r-aatção do Direito brasileiro, a Emenda em causa
trata de matéria infra-constituc1onal merecendo ser conside
rada quando se trata da legislação complementar e ordmar ta

1P11113-7 CARLOS CARDINAL PDT
.............. PARECER ..

A quetão do 1te-tre de Idade para Ingressos no ser-vtcc pu
blico e bastante complexa Há determinadas atividades que
realmente. ex tae'n Que o tnctv tuuc entre jovem ainda Outros
não Entretanto, devido ti sua coectextcaoa. entendemos que
tal eater ta Ceva, post er-to-eente. ser re9u1amentada arr-aves
de le1 ordlnaria

PMOB

PDT

lPlillB~8 JOSE IGNACIO FERREIRA
.................. PARECER ..

De acordo coma Just t t í cat tva
Pe 1a apr-ovação

10 11117- 0 CARLOS CARDINAL
........... "'•• PARECER ...

lPll119-6 JOSE IGNACIO FERREIRA prrDB
.."' * PAREI'I=R .

pr-et enon o autor suprimir a at mea "a" e '"b'" do Hem UI
do ar-t 27 <i1em de acrescentar nova ar tnee ao t t em IV, com o
cont euoc da citada e t inea -e-

As normas SObre canõ toat ur-a e eancatc otsctct tnaoas nos
reter-toes t tens devem ser aant roos , por se tratar de mater ta
de grande tmror t êncta car-a a classe política

PeI a aprovação pare1a 1

1Pl1112-9 CARLOS CARDINAL PDT
......... "' PARECER ...

A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação oa
nova Constituição, para a r-eat taecêo de eleições para a Pre
sidência da necuottce
A proposta ccnri r ta os relevantes interesses relacionados com
a implementação das reformas e mudanças determinadas pelo
texto Que estamos elaborando Faz-se ass un necessária a manu
tenção dos atuais d,rlgentes para a implantação das altera
ções institucionais e aomtru st r-at tvas Que se e taerem necessã
r-tas
Somos. pela exposto, pela rejeição da Emenda

lP11114-S CARLOS CARDINAL PDl
."' PARECER "'..

Mesmo sendo louvável a preocupação do nobre Constituinte
com acer-te tccar o texto do Projeto de Constituição. a presen
te emenda, em 1tnnas gerats. ja encontra-se grifada no texto
const I tuctcnat

-----------------~::~~-~:~~:_~:~~-~~:!~~!:~~~~~~~:_~~-:~:~~~-----------------~
lP 11115-3 CARLOS CARDINAl. PDT
.............. PARECER .

A El'1ende v tsa a e1 tmtnar- as restrições impostas aos mi
l t tar-es que pretendem se candidatar a cargos eletivos

rats restrições, consunstancf aoas na at mea f do item II
do ar-t 27, têm por objetivo preservar os quartéis da cct tt t
aecâo e evtrer- os inconvenientes da disseminação de paixões
cor t t tcas nas fileiras nt t ttar-es

Como se trata de motivo relevante, somos contrário à

pretensão do autor

lP11099-8 PAULO MACARINI PMOB
..... ,............ PARECER .."'.... "'.......'"

A meter-ta tem uma car-act er-tat tca t ecntca camatáve t em
função do tempo e do nível tecnológico de aproveitamento do
recurso nldr1co. devendo, portanto continuar afeta á legisla
ção or-otnér ta. como vem acontecendo desde 1934 O Importante
e Que o legislador crutnar tc ou o órgão regulador deixe sem
pre bel!' claro o entendimento Que- se pretende dar a norma
constitucional

Pela rejeição

1P11096-3 BR~NDÃO MONTEIRO PDT
."' ....."'•• "'.. PARECER ...... "''''........

Visa a Emenda modificar a redação de dtsocett rvo constan
te do artigo 272

Entendemos Que a redação proposta está tecnicamente
posta tendo em vista o alcance da norma

1P11100-5 PAULO MACARINI PMOB
................ PARECER "' ..

Pr-opõe o nobre Constituinte Que se acrescente um 60
ao art 273 do Projeto, a f'lm de se fixar regra cons t t t ucto 
nat segunda o q.ra l o imposto eunrctnat de vendas a varejo de
r-e-ceoor-tas não anc f d tr-á sobre one-ecões : de venda de vei cu 
los necutnas e tmcteeentos agl'lcolas e rcocvrar tcs , aocut -
r-toes pela untão. pelos Estados pelo Distrito Federal
pelos ter-r-t tor-tos e Munic\pios

tnobatante o elevado c-ocós tto Que fundamenta a f uet t
"tcacêc optamos por deixar ao mvet de cada Leç t.sl a tivo mu
ntcvcar a cec tsâo sobre cces tvets não tncroênctes tseocões
ou reduções desse tncceto. cujas ar icuctas maxtmas entre
tanto. deverão ser fixadas em lei complementar, consoan -
te prevê o 50 do mes'l'.Q artigo

1P11094-7 AIRTON SANDOVAL PMD8
........."'...... PARECER ........ "'.......

A Emenda contraria pr-j nc m to adotado neto Projeto

1P1l097-1 EOUARDO MOREIRA PMDB
............... PARECER ..

Em Que pese sua relevância não se cogita da apreciação
da mater-t a no ânat to constitucional

Pela cr-efuotcte t tuaoe

lP11093-9 AIRTON SANOOVAL PMDB
"'....."...... PARECE" .......... "'.......

A Emenda pretende acrescentar enscos tt tvos ao art 270
dispondo sobre o calculo do tmccstc de renda e proventos de
Qualquer natureza

Trata-se, evidentemente, de rsater-j a que deve constar da
tects tacãc tnrr-aconst t t uctonat

Pela refetcêc

lPl1092-1 AIRTON SANDOVAL PMD8
.... "'.......... PARECER ..... " .........

Visa a anenoa noot e tcar a redação de dispositivo constan
te co ar-t i90 272

i:ntpndemos Que a redação proposta esta tecnicamente bem
posta, tendo em vista o alcance oa norma

o pretendido pela Emenda excede o atr-tburoo pelo Projeto

lP 11098-0 PAULO MACARINI PMDB
............... PARECER "' ..

O ecnccor lo proposto na emenda não ce eecomendave t
Pela rejeição

----------------------------------------------------------------------------~--

lP11095-5 AIRTON SANDOVAL PMDB
........... "'.. PARECER ...... l' ......

Matéria apropriada a teatsiacão or-dina- ta e não a um tex
to constitucional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------



328
SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lPll120-D JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB 1P1l139-1 BRANDÃO MONTEIRO POT

lP 11122-6 CARLOS CARDINAL PDT
.......... PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do sunst t tut tvo

artigo 17 do Projeto
A Emenda, a nosso ver, tem procedência, devendo, assim,

merecer aprovação.
Pela aprovação

1Pll124-2 CARLOS CARDINAL PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Os objetivos perseguidos peta Emenda confl itam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

1P1112B-5 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento As inclusões propostas par-a os
ttens IIIe IV do ar-t 107 são eeter tae sem relevância, que
incham o texto const ttuctonat desnecessariamente

tidos, 'dos eleitores e dos candidatos

lP 11154-4 JOSE IGNAC!O FERREIRA PMDB
.............. PARECER .

A emenda mer-ece ser acolhida e a ccj ecãc que encerra é ce to
do cabtvet , devendo ser tomada em conta

lP11153-6 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
... PARECER .

A emenda vem ao encontr-o da necessidade de enxugal'-se o
texto Pela aprovação

1P11152-8 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
........... PARECER **

pr-etende o autor- reunir em um 50 numer-o, OS numer-es 2 e
4 da al1nea le' do Item II, que trata da elegibilidade

A meter-ta. como esta disposta nos numer-es de 1 a 4 da
referida at tnea. estabelece de modo mais tecntco. os cr-tnct
pios que regem as inelegibilidades

lP11151-Q MANUEL VIANA PMOB
................. PARECER •••••••••

A pr-opost a em esouacr-o esta cr-efuntceoe pois o ar-t 347
em sua total idade fol suprimido

1P11140-4 PAES DE ANDRADE PMDB
• PARECER ..

A croccstcãc não concorre para o ecer eetccaeentc do tex
to constitucional em etabcr-acãc Pela r-ef etcão

lP11150-1 PAES DE ANDRADE PMDB
............ PARECER ••••"'••••

subst ttut um texto s tntét tcc de seis 11nnae , por um a
nal t t tcc. de trinta e cinco

Pela r-efetcãc

1Pl1149-8 PAES DE ANDRADE PMOB
............. PARECER .

Trata-se da aupr-easâo do 40. do ar-t f çc 270, que atribui
ao ol'gáo jur-tctco do Mlnlstel'lo da Fazenda a -ecr-esenrecão da
União na cobrança de cr-edttc t r tbutár-to e nas causas reeer-eo
tes a mater ta fiscal

A meter-ta não é de natureza constitucional, porque eu-e
temente relacionada com a organização e atr-tbutcõee ao M1nis
ter-te da Fazenda Mesmo que se alegasse que o ponto central é
a defesa judicial ela União, ainda ess te o dispositivo deveria
ser- e t tntnaoo do titulo VII, ja que teria cor-r-el açâo f nt r-j n
seca com o ar-t tac 186 (t i nnc VI) e com o artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tributaria da União, OD
jeto do ar-t tao 270

Nessas condtcões estamos de acor-do ccn a supeessãc do
citado oar-ear-arc no contexto do sistema tributário e sua
transferência para o Capítulo X até solução mediante 'lei

Pela aprovação parcial

lP1114B-O PAES DE ANDRADE PMDB
................... PARECER .

A emenda constitui nctavet r-etr-ccessc
~O c-aão da Justiça Publ tca não e um patrono de causas,

interprete parcial de conveniências, coloridas com mais ou
menos mestria é, rigorosamente, a cer-scntr tcecãc de un-a alta
mectetr-atur-a A lei não o tnst t turu sot tc t t atrcr- das pr-et err
sões contestáveis do er-ét-tc, de seus interesses injustos
mandou-o, pelo contr-ér-tc. em todos os feitos, aonde se-visse.
"dtzar- do direito", isto é, trabalhar urcar-cratmente na elu
cidação da Justiça" (RUi Barbosa).

Pela rejeição

lPll144-7 PAES DE ANDRADE PMD8
............... PARECER "'.

Nas comarcas do interior pode não naver sr-ccur-acc- do
Estado ou do Munic\pio

Pela r-ejetcãc

lP11147-1 PAES DE ANDRADE PMOB
............ PARECER .

A emenda constitui notável retrocesso, confundindo a de
fesa da lei com a dos contestavets Inter-esses do Executivo

Pela rejeição

lP t 1146-3 PAES DE ANDRADE PMDB
........... PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento pr-edomt nanta na Comissão de stateeat taacão •

lPl1143-9 PAES DE ANDRADE PMDB
• PARECER .

Volta a confundir o atntat ér to Público, a quem compete
ceeeocer a lei, com a sr-ocueaoor-ta da União a quem compete
defender o ecveenc

Pela rejeição

lP 11142-1 PAULO DELGADO PT
............. PARECER .

Volta a confundir o Mlnisterio Publico, a quem compete a
defesa da lei, com a procur-eoor-re da União, a quem compete
defender o Governo,

Pela rejeição

lP11141-2 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER .

Como o 40 do ar-t 186 do Projeto não delega competên
cia exclusiva aos membr-os da s-ocur-aoor ia-eer-ar cer-a pr-omover
a defesa judicial e extrajudicial da União, parece-nos des
propositado tr-atar desse assunto no bojo da Constituição

lP11145-5 PAES DE ANDRADE PMDB
.......... PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao- enten
dimento predominante na Com1ssão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

POT1Pll180-7 BRANDÃO MONTEIRO
••••••••• PARECER .

No nosso entender, (I ar-t 493 trata de ctrer-entes assun
tos que me-ectara tr-atamento diferenciado Na for-ma como foi
redigido, este otsccstt tvc não merece ser aor-cvacc

Em face do exposto, não ccns toe-eecs catrtve t a emenda o
ra apresentada

Pela Rejeição

lP11126-9 AIRTON SANDOVAL PMDB
........... PARECER .

Pela r-efetcão, em vtr-tuce da aprovação de emenda, refe-
rente ao assunto que atende nerncr à dlsctpl1na da matéria,
Conforme parecer de numero lP09406-2-------------------------------------------------------------------------------

lP11125-l <; w AIRTON SANDOVAL PMDB
."' ••• "'••• PARECER .

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágl'afos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda er-etamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da medta das sugestões analisadas, em seus
nuctecs, rr-ut t r tcar-am os dtspostt wcs r-etac tcnaucs em artigo
do mesmo numer-o do Substitutivo, que tanto quanto coestvet
pr-ocur-a responder afirmativamente, em parte e em essêncta. às
t tnat toaoee pretendidas na cronos tcãc sob exame Pela aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP11131-5 BRANDÃO MO~TEIRO POT
••••••••• PARECER •••••••••

A enenca pr-ocur-a formular nova reoacão ao parágrafo untcc
do artigo 255 entenoenoa que a meter-ta tem vator- tnrr-a cons
titucional Pela rejeição

lP11121-B CARLOS CARDINAL POT
............ PARECER .

A redação adotada visa fortalecer os Estados federados, dan
do-lhes participação na decisão que diz r-espef t c não só aos
interesses da União e das populações locais, coro tambem do
Estado Federado já ex-st ente

1P11134-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT
••••••••• PARECER ...

A emenda do autor- está at eno toa em capitulo da nr-cem
Econômica com r-edação mais ebr-anpent e O objetivo da su -
gestão foi atendido

Pela acr-ovecão

lP11127-7 AIRTON SANDOVAL PMDB
........... PARECER ...

A emenda pr-opcat a destarte os elevados propósitos do emt
nente Constituinte, conflita com a s tatemat tca geral adotada
pelo Pr-ojeto de ccnst ttutcãc

Assim, somos pela r-ejetcão da emenda

lP11128-4 CARLOS CARDINAL PDT
............... PARECER .

Entende o Relator que seja coenet êncta do Executivo ou
torgar e renovar concessões. Caso o Conselho Nacional de Co
municação se instale naquele âmbito, ester-a ateno tua a emen
da.

lP 11129-3 NELSON CARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A enct tacãc das imuntdades tr-mutár taa centr-ar-ta ten-
dência cr-escente que vem se manifestando, entre os const r tu
tnt ee , desde o tntc to dos tr-ana tnos das Subcomissões e das
ccntssees Temáticas, além de cc'nncomerer a meta de se r-ef'or->
çer-em as Finanças mcntctpa t s e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lPll132-3 BORGES DA SILVEIRA PMDB
••••••••• PARECER .

O texto esta incompleto É necessar-tc que nele fique
ter-no "provento" tnst r tuto este cr-cor-tc dos tnat tvos

A expressão -r-er-unerecãc'' vem sendo também aqui usada tm-

-------------~~~~~~~~:~:::_:~~~~~~~-~~:~~~!:_~~~~:=:~--------------------------
1P11133-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT
............. PARECER .

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Presiden
de da Recubt tca , cr-evtatc no art <158 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que
o cnsccs tt tvc suor-ect taoc ja r-eooatu em 1 ano o mandato estac
etectoc na Constituinte vigente

De r-eseat ta--ee ademais, que a oer-menãncta do atual Pr-e
sidente até 1990 justifica-se tendo em vtata a necesstdaoe de

se cr-ccecer às alterações orgânicas e estr-utur-ats do pats ,
determinadas pelo texto constitucional que ora elaboramos.

somos, assim pela rejeição da emenda.

lP1115B-7 JOSÉ lGNACIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

Pela cr-efuotctar tcace uma vez que o c teccstt tvc foi suprimido
do Substitutivo

lPl1155-2 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMDB
... PARECER ...

A emenda merece aer- acolhida e a objeção que encer-r-a é de to
do cactvet , devendo ser- tomada em conta

1P1l155-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de to
do cactvet , devendo ser- tomada em conta

1P11160-9 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
• PARECER * ...

A sucr-essãc proposta e oer-t tnerne A meter-ta este tnctutoa em
autl'o disposH Ivo

PMDB

1P11157-9 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMD8
••••••••• PARECER .

Em que pese sua relevância não se cogita da apreciação
ela nate- ia no âmnt to const I tuctcne1

Pela prejudicial toeoe

1P11l59-S JOSE IGNACIO FERREIRA
"'••••• "' •• PARECER ...

Pela aprovação nos termos do Subst ttut tvc.
lP11139-1 BRANDÃO MONTEIRO por
........... PARECER •••••••••

Pretende o autor ccnsaar-ar o pri"c\pio do voto prcpor-ctcna t
O artigo 97 do Pl'ojeto introduz o sistema dlstl'ltal misto
voto rrajol'ttal'io, dtl'eto, seCl'eto e pl'oporcional
Adotamos o referido sistema eletto"al 001' entendel'mos ser o
que melhor atende aos lntel'esses da classe pol\tica, dos par-

1P11136-6 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECER •••••••••

Sem enoarco do apreço pela intenção Por não atetcoae-ee
a outros pr-tnctntos ou pela Sua impertinência com o tema, a

-------------~~~~~~::_~~~_::::~~:_:~~:~:~:_--~:::_~:~:~~~~---------------------
1P11137-4 BRANDÃO MONTEIRO por
........... PARECER .

A emenda conflita com as emendas suor-esatvas pelas quais
optamos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl1138-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT
................ PARECER .

A matéria é pertinente ao conceito de monopólio contido
na nor-ma do ar-t igo 810 do Projeto
pe 1a aprovação

lP11135-B BRANDÃO MONTEIRO PDr
................. PARECER .

A emenda da ncca r-edação aos er-t tccs 246 e 247 supri-
mtnsc o oar-anrarc untcc do ar-r 247

A r-edação acr-esenteca não atende aos «í t temes que devam
conter- na const ttutcão as atribuições das rcr-cas Armadas

Melhor redação se encontr-a no anteprojeto-------------------------------------------------------------------- ......---------



329

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS Er.'ENOAS APRESENTADAS

lPl1160-9 JOSE IGNACIO fERREIRA PMOB lP11180-3 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB

lPll161-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
.**...*.*. PARECER *.*.*••••

A Emenda propõe nova redação para a ai tnea G do item III
do artigo 12 do Projeto

A alteração, a nosso ver, não procede, razão, pela qual
op1namos pela rejeição e não acotn tnentc pelo Substitutivo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1Pl1162-5 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
.......... PARECER .

Entendemos desneces sar ta a tnctusãc desse dt.spos t t tvc no
texto const t tuc tcnat Pela rejeição

execução os casos nermtt tocs, ao centr-ar-te do que propõem a
emenda

lPll181-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
* * * PARECER *0j0 .

A emenda confllta cem as emendas euc-ess tvee pelas quats
optamos Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P11182-0 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
* PARECER .** "'.

Em Que pese sua relevância, não se cogita da apreciação
da matar-ta no âmbito const ltucional

Pela or-ejuotctat toaoe

lPl1163-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PM06
••••••••• PARECER ••**.***.

A emenda em tela esta atendida par-ctermenre em
propsta Parecer favoravel em parte

lPl1164-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA P"'DB
........... PARECER ••** ...***

O ilustre signatário da emenda propõe um recr-cenamentc
da Seção U dos Partidos Pot H tcos Acontece que a maioria
das sugestões contidas em sua proposta estão acotntoas em nos
so Projeto, motivo pelo qual prefer1mos por uma Questão de
s tst emat 1ca e de ordenamento manter nossa proposição

Favoravel em parte

1P11165-0 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
** •• *•••• PARECER *

Pretende o autor alterar o dtspos tt tvc Que trata da
prestação de contas de suas atividades aos eleitores pelos
detentores de mandatos eletivos

Somos pela supressão da ar tnea "a" do 'Item IV do ar-t
27

Pela rejeição

1P11183-B JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.* PARECER .** 0j0 ••

É procedente a supressão do dispositivo, uma vez que se
trata de meter-ta de legislação cr-dtnar-ra , esoectatmeote os
seus paragrafos Procuramos, no entanto, incorporar a respon
sabilidade sucs tdtér ta do empregador no tnctec XXX do Proje
to

1P11184-6 JOsE. IGNACIO FERREIRA PMOB
............ PARECER ... * ....* ....

No desenvolvimento das negociações dos debates e de-
ccr-r-êncta natural do pensamento expresso e-n nuaer-os tsstmas
Emendas, cctanos por exctutr- do Projeto a par-t tcí pação dos
empregados r-a gestão das empresas, t toa , pela maioria, como
lnócua ou tner tcãz

lP 11185-4 JOsE. IGNACIO FERREIRA PMDB
*••••** •• PARECER *••• "'...**

A enenca proposta mer-ece ser ecouitoa. pelo significado
ccnt tnc na sugestão que encerra-------------------------------------------------------------------------------

lP11192-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
...... 0j0 PARECER ..

A enenoa deve ser rejeitada por não se afustar- ao entendi
mento predominante na contssãc de sts teeat tzacãc

lPl1189-7 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............ PARECER ••** ........

A proposta fol acolhida. com a redação sugerida, tendo
s1do tneer-toa em outro dtsnos tt tvc-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1190-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.... *.0j0 ....* PARECER ... *** ......

As supressões ou acrescimos or-cccstos com respeito ao i
tem convergem para a Qlgualdade de todos perante a 1eP, aco
lhlda no Subst t tut tvo

lP11186-2 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
** ...... *.'" PARECER ••••••*••

A emenda proposta merece ser acolhida, cetcn s tantr tca
do contido na objeção que encerra

Pe1a aprovação

PMDBlP11191-9 JOSÉ IGNACIO ;:ERREIRA
..* PAR!:.CER ** ..

De acordo com a Justificativa
Pela aprovação

lP1119S-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PM08
....*.....* PARECER .*.*.......

A Emenda propõe a supressão da at tnea F do item VI do
aet 19o 17 do Projeto

O cn soos tt tvc. a nosso ver, é caotvet no texto const ttu
ctonat

Opinamos pela rejeição da Emenda

lP 11194-3 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............... PARECER •• "'.***••

A Emenda propõe que se dê nova redação à attnea MC' do
item VII oc Art 12 do Projeto

A matér ta encontra-se devidamente tratada no Substitutivo
em elaboração tnccr-ccr-encc a tué ta contida na Emenda

Pela aprovação parcial I

1P11188-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
*...*.**..* PARECER ....****...

A presente Emenda propõe a supressão da at tnea c do
item 111 do ar-t 12 do Projeto de Constituição

Concordamos com o autor nas razões expostas na
justificação

lP11187-1 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.........** PARECER *••

Pretende-se com esta emenda alterar a redação da at tnea
f oc item lU do ar-t 12

Como este e outros dispositivos do mesmo artigo vtsan a
evitar tratamentos diferentes entre os cidadãos, somos
tavcr-ave-s a sua stntet taacão de forma a garantir a
taoatoaoe entre todos perante a lei.

1P11193-S JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
........* PARECER ..

A r-adtcêc cons t t tuctcnat br-as t l etr-a consagra a inviolabili
dade do slgilo da correspondência e das comunicações em ge
ral E neceseár to, entretanto, não cer-nt t tr- Que tal seja uti
lizado como forma de v to l ação da t e t
Pe 1a aprovação

1Pll171-4 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............... PARECER .......*....

O subst 1tut tvc ut t l tza redação bastante nr-exima daquela
sugerida pelo autor

1P11174-9 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
....**.* •• PARECER ..*** .........

De ecceoc cce a Just tr tcat tva
Pela aprovação (desde Que as funções do Defensor do Povo

não continuem a cargo do atntater-tc Publ tco)

lPl1170-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
..... "' '" PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P11168-4 PAULO ALMADA PMDB
............ PARECER * ..

A mater-ta foi suprlmida pelo sutist t tut tvo do Relator não
devendo cct s , o que emendar

lP11169-2 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PM)B
....* *. PARECER *••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

lPl1166-8 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A enenoa visa à alteração oo cacut co ar-t 29
Os nar-t tocs pol t t tcos , segundo Pf etr-o vtr-aa. "são asso

ciações de pessoas com uma Ideologia ou interesses comuns,
cce , mediante uma organlzação es t ávej , miram exercer influên
cia na determinação da orientação cor t t tca do oats ~

O Projeto mantém a livre criação de partidos oor tt tcos ,
uma das maiores conquistas da r-edemocr-at tzaçâo do País, e
seus principias fundamentais

As mod1ficações propostas são ma1s de redação e não al
teram sua essência

Em que pesem os argumentos exoenctccs no sentido de ccn
t r tbu f r- para o aoer-retcoaeento da redação, através de arcumas
alterações, octanos por manter o estatutoo no cecut e itens
do art 29, ce-a atendermos aos anseios dos partidos cct tr t
co, da classe pol tt tca. dos eleitores e dos candidatos

1P11167-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER * .

A proteção ao consumidor encontra certamente abrigo na
Lei Maior As especificações da matéria virão das mãos do le
gislador cr-ctnãr-to

1Pll175-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB.*.••...• PARECER •••••••••
De acordo com a Justificativa
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1Pll173-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
.....* PARECER *

Tendo s too t avor-ave ts a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg somos, coerentemente, pela re
jeição desta-------------------------------------------------------------------------------

lPl1172-2 JOSE IGNACIO FERREIRA pr~OB.* *.'" PARECER **
A r-eter-ta e objeto de atenção especifica em outr-o canr

tutc. com redação utver-sa-------------------------------------------------------------------------------

lP11176-5 JOSÉ IGI'tÁCIO FERREIRA PMOB
.........* PARECER .

EQuipara vencimentos de quem acusa aos de quem exerce a
cômoda função de defensor do Governo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1Pl1177-3 JOsE. IGNÂCIO FERREIRA PMDB
*.....*........ PARECER ..*•• ** ....

Pretende o autor 1mpr1mir nova redação do Hem 11 do ar t
27, afim de que a mat er-ta seja reordenada

Somos pela manutenção da redação do citado dtspos rt tvo.
Que trata da eteatnti tceoe

-------------------------------------------------------------------------------
lP11178-1 JOsE. IGNACIO FERREIRA PMOB
............... PARECER .",** .... 0j0.

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de to
do cabível, devendo ser torrada em conta

lPl1179-0 JOSE IGI'tÁCIO FERREIRA PMDB
* PARECER .0j0 ..

Em que pese sua relevância, não se cogita da apr-ec í ação
da mate-ta no âmbito constitucional

Pela cr-ejudtctat toaoe
-------------------------------------------------------------------------------

1P11l96-Q JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
• •••••••• PARECER *....** ... '"

A Emenda propõe a supressão da ar ínea B do item IX do
artigo 12 do Projeto

Conquanto r-etac tonaoo com o acesso a 1nformação falsa, o
preceito cont tdc no dispos1 t tvo , revela-se necessário, oevencc
r taur-ar- no Substitutivo

Pe1a aprovação

lP11197-8 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............ PARECER *..*....**0j0 ..

O objeto da Emenda está contemplado Pela cr-ef uctctat t-
dade

1Pll198-6 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.*0j0..*...... PARECER .* ••••••*

Inegavelmente, deve a mater ta ser tratada em capítulo pro
pr- tc

11)11199-4 JOsE. IGNÁCIO FERREIRA PI.'OB
......... * PARECER .."' .

Cuida-se de materia Que deve ser tratada em capitulo pr-ópr-Io
e afastada a mtnuoêncta

1Pl1180-3 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............. PARECER .

Pretende o autor permitir a locação de mão-de-obra, cujas
restrições ser taa estabelecidas em le1

Apes exame das razões apresentadas por 1numeros ccnst t
tutntea. ccnctuunos ser a mat er ta extremamente complexa In
t er-medí açãcde mão-de-obra engloba situação extremamente vari
áveis, Que se guardam em comum o aspecto formal da relação de
trabalho

Essa a razão porque, no sucst ttut tvo , tntcutnos a ccss t
bti toaoe de excepcional' a cr-ctbtcãc em legislação or-o tnar-ta
Parece-nos, contudo, dever a orotbtção constituir a regra e a

1P11200-1 JOSE. IGNACIO FERREIRA PMOB
."' PARECER .

O direito de resposta, que e exatamente o objeto tratado nas
at tneas que se quer suprimir, é inegavelmente, direito tndt
vteua t que r-ecess t ta constar do texto Constitucional tal sua
relevância Isto pode ser te t tc com outra redação-------------------------------------------------------------------------------

1P112Ql-O JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PYDB
...... "'•••• PARECER ."' •••••••

C texto do Projeto, no oar-t tc.ner • já ressalva. implicitamen
te, as situações ccnst ttutces , eis que em nenhum momento in
tenta mcdtt tcer- o status daqueles ja investidos no cargo de
Min1stro do Tribunal de Contas da União
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1P11201-Q JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB 1P11225-7 HELIO ROSAS PMDS

lPl1202-8 JOSE IGNACIO FERREIRA P~DB
............. PARECER .."' .

Pelo não acctntmentc A mater ta objeto da emenda, pare-
ce-nos, deva ser fixada para ser regulada no Regtmento da
Câmara Federa 1

lPi1203-6 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMOB
............... PARECER '00 ..

A questão objeto da eeence será r-eexamtnaoa com vlstas
a formul ação do Subst t tut tvc

1P11204-4 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
................. PARECER ..

-------------------~:~~-~:~:~~~~--~~.:~~~~~-~~-~~~::~:~:~~~---------------------
lP11205-2 JOSE IGNÁCI(I FERREIRA PFL
................... PARECER ...

A enenoa conr l t ta com as emendas suo-ess tvas pelas quais
optamos Pela r-ejetcão

Projeto de Const t t utçâc
Asstm pela sua rejeição

1P11226-S HELIO ROSAS PMD8
................ PARECER .

Pretende-se com esta Emenda assegurar "os dtr-ettos do
nascituro, desde o momento da concepção"

É nosso e-rtenctmeotc que a presente sugestão deve ser
objeto de cutcacosa ccnstoer-ecãc em etapa posterior do
processo teatatat tvc

lP11227-3 HELIO ROSAS PMDB
.................. PARECER ..... "'........

A EMenda apresenta coot euoc tnovaoor e aoer-t tcoaoor- do P
rof etc
__0 ideal nc-nat tvc da Emenda será arcancaoc através de no
rma ccnst ttuctcnat ecr-enaer-te, atribuindo à untão a cacactcao
e de legislar seb-e o direito urbano e extçtnoo dos mmtctptc
s a elaboração de planos urbanistlcos que, nafur-al ment e , aten
oer-ãc as recomendações da Emenda

1Pl1206-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
................ PARECER ....... ,.......

atr-eves desta emenda. apresenta o t tustr-e Constituinte
sugestão de nova redação para o ar-t 12. xt , -e- do Projeto
de Const ttutcãc

Trata esse dispositivo da proteção aos c tr-e t tos eutor-af s
AS alterações propostas nesta Emenda devem no nosso en

tenoee • ser objeto de cutdeoosa consideração em etapa poste
rior do processo teats tat tvc

Pela aprovação par-c t a l

lP11228-1 HELIO ROSAS PMOB
.................. PARECER ..

Aftgu"'a-se a Emenda proposta a tntrcntssãc tnoectoe de União
nas etnancas mcntctcats

1P11229-0 HELIO ROSAS PrtOB
................... PARECER .

A Emenda apresenta dispositivos ener-retcceocr-es do er-of e
to Com alteração de redação e de particularidades, somos pel
a aprovação, na forma do substitutlvo

lP1121S-0 HELIO ROSAS PMDB
....... "' * .. PARECER ..

A emenda proposta confltta com o texto do Projeto, ce t
optnamos por sua r-ef etcêc

lP11207-9 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
.................. PARECER ..

A emenda esta atendida em parte no Esboço do Substituti
vo Pela aprovação parcial

1P11212-5 HELIO ROSAS PMOB
................ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento cr-ecc-rtnente na Comissão de s tstenet raecãc

lPl1210-9 HELIO ROSAS PMDB
............... PARECER ..

Pela aprovação, conforme entendimento predominante da Comis
são de Sistemat taecão

Pf10BlPl1232-Q HELIO ROSAS
............. PARECER ..

O artigo 50 foi sucr-tmtoc

1P11233-B HELIO ROSAS PMOB
.................. PARECER .

Pela rejeição, considerando que o novo sunst ttut tvc do
relator deu outra redação ao ntscos tt tvo •

1P11230-3 HELIO ROSAS PMOB
.............. PARECER ..

A Emenda contempla importantes aspectos do tnst t t uto da
usucapião urbana, plenamente acett ãvets ,

Entretanto, a oest tnacâc especiflcada no "caput" da pro
nos tcão - "para sua nor-adta e de sua t amt t ta" - esta prejudi
cada pelo teor do par- 1 - "par-a ftns nab í tactonats ou outras
obras de tnter-esse social"

Objeta-se, também. que, considerando-se as cecut tar-toa
des de cada Mun1clpio, a oet tmttecãc da area deve ser remeti
da a teatstecãc municipal

Pela acr-cvacãc Parcial. nos termos do subst t tut tve

1P11231-t HELIO ROSAS PMOB
................ PARECER ...

A emenda en tela. segundo as tr-actcões const t tuctona ts brasi
leiras, merece adequada conatoer-acãc quando for elaborada a
teatstacãc complementar e ordtnér-ta

1P11234-6 HELIO ROSAS PMDB
................. PARECER ..

A preservação do meio amut ent e e um dos cr-tnctntos da or-cen
econômica, e como tal, devera ser observado pelo Estado no
exerctctc da função de planejamento
Especiflcamente no que r-eape t t a ao planejamento. ao texto
co.rst t t uclonat basta dlstingulr a tmce-et tvtceoe desse par-a
o setor publico e a f no tcat tv tuaoe para o setor privado
Pela r-ejetcãc

lP11235-4 HELIO ROSAS PMDS
.................... PARECER ...... *..........

A Emenda oferece nova redação a at 1nea N do ltem XV do
ar-t tgo H2 do Pr-oj eto

A redação proposta não se coaduna com o esp\rlto da
nova Carta

-----------------~:~~-~:~:~~~~.:-~~~:~~:~---------------------------------------
lP11236-2 HELIO ROSAS PMDB
.. PARECER « ..

A matéria. objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutntes
errpennauos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção mutto escectat , e acr-edt t aeos Que ao tema foi dado o tr-a
ter-ente condizente com a soa trspcr-t ânc t a

Nesta etapa do processo de e t abor-ação Constitucional •
parte da emenda deve ser- acolhida pelo Substitutivo

uotoemcs pois. pela aprovação parcial

PMOB

PMDB

lP11208-7 JOSE IGNÃCIO fERREIRA PMOB
................... PARECER ..

A matéria. objeto da enenoa. mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acotntoa pelo Substitutivo

Opinamos pois. pela aprovação parcial

lP 11209-5 HELIO ROSAS
............. PARECER ..

De acordo com a justificativa
Pe1a aprovação

lP11213-3 HELIO ROSAS PMDB
"' PARECER. "' *

O disposto no ar-t 86, inciso IV encerra uma antiga r-et-

vindicação e aspiração dos ser-vtocr-es. pübl tece Multipl tca
r-an-se tanto, ut t tmanent e. os regimes de contratação Que rei
na um ve-oaoetr-c caos na administração publ tca Por outro la
do, tal medida. preconizada pelo citado tnc tso tem grande
social, uma vez que acaba graves truuet tces contra os servi
co-es

lP11211-7 HELIO ROSAS
.................. PARECER ...

De acordo com a justificativa
Pe1a aprovação

lPl1214-1 HELIO ROSAS PMDB
................. PARECER ..

A Emenda deve ser r ej el t ada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematlzação

lP11216-B HELIO ROSAS PMDB......* PARECER ..
A Emenda deve aer- rejeitada por não se ajustar ao enten

diMento predominante na Comissão de Sistematização

1P11217-6 HELIO ROSAS PMOB
................ PARECER ..

A disposição contida na Emenda e conflitante com O texto
do Projeto Pela rejeição

1P1l218-4 HELIO ROSAS P~OB
............... PARECER ...

A emenda fol prejudicada em ceccrr-êncta da supressão de
todos os parágrafos do r-eter-toe artigo

1Pl1219-2 HELIO ROSAS PMOB
................. PARECER ..

A matêr ta já se encontra ctsctor tnaoa no Projeto
A redação da Emenda proposta em nada altera o seu con

tevco e ter-e-a
Pela pr-ej uc tc t a t f dade

lP11220-6 HELIO ROSAS PMDB
................. PARECER ..

A emenda proposta e confl t tante com a cr-tentacâc oet tnt
da no Projeto, razão de opinarmos pela sua rejeição

1Pl1221-4 HELIO ROSAS PMDB
.................. PARECER .

A sr-enoa deve ser rejeitada por não se ajustar ao ent en
dteentc pr-edcmf nante na Comissão de s tst emat tzecãc

lP11222-2 HE'LIO ROSAS PMDB
.................. PARECER ..

A emenda procura modtf tcae a redação do ar-t 255 do proje
to, Que conce t t ua as Policias Civis

Reputamos mais adequada a r-edação do texto nr-of et auo r-a
zão Que nos leva a cerne- pela sua e-ej e t çãc

lPl1223-1 HELIO ROSAS PMDS
.."' PARECER ..

A êr-enoa deve ser r-eret taoa por não se ajustar ao enten
dimento predominante na co-nssão de Slstematização

lP11224-9 HELIO ROSAS PMDB
"' PARECER * ..

Pelo não acotrumento , tendo em vista a orientação adotada
no substitutivo

lP11225-7 HELIO ROSAS PMDB
...... ~ PARECER .

A presente emenda, embor-a os altos proposttos do eminente
cons t t tutnte conel t t a com a s ts temat tca geral adotada pelo

lP11237-1 HELIO ROSAS PMDB
................ PARECER ..

Essa e uma questão multo complexa. se de um t aco existe o
fato social. do outro extate o esctr-tto do projeto Que é o de
estabelecer um principio ftrme de admissão do ser-vtoor- pub l i
co, a f tm de acabar com o caos hoje extatente na aõmtntst r-a
ção cuct tca Nesse sent tdo. a sugestão dessa norma tr-ans t tó
ria choca-se tr-ont a toente cem o artigo 86

Ha que se considerar também que a fixação de U'Il determi
nado nu'ner-o de anos como condição para adquirir estabilidade
ou efetivação é UM tanto ar-b tt r-ár ta Haver-a aquele servtocr
que, por questão de meses ou dias. r tcar-ã exctutcc do beneet
etc ccncectcc por esta emenda

Assim sendo. julgamos mais oportuno não abrir mats esta
excessêc. ainda que tal atitude possa ser considerada exocn
tanea

Pela rejeição

1P11238-9 HELIO ROSAS PMDB
................ PARECER ..

A proposta não atende ao conceito de função social da
propriedade, embora propicie o aumento da produção

Pela r-ej etcâc da Emenda, por tratar-se de matéria espe
cifica de te ' orotnér ta-------------------------------------------------------------------------------

lP11239-7 HELIO ROSAS PMOB
.................. PARECER ..

----------------~::~-~:~~~~~:~~~-~~~:~:~-~~:_::~~:_~~-~~~::~:~:~~~------------
lP11240-1 HELIO ROSAS PMDB
................. PARECER ..

A arenua deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~~-~~~~::~~--~:_~~:::~~:~:~~~~---------------
1P11241-9 HELIO ROSAS PMDB
........ * ..... PARECER ........ * ....

Pretende a emenda alterar o paragrafo 60 do ar-t '90 272
do Projeto

Tal modificação prejudicara o alcance da nor-na proposta,
eliminando a sua et tcãcta

_____ R -------------------------

lP11242-7 MOYSÉS PIMENTEL PMDB
................ PARECER ..

As r tnai tuaces cer-seautcas pela Emenda centr-ar-tem a ol'i
entação oee tntca pelo Projeto

-------------_.._--~:~~-~.:~:~~~~------------------------------------------------
1P11243-S MOYSES PWENTEl ?Pr'DB
.................. PARECER .

Efetlvamente trata-se de eater-ta t tptcanente inerente a
teatatacão cr-dtnar-ta. razão pela qual acotneros plenamente a
presente emenda
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lP11245-l MQVSES PWENTEL PMOB
............... PARECER "

A disposição cont toa na Emenda e conflttante com o texto
do Projeto Pela rejelção

1P11259-l FLAVIO DALMIER DA VEIGA PI\lOB
"' ~.'" PARECER .

A Emenda apresenta cnsncs tt tvc pertinente a legislação
1nfraconst i tuctonat
pela r-efetcão

lP11244-3 MOYSÉS PIMENTEL
"'.... "''''.... PARECER "''''.'''.''' .. ''''''

Aprovada, nos termos do Substitutivo

PMDB lP1125B-3 SANTINHO FURTADO pr"'DB

lP11246-0 MOVSES PIMENTEL PMDB
............ PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na ccmtssãc de Sistematização

lP1l247-B MOYSÉS PIMENTEL PMDB
••••••••• PARECER .1< .

As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a or-t>
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição

lP11260-5 FLAVIO PALMIER DA VEIGA Pr,lOB
.... "' PARECER .

A s trapl es enunciação programát tca ou autor i zação para se
rem concedidos tncent tvos f tscats para empresas que mantenham
ou criem escolas t ecntcas para formação profissional ou de
ensino fundamental, para a geração de empregos e o desenvol
vimento de regiões pobres, pequenos eentcrctos e faixa de
f r-cnt e tr-a , ou para a construção, amp11ação e eccerntaacão de
unidades armazenadoras de produtos ecr-ccecuar-tcs , e outros
semelhantes, não constitui mater ta constitucional

lP11248-6 MOYSES PIMENTEL PMOB
............... PARECER *..* .

Pela aprovação A emenda tem a mesma orientação da de
numero lp07744-3, cuja técnica legislativa parece pr-eeer-t
ver

1Pl 1249-4 SAt~TlNHD FURTADO PM06
••••••••• PARECER "'••

Propõe-se, atr-avés da presente EMenda, que as contr-tbut'
ções previstas na Constltuiçao integrem o ar-t 257 j untamen 
te com as demais escectes tr-tbut ár-tas impostos, taxas e ccn
tr-vcutcãc de metno-j a

Não obstante o seu caráter tributar lo, entendemos nevam
as contribuições ser mantidas paralelamente as demais figuras
trib.rtárias, observando, entretanto, o ctspcstc no ar-t 264,
ttensIeIII-

Tais contribuições apresentam caracter\st1cas escecta 
t ses tmes , oeet tnenoc-se a necessidades as mais diversifica 
das, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que
lhes tem sido dado em nossas Ccns t t t uf çôes , acent uancc o seu
asoetc para f 1sca 1-------------------------------------------------------------------------------

lP11261-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMD3
............. PARECER "' ..

A mater ta de que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação a justa reivindicação das donas-de
casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito á t t t tacãc ao sistema cr-evtoenctar-tc na quat t >

dade de segurado znteoemce, não obstante, que a f r-evado 
r-a adoção do print.~pio da unlversal idade de cobertura da
Seguridade Social, acolhido no Substitutivo, prover-a por si
só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento ate ho
je reclamado como neces-ser-tc a plena tntear-acão da dona-de
casa ao atare-a ct tctar de cr-evtoêncta A part1r de tal
provisão, nenhum ootce poderá ser alegado no sentido de se
postergar o exer-crctc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras, cabendo à tet ordinária regular as bases des
se exer-ctctc-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1262-l FLAVIO PAl.MIER DA VEIGA PMDB
............... PARECER .

O teor da emenda não e r-ater-ta const tctona t
Pela rejeição

\?11250-B SANTINHO FURTADO PMDB
.......... PARECER .

Somos pela rejeição da emenda A matér ta deve ser trata
da na legislação ordinaria

Pela rejeição

1P11258-3 SANTINHO FURTADO PMDB
...... "' PARECER "' '"

Propõe a Emenda relnser1r o ISS na competênc'a municipal
O imposto sobre pre~tação de serviços deve ser estadual

conforl'le a estrutura tributaria contida no Projeto
Pela rejeição

P11254-1 SANTINHO FURTADO PMDB
............. '" PARECER .

A emenda visa ooss tbt t t tar a 1nst t tu í ção de contribuição
municipal para executar programas vtncur aucs ao eandato do
Prefeito

Entendenos que tal vinculação e desaconselhavel além de
aumentar a carga tr-f buear ta no montcrctc

Pela rejeição

lP1l256-7 SANTIt><HO FURTADO PMOB
................ PARECER ..

Cons1derando as r-azões apresentadas na justificação e o
enrendtnentc de grande numer-e de ccnst ttutntea.entenoemos ser
valido a inclusão de vinculação de receita especificamente ca
r-a a educação Asstm.conatoer-amos a E'nenda como aprovada, em
parte, na forma do subst t tut tvo

Pela acrovaçao parcial-------------------------------------------------------------------------------

PrtlOB1P11272-9 FLAVIO PALMIER DA VEIGA
................ PARECER .

Acatada. parciamente, no merito

lPl1265-6 FLAVIO PALM!ER DA VEIGA PMDB
••• ""' ••• >t PARECER .

Pela r-ejetcêo A fixação de percentuais na transferência
de recursos a Estados e MunlClplos faz parte de um contexto
de discriminação de renda, objeto de consenso entre os cons 
t t tu tntes A alteração isolada, como pretendida pela emenda
irá r-eoercur-t tr na s tatemat tca de distribuição de recursos pu
blJcos, constante do Projeto razão por que consideramos ino
portuna a enenoa

lP1l271-l FLAVIO PALMI=.R DA VEIGA PMOB
.... "'...... PARECER ... ",*.* .....

A Emenda percute questão que deve ser examlnada a luz do
Sutst itut ivo_ Pel a aprovação

lP11268-1 FLAVIO PAl.MIER DA VEIGA PMDB
................. PARECER ..

A ampl tacãc das imunidades t r tbut àr-fas contraria ten-
cêncta crescente que vem se r-anteest anoo. entre os const t tu
tnt es , desde o tntcto dos tr-ana tncs das suucontaeões e das
comt ssões Temáticas, além de comprometer a meta de se refor
çarem as finanças municipais e es t adua t s

lPl1263-Q FL,WIO PAU,"IER DA VEIGA PMOB
......... "'. PARECER ••" ••••••

A mataria de Que trata a emenda demonstra a sens tbt t t
oace do Autor em relação a justa r-etvtnctcecão das donas-de
casa (inclusive camponesas) no senr tco do r-eccnnec tnentc de
seu d tr-e t to a filiação ao sistema previdenciário na quat t 
cace de segurado Entedemos, não obstante, que a inovado 
r-a adoção do cr-tnctpto da untver-sat tcaoe de cobertura da
Segurid.arle Social, acolhido no Substitutivo, pr-over-a por 51
só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je r-ectareoo como necessário à plena integração da dona-de
casa CIO sistema ct tctat de. cr-evtcêncta A partir de tal
provisão, nenhum catce ecoe-e ser alegado no sent1do de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras, cabendo a tet orctnar-f a r-eautar as bases des
se exer-ctctc

lP11269-9 FLAVIO PALMIER DA V:::IGA PMDB
••"' PARECER ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que repõe limitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência ccecteeentar- para seus
servidores Entendemos cons í s t e-rte o argumento de que se tra
ta de natér ta mata própria de legislação cr-dtner-ta, pots o
assunto ja e objeto de tr-at aeentc esoectf tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o ccntr-cte e a e tscat t
zaçâo dos "fundos de pensão" é cOll'petênc1a de UlT'a Secretaria
especifica do M'lnisterio da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento-da observância das normas le
gais e regulamentares pert1nentes

------------------------------------------------------------------------~------

lPl1266-4 FL.c.VIO Pl\LM!ER DA VEIGA PMOB
• PARECER .

A emenda pretende sucr-tntr- o ar-t 360 que impõe limitação à
participação das ent vceoes e errnr esas estet ats na manutenção
t meocetr-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argul'lento de que se tra
ta de mater-ta mais crõcr-ta de teatstacãc ordinária, octs o
assunto Ja é objeto de tratamento espectr tcc em dota decretos
execut i "OS, o que demonstra a preocupação do Poder Pub11co
com a ques tão Ressalte-se, ainda. que o controle e a fiscal1
eecãc dos "fundos de censãc'' e competência de uma seceeter-ta
esoectr tca do Ministério da Previdência e ass tetêncta Social,
a qual tr-cumne o acompanhanerrto da ouser-vêncta das nor-mas le
gais e regulamentares pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1267-2 FLAVIO PALMiER DA VEIGA PMDEl
.............. PARECER ...

A emenda apresentada não se coaduna com o atual proposito
de simplificar a redação do Projeto, pela eliminação de ex-
pressões pr-esctnutvets E cr-eree iver adotar uma forma que
contenha o principio do direito do tcoso. sem, entretanto,
estender-se em aspectos pertinentes a legislação cr-dtnar ta

Consideramos a emenda prejudicada

lP1127Q-2 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
..... "' PARECER .

O sistema tributario proposto no Projeto de Constitu1ção
estatleleceu um perfil de dlstribuição de cOlT'petências e de
receitas tributarias capaz de proporcionar a cada esfera de
poder pOl'itlCO os !"ecursos necessar10s ao atendimento de
suas atrltluições

A alteraçdo sugerida na Emenda criaria um desequil 'lbrio
no sistema proposto, capaz de comprometer o cumpr1"ento das
tarefas at tnentes a União, aos Estados e aos Munlc'ptos

Pela rejeição

lP11264-B FLAVIO PALMIER DA VEIGA DMDB
................ PARECER: •••••••••

Somos de parecer que o oese-eenno do ensino fundamental
encontra-se longe de ser sat tatatcr-to. não havendo, assim,
fundamento para a extensão da om-tcetcr-teceoe escolar-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P11251-6 SANTINHO FURTADO
+."'+.~."'''' PIl,RECER ~

Pela aprovação nos termos do Substitutivo

1P11253-2 SANTINHO FURTADO PMDB
"'...... "'•• '" PARECER •••••••••

O exame da emenda e respectiva just1ficação, apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos t evou a concluir que a ai te
ração proposta contribuiu efet1vamente para o aperfetçoamento
do projeto, tcr-nanooc mats preciso Quando se refere a altera
ção do vocabulo "tributaria" para "oe impostos" Quanto a ex
cr tcat tva no drsccs tt tvo a "garantia de empréstimos" entende
11'05 ser oesnecessar ta Pela aprovação parc1al.

lPi 1255-9 SANTINHO FURTADO PMD8
.......... "' PARECER "' ..

Procõe, a Emenda Que se estenda aos eontcvctcs , o d1r ei
to de r-eceber metade do produto da arrecadação de impostos r-e
s tdua Is criados pela União, sempre que estes exctuf r-em o MU
nicipal enrer-tcr-nent e tnsr ttutcc. tendo ee- vista que o Autor
or-cpôs , em outra emenda, a extensão, aos euntctotcs , da com
oetêncta residual para tnst t tutr- outros impostos

A excessiva proliferação de impostos diferentes, Que mu
dassem da ar-ea do ter-r t tor-to de um Municip10 a outro, geraria
insustentável situação de falta de defesa do contribuinte, tm
possibilitado de conhecer qcats as imposições t r tbut ar-f as a
que estaria sujeito, cada vez que se deslocasse de uma c-omuna
para outr-a.,

A ccecetêncta r-es tcua t deverá figurar, portanto somente
no ã"'blto da União, dos Estados e do Distrito Federal, f tcan
do m-efudtceoc o acr-ésc-eo proposto na ereenoa

lP11252-4 SANTINHO FURTADO PMD8
••• >l-•••n' PARECER •••",...... ",

A Emenda propõe a inclusão de mais um Hem no artlgo 266
para impedir seja o nuntctcto coaoet tcc a pagar contribuição
prevldenclar1a do empregador

O assunto esta deslocado, porque no t ttutc VII, relativo
ao Sistema Tributaria, não se trata da instituição de ccntr-t
bu1ções - do que decorre não ser este o local próprio para
disciplinar sua tsenção ou imunidade

Além ctssc, a mataria cabe melhor na legislação or-tftnar ta ,
na qual são oet tntccs os contribuintes, as isenções, as cases
de calculo etc Não deve, pois, ser objeto de dispositivo
const r tucrona t se ficou afeto a lei indicar Quem deve arcar
com as contr-tbutcões cr-evtoenctar-tas

1P11257-5 SANTINHO FURTADO PMDB
............ PARECER .

A Emenda objetiva alterar a denominação dos "eser-eet tmos
concutscr tcs- para "tnccetos r-est ttutvets ", sob o euncemen 
todo que eles são tributos da espec1e "impostos 6 Tambem pre
tenóG estender aos municlp10s a comoetênc1a para cobrar em 
préstimos compulsórios, uma vez que eles enfrentam sHuações'
f1nanceiras diflce1s com calam~dades publlcc15 tal como 05
Estados e a União

As pretensões_não podem ser aceitas Primeiro, porque os
emprestimos cOfl'pulsorios não estão sendo considerados como
tributo. no Projeto Segundo, porque o seu fato gerador e t
dêntico ao dOS impCl~tos e,ass1m. se eles tiVessem a denomlna
ção de impostos ( e como tal fosseM conceituados) ocorreria'
ev1dentemente o "bis in ideM" Terceiro (no que tange à COM_
petência municipal), porque o Mun1Clpio sob calamidade publi
ca não deve~la agravar ainda mais a sua população, com co 
brança de emprestimCls compulsori-os Os Estados e a União ar 
recadall' o emprest1mo em varias localidades para combater a
calamidade localIzada nalguns Municlp10s, ja o murl1Clpio te 
ria de arrecadar todo o emprest1mo na próprla zona sujeita
aos rigores da calall'tdade-------------------------------------------------------------------------------
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11'11272-9 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB Pela rejeição. na forma do Substitutivo

1):111273-7 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
............ PARECER •••••••••

A nosso ver. a r emenda enquadra-se melhor na lei or-cê-
otca que regera os mcntcto tos Pela pl"'ejudfclal Idade-------------------------------------------------------------------------------

11'11274-5 VILSON SOUZA PMDB
.......... PARECER •••••••••

A alteração proposta e oesnecesser-ta. visto que o ar t 13
ja satisfaz plenamente o objetivo da presente emenoe (confira
ar-t 13, inciso V)-------------------------------------------------------------------------------

11'11275-3 PAULO ROBERTO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, isto e. supressão do lo do
artigo 66 e contra a supressão total do inciso V do artigo
57. visto a necessidade de se dar uma norma geral e matar-ta
na Constituição

11'11276-1 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação. nos termos do subst t tut tvc-------------------------------------------------------------------------------
11'11277-0 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER .

As propostas contidas nos 10 e 20 cons r tteea mate-
ria de legislação or-d tnar t a e de planos de desenvolvimento de
C e T

O proposto no 30 já esta atendido. sob forma de cr-tn-
ctotc, no -cacut- do artigo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
11'11278-8 VILSON SOUZA PMOB
.......... PARECER .

-------------------~:~~_:~~~:::::~~~:_~:_:~~~:_~~_:~~:!~!~:~~~--------------------
11'11279-6 VILSON SOtlZA PMQB
............... PARECER .

Pelo não acolh1mento O veto nar-ctat e una tnst ttutcãc já
consagrada no Direito Constitucional brasileiro, cabendo ao
Poder Legislativo. Quando o julgar inconveniente, r-ej e t t e-j c ,
na forma preconizada na Const ttutcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P11280-0 VI LSON SOUZA PMOB
............. PARECER .

Permite a emenda o a t tst amento e o voto aos r-ator-es de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a idade para o ai t stamento deve corres
ponder àquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade. o jovem ainda não adquiriu
a r-etur-toace necesser-ta para o exer-ctcto do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escrita-------------------------------------------------------------------------------

1P112B1-B GERALDO FLEMING PMOB
* PARECER .

O sistema t r-tbut àr to proposto no Projeto de ccnsr ttutcãc

estabelece um perfil de distribUição de concetênctas e de
transferências de receita tributaria capaz de atender as ne
cessidades de Cada esfera de poder ccr tt tcc A alteração pro
posta na Emenda afetaria o eout r tbr tc do referido sistema

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
1Pll282-6 JORGE LEITE PMOB
*.* •••••• PARECER *••••••••

Propõe a emenda alterar a redação do 10 do artigo 273
do projeto

A redação const anre joo projeto é tecnicamente precisa

-------------~~~~~~-~:~~~:_~-~:~-~~~~~:::_--------------------------------------
1Pi128'3-4 JORGE LEITE PMOB
............ PARECER .

A presente emenda, embora os altos oroocsttoe do emtnente
constituinte conr r t ta com a steteeat tca geral adotada pelo
Projeto de ccnst ttutcãc ..

ass tm. pela sua rejeição

1P11284-2 JORGE LEITE PMOB
............. PARECER .

A Questão do Sistema de Governo. em face das discussões
que ainda se pr-ocessem, ser-a definida após a elaboração do
Substitutivo Pela prejudicialidade

1P11285-1 JORGE LEITE PMDB
.......... PARECER .

Pela aprovação parcial. nos termos do subst t tut tvo

1P11286-9 JORGE LEITE PMOB
~ PARECER .

Concordando com os argumentos do autor da Emenda nosso
parecer é pela sua aprovação. tato é. supressão de todos os
artigos referentes a cr-tacão escectt tca e dlreta de novos es
tados cota se trata de matar-ta tner-aconst t tuc tona t

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP11287-7 JORGE LEITE PMDB
~ PARECE~ .

Pela aej etcão
Julgamos deva o texto do presente Projeto de Const t tut-'

cão preservar o direito eocutr-roo a cctsa julgada e o ato
jur-rutco perfeito Por essa razão, não na porque desapropriar
as r-er tnar-tas em funcionamento no pa1s com direito assegura
do pela lei n 2004 de 3 de outubro de 1953, em seu ar-t 43

Pelo Que, somos pela rejeição da emenda

11'11288-5 JORGE LEITE PMOB
"' PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial. nos termos do substitutivo

1P11289-3 JORGE LEITE ~MOB
"' PARECER ...

Pela aprovação
Entendemos deva ser aprovada nos termos do sucst i tut tvc.

a presente emenda

lP11290-7 JORGE LEITE PMDB
••••••••• PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros or-tnctntos ou pela sua tmcer-t tnêncte CO'l1 o tema. a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP11291-S JORGE LEITE PMOB
............... PARECER .

A mater-ta. objeto da enenoa, mereceu dos Constituintes
e-pennaocs na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito esoec tat e acreditamos que ao tema foi dado o tr-a
tenente condizente com a sua tmpor-t ânc ta

Nesta etapa do processo de etabor-açe- Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo suust ttut tvc

Opinamos pois pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P11295-B .JO~GE LEITE PlfDS
."' PA"-ECER ...

Pela rejeição Na solução adotada pelo projeto o ccruecec
da enenda esta atendido parcialmente ( 10) Por outro lado.
manter o 3D. Que dar ao legislador municipal a ccsstcti t
dade de criar seu o-cor-te tribunal

lP11296-6 JORGE !..EITE PPlOB
........... PARECER .

A meter-ta objeto da presente Emenda ser-a oportunamente
considerada por ocas tão da elaboração do Sunst t t ut tvc

Pela aprovação parcial

1P11297-4 HUMBERTO LUCENA P"'DB
............... PARECEr:t ..

Pelo r-ão acolhimento tendo em vista a orientação anota
da no suost itut IvO

11'11298-2 HUMBERTO LUCENA PMDB
.............. PARECER .

f.jão há ocvtoa nenhuma quanto a necessidade de ser-en es-
tancados os abusos concedidos em tonos os ntvets pelos coano
mtneocs "marajas" do serviço cuct tcc

Entretanto, e tnvtavat a aot tcação da sugestão or-a pr-ooos
ta Isso porque não e facil quantificar Qual e a r-emn-erecão
real do Utular de cada ooaer Existe a par-t-e Que ele percebe

um dinheiro e outra que e recebido em esoecte vetcuto a cts
posição, conousr tvet • empregado etc

Como avaliar a remuneração repcss tver , dtr-tamos

11'11299-1 HUMBERTO LUCENA PMDB
........... PARECER .

A enenoa apresentada não se coaduna com o atual propósito de
s tmp t t t f car- a redação do Projeto pela eliminação ele expres
sões ou de artigos cr-esctnd tve t s E cr-erer-tver adotar urra
forma que contenha o cr-mctcto do df r-e t to , como o fez o Pro
jeto de Constituição. sem entretanto. estender-se em aspec
tos que qualificam a mat er ta e que são pertinentes á legisla
ção or-dtnar-f a

-------------~:~:-~:~:~~~~----------_.::_----------------------------------------
11'11300-8 HUMBERTO LUCENA PMDB
............ PARECER •••••••••

Não obstante a importância da emenda oferecida pelo no 
or-e ccnst ttutnte, entendemos que ela deva ser objeto de no-ma
tner-a-const ttuctcnat • vez que a Constituição deverá estabele
cer nr tncuatcs e não cr-vter tos de alocação de r-ecur-sos

Pela rejeição

lP11301-6 HUI,lBERTO LUCENA PMOB
........... PARECER ...... *......

A emenda propõe a instituição de tributo tia União com
base no artigo 261 para custear projetos de Irrigação no
no-oeste

Entendemos oesnecessar-ta a cr-taçso de tributo escecrr tcc
para a irrigação

O equtl f br to tr tbutar to contido no projeto já ooas tb t t t ta
a Unfão atender projeto de lr-rfgação

Pela rejeição

11'11302-4 HUMBERTO l.UCENA PMDB
........... PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entee-

-------------~~~~:~-~~:~~~~~~~::_~:_~~~~~~~~-~:_:~:::~~:~~:~~~--~-------------
11'11303-2 HUMBERTO LUCENA PMOB.......u. PARECER •• "'•• * ....

A emenda do ilustre estabelece Que "ftca vedada a vtncu
lação do satac to-etnnro a qualquer base de calculo para cor
reção ou atualização do valo" da moeda. exceto para a eixacãc
da remuneração maxrma dos servidores da ecmntstr-acãc publ rca
direta ou mdtr-eta''

~ Consideramos Que o texto do substitutivo der me com cla-
reza "os reajustes oee tcotcos de modo a preservar o poder a
cute t t tvc dos trabalhadores atendendo desta forra a emenda
sob exame

Diante do exposto opinamos pela rejeição da emenda.

11'11304-1 HUMBERTO LUCENA PMDB
••••••• "'. PARECER ••• 'l<•••••

As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a c-t
entação cet tntoa pelo Projeto

Pela rejeição

11'11305-9 RONALDO CARVALhO PMDB
............ PARECER .

A emenda pleiteia a manutenção do ISS na competência
mun'cipal

Dentro do Sistema rr tcutar-tc proposto que fundiu o ICM
e o ISS na competência estadual. não merece acolhida

Pela rejeição

1Pl1306-7 RONAl.DO CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pleiteia a manutenção do ISS na competência Il'U
n í c tpa t

Dentro do Sistema 'rr tbut àr to proposto que fundiu o ICM
e o ISS na competência estadual. não merece acolhida

Pela rejeição

11'11307-5 CRISTINA TAVARES PMDB
........... PARECER .

A emenda está atendida em parte no art 43 do esooçc 'do
Substitutivo Pela aprovação parcial

11'1130'8-3 CRISTINA TAVARES PMDB
............... PARECER .

Em parte a proposta encontra areer-cce nas disposições
focal taacas Peja aprovação car-ctat

11'11309-1 PEDRO CANEDO PFL
."' PARECER .

Pela aprovação. nos termos da justificação da Emenda
Pela aprovação

1Plt310-S ALARICO ABIB PMDB
••••••••• PARECER .

O dispositivo objeto da presente emenda não veda Q traba
lho teeccr-ar-tc mas a truer-eedtacãc da mão-de-obra Impõe.
portanto. como reçre, o estabelecimento de vtncctc ernpregatl
etc direto entre prestadores e tomadores de serviços

A acr tcacãc dessa norma. como se pode ver. não pode alte
rar de maneira significativa. a crer-ta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços naja atendidos mediante locação desapareceria com a proi
bição da Intermediação Essa necessidade simplesmente passará
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuarios oo serviço

Pela rejeição da emenda

1Pl1293-1 JORGE LEITE PMDB
............ PARECER ...

Pela refetcãc na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP11292-3 JORGE LEITE PMOB
"'•••• "'••• PARECER .

A Emenda deve ser aprovada. conforme entendimento cr-eccmt
nante na comssão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

11'11311-3 JOSE SANTANA PFL
............. PARECER ••••• "'''' ••

sugestão oportuna e adequada. integralmente' aproveitada. nos
termos dO subst t tut Ivo

lP11294-0 JORGE LEITE
.......... PARECER •••••• "'••

PNDB

1P11312-1 JOSÉ SANTANA
............ PARECER '"

Parecer idêntico â'õ do no. lP02924-4

PFL
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lPl1312-1 JOSÉ SANTANA PFL 1;;>11331-8 CESAR CALS NETO POS

lP11313-Q JOSÉ SANTANA PFL
"''''''''''''''''''''''''' PARECER "''''*'''''''''''''''''

A Emenda aborda assunto ainda discut ldo a ntve t de Proje
to, devendo o Subst t tut tvo firmar pos tcãc oettntt tva sobre o
tema

erestoent e com toda a sua equipe de Governo e considerando
a tnoa que o Governador ser-a eleito e não mais uma pessoa ele
confiança nomeada pelo Pr-esidente, somos de parecer Que a
cotnctoêncta expressa no Projeto traz mais vantagens para a
oonutecão do DF e maior entrosamento do Chefe da Nação con o
governador, el e1tos s tmut tenea-nenta-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1315-6 JOSE SANTANA PFL
.... "' "'''' PARECER "' ..

Pela aprovação em parte, na forma do suns t t t ut tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P11316-4 JOSÉ SANTANA PFL
...... "'."''''. PARECER .... "'...... '"

nesnecessar-ta a preocupação O artigo anter-tor-tao) é de
universal aplicação

sete não ecoinunemc

lP11323-7 JOSÉ SANTANA PFL
....."'•••• PARE.CER •• "' ..

A emenda que o esnu-ttc do projeto Que na Questão da acu
mulação pretende ser r~gido e não r textvet , devido aos abusos
hoje existentes no serviço publ tcc-------------------------------------------------------------------------------

lP11314-8 JOSE SANTANA PFL
"'''''''" ...'''... ''' PARECER "''''''' .....''''''''''''

Acolhe-se a Emenda, suprimindo-se consecuentemente
dtscostt tvc

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

Wl1333-4 CÉSAR CALS NETO POS
••• "' PARECER ."' .

Q conteuco da emenda apresentada refere-se a matéria que
figuraria melhor em legislação complementar Merecerá, pois,
adequada ccnstceracãc. na ocasião cr-õor ta

Com relação ao texto const ttuctonar , consideramos a pro
posta rej ertaca-------------------------------------------------------------------------------

lP11334-2 CÉSAR CALS NETO POS
.... *•••• '" PARECER .

Pela rejeição, tendo em vista que o novo substitutivo do
Relator deu no....a Redação ao d1sposHivo r-atat t ....o à d1sc1p1'\na
da mat er ta

lP11332-6 CESAR CALS NETO PDS
•••••• "''''. PARECER ..... ",.....

Consideramos que o direito dos tr-abathaocr-es de partici
parem na eemtutstr-ecãc das empresas, no sistema de co-gestão
e uma forma justa e competente de proporcionar aos trabalha
dores tn-as tierr-cs UMa concreta reciprocidade, por tudo que
eles tem tet to pelo pais, ar tãs os leghimos construtores do
desenvolvimento e crescimento do Bras1l •

Na verdade no substitutivo a emenda sob exe-ne , ja se en
contra corrter-mj ada quando enuncia" a participação nos lucros
desvinculada da r-eean-er-ecãon. conforme definido em Lei ou em
negociação cal et tva''

Diante do exposto, opinamos pela crejuctctat toace-------------------------------------------------------------------------------

1P11339-3 MDEMA SÃO THIAGO POT
"'•••••••• PARECER "'••••••••

Acolhido car-ctatmente. nos termos do Subst1tut1vo

lP11337-7 CESAR CALS NETO PDS
"' '" PARECER •••• "'- .

A Emenda e'n exame visa a conferir aos subst t tutos das
serventias de foro judicial, o otr-e t to a efetivação no cargo
de t t t uj ar-, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a es tet taacãc das referidas
servent tas , demonstrando senatve r avanço nessa ar-aa e r-econ
elo, no lugar adequado, as funções contrarias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se esatn, ext1nguir os cr-tvt testos ate então
ccnrer-tcos aos titulares de serventias Que, por delegação do
Estado prestam serviços nctcr-tate , a nosso ver tnoeteaeveis

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos suest ttutos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaziar a regra estat taacc-a , a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os privilegias que se pretende extin
guir

Somos pe 1a rej e i ção da Emenda

1P11338-5 VLADIMIR PALMEIRA PT
..... "'...... PARECER ."' ... "''''.....

A presente Emenda é pert1nente, podendo ser aoscrvtce De
lo artigo 314 do Projeto

Aprovação

lP11335-1 CESAR CALS NETO PDS
"' PARECER '"

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al
guns desdobramentos que, na tradição jur-tctca brasileira, me
lhor se adaptam ao corpo da legislação or-dtnar-ta e coectemen
tO'

Pela rejeição-----------------------------....-------------------------------------------------
lP1l336-9 CESA.R CALS NETO PDS
••••••••• PARECER "'•••••• ,,'"

A tntr-cmtssão do Poder Executivo na atividade legiferan
te do Poder t.eatatat tvo , como proposta na emenda, há de ser
arredada, por ser manifestamente nr-ej udf cf a l ao 11....r-e uso das
pr-er-rcaat tvas deste ul t imo Poder

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PFL1P1132l-1 JOSÉ SANTANA
..",•• ",,,,••• PARECER ..

Face aos er-aueentcs , pela aprovação

lP11318-1 JOSE SANTANA PFL
••• "''''•••• PARECER '"

O Relator entende Que os pro....entes da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tributário dispensado aos ren
dimentos do trabalho assalariada No que r-escer ta á isenção
de contribuição cr-evtoenctar ta, trata-se de mater ta que ja e
objeto de lei ordinária, desnecessar ta e impertinente sua
otsctnt tna no texto constitucional

1Pl1319-9 JOSE SANTANA PFL
.....",..... PARECER ..... "'•••••

Acolhida no mêr-f t c tendo em vista que os ar-t igos 336 e
487, que dispunham sobre a meter-ta no Projeto ela Comissão de
s tateeat taecãc , foram supr1m\dos no Substitutivo do Relator
Ver, a prooôs tto. o teor elo parecer dado a emenda numero
1POQ202-8

1P11322-9 JOSE SANTANA PFL
........... '" PARECER •••••••••

O dteccs tt tvc objeto da presente emenda não veoa o t r-aba
rnc temoor-ér to. mas a intermediação ela mão-de-obra Impõe
portanto, como regra, o estabelecimento de vinculo encr-eaat t
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, comose pode ver, não pode alte
rar, de maneira significativa, a oferta dê postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor Que a necessidade dos servi
ços hoje atenctocs mediante locação desapar-eceria com a prol
btcêo da intermediação Essa neceas tuarre simplesmente passara

a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuários do serviço

Pela rejeição da emenda

lP11317-2 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••" PARECER .."''''.''' ••••

A medlda objetiva sanar certos abusos Que vêm sendo prati
cados atualmente Por outro lado, a natureza do cargo e tem
ocr-ar-ta e não pode servir como referência para aposentadoria
no servtcc publico-------------------------------------------------------------------------------

lP1l320-2 JOSE SANTANA PFL
"'••••• *•• PARECER ."'•••••••

ccnccr-oamos com O nobre ccnst ttutnte quando afirma Que a
incidência de tributos é, no mínimo, uma injustiça do poder
publico conr tca contra o beneficiário da aposentadoria ou
pensão Entretanto, esta meter-ta não deve constar do texto
ccnst ttuctonat por ser pertinente á legislação or-ctnar-f a

---------------------------------------------------------------~---------------

lP11324-5 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER .

Subentende-se Que a lei será federal oesnecessar-ta. por
tanto, a atenção proposta uma vez. Que o dtsoos tt tvc obr-iga
tal atividade

lPl1340-7 ROIlALOO CEZAR COELHO PMDB
• PARECER * .

As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte eco 
tntoas no substitutivo

Pela aprovação parcial

1Pl1325-3 JDSE SANTANA PFL
... "'...... "'. PARECER •••••• ' ••

Quanto aos cargos ou funções de ccnr tenca. há já um dispo
stt tvc que trata deles ( tnctsc V)

Somos de octntâo Que, por se tratar de uma materia um tan
to complexa, deva apenas permanecer no item em que se encon
tra, a flm de não gerar mal entendidos

lP11326-1 JOSÉ SANTANA PFL
............. PARECER ......"'•••

Pela não acolhimento O disposto no item 111 do Art 192 é
matéria afim com as relacionadas no 10 do ar t 131, poden-
do nele f\9urar

-------~-----------------------------------------------------------------------

1Pl1327-Q JOSÉ SANTANA PFL
......... "''''. PARECER ....... "''''••

Sendo 'Procedente a justificação, os dispositivos em causa
for-am sintetizados

1P11328-a JOSE SANTANA PFL
."'."' ••••• PARECER '"

Não basta assegurar a proteção legal do salário E na
cessaria compreender Que, uma vez r-ea t t aacc o trabalho o sala
rio é propr1edalje co empr€9aào tanto quanto o são aos equipa
mentos da empresa do empregador Ora, a retenção, cer tntt tva
ou tenccr-ar ta. de qualquer equipamento da empresa por parte
do trabalhador e considerada ha muito, crime A ecuantmtoace
manda, portanto, a considerar da mesma forma a retenção de
salário

lP11341-5 RONALDO CARVALHO PMDB
• PARECER .

A teatstacão sobre cf r-ettc financeiro e econômtcc abrange a
preocupação contemplada pela proposta, mas o poder de emitir
moeda e var tavet de particular monta, Que exige menção aspa 
ctr tce

1P11342-3 RONALDO CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••".

vtsa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que disci
plina o tratamento tributário a ser dispensado a microempre
sa (ar-t 267)

aoõs exame de grande numero ele emendas sobre a matéria,
chegamos a conclusão de que as micr-oempresas e as empresas de
pequeno porte, em razão de sua reconhecida importância econô
nnco-scctat , devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur-tcncc d1ferenciado, visando a incentivar sua cria-

~:~~çg~e~~r~~~;?i ~ i g~~~~vâ~v~~~~t~br~~~~õ:~ ~~m1 n 1:~ ~~~ ~~i~o:
tributárias, cr-evtoenctar-tae e cr-ectt tctas

Por outro lado, considerando a conveniência de Que a ma
teria seja disciplinada a mver nacional, para que se lhe im
prima a devida uniformidade, entendemos Que as aludidas
empresas, para f1ns de receber tratamento diferenciado, devem
ser definidas e caracterizadas mediante 1e1 complementar

Por entendermos que tal tratamento deve concretizar-se a
ves de medidas Que abranjam as v~rias espécies de cor-taacões
acima indicadas, e não apenas as tributarias, optamos por in
serir o cteccs tt tvo relativo à mater ta no cacrtutc I do Titu
lo VIII - Da Ordem Econômica e Financeira

1P11329-6 CESAR CALS NETO PDS
••••••••• PARECER ."' .

A Emenda aborda tema or-ce-te de legislação regimental-------------------------------------------------------------------------------
lP11330-0 CÉSAR CALS NETO PDS
."••••••• PARECER .

O 20 do artigo 69 do Projeto de ccnst ttutcão, com a reda
ção Que lhe demos, já assegura ao utstr-ttc Federal a apl tca 
cão, no Que couber, do artigo r-ej at tvc as eleições dos Depu 
tacos Estaduais, não havendo necessidade, portanto, ele se de
talhar no Capitulo referente ao ütat r-f to Federal, cofc sera
ap l tcacc o voto-distrital, o Que, at ias, deverá ser detalhado
em lei enão na Constituição

lP1133\-8 CESAR CALS NETO POS
."' "'•• '" PARECER .

A Comissão de Organização do ês taoc ja havia optado por
fazer a cctnctoêncta da eleição do Governador Distrital, elo
vtce-aover-naoor- e dos Deputados utst r-t t ats com a do sr-es tuen
te da necuor tce e a nossa oo tn t âc cotnctce com a cos ilustres
membros oaoue 1a Comissão

Send0f3raSl1 ia a Capital da Republ tca e residência do

lP11343-1 VILSON SOUZA PMDB
• PARECER "''''

Por um lapso, o dispositivo deixou de constar do Proje
to A tnctusâo da respaldo aos preceitos da legislação ci\l\ 1
sem-e a matéria e as normas de direito administrativo em ge
r-al ,

1P11344-0 VI LSON SOUZA PMDB
••••• "'••• PARECER •• "' .

Através de Emenda ao art 12, VII, c do Projeto de Const i -
rutcão pretende o autor preservar a tnvtotant 1idade de cor-
respondência e das comunicações

Somos de opinião tambem Que a matér-j a de Que trata este
dtsncs tt tvo não deve ser alvo de ressalvas

Pela aprovação

lP11345-8 VILSON SOUZA PMOB
... "' PARECER .

Cuida a e eenoe de inelegibilidade Quanto a ar tnea 'e',
entendemos que deve ser mantida sua redação final

No que se refere á nossa a 1tnea que o autor pretende
tnser-te nc t tem 111 do art 27, somos por sua rejeição
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11'11345-8 VILSON SOUZA PMDB lP1l365-2 ALFREDO CAMPOS PMDB

11'11346-6 VILSO~ SOUZA PMOB
***.** •• '" PARECER '''I'.''''''''' •• ''

Pela aorovacãc Par-cf at , nos termos do sutist t t ut tvo

11'11347-4 VILSON SOUZA P"DS
.....* * PARECER * ..

A s-ooostcêc em exame abrange o principio da vinculação
de reC1JrSOS par-a o enstnc. tendo sido apr-ovada na forma do Su
bst tt ut tvo

11'11348-2 VILSON SOUZA PFL
*",,,, ..,,, ..,,, PAl::!ECER ..

ccns tue..amos Que a eater t a pertinente ao c tce t tc a apo
sentadoria do tr-auatnaoc- ut-canc , trabalhado!" r-ur-at , bem como
aos S8US proventos, deva ser meter-ta da Legislação c-ornar-ta

Ante o exposto oplnamos pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------
11'11349-1 VILSON SOUZA PMOS
................. PARECER "' ..

A r-eter-ta constante da cr-ese-ree Emenda e t j p í ca da te
gio;lação trrr r-acons t t tuc tona l , dai nosso parecer contr-ár-io-------------------------------------------------------------------------------

lF11350-4 VILSON SOUZA PMDS
........... "' PARECER .."' ..

Visa á supressão do ar-t 471 do Projeto de const ttutcãc
Não achamos aconsau-avet a mentoact enoc em vista Que a grande
maioria da doutr-ina brasileira considera obsoleto o instituto
da eT"lft teuse

11'11351-2 VILSO"J SOUZA PMDS
................... PARECER ..

A pr-esente Emenda fere a fl1osofia do Pr-ojeto e do
sunst t tut tvo Pela rejeição

lP11352-1 VILSON SOUZA P~'DS
................ PARECER .

A Emenda contrae ta principio adotado pelo Projeto

lP11353-9 ALfREDO CAMPOS PMOS
................... PARECER ...... *."'......

A emenda conr t í t a com as emendas sue-ees tvas pelas quais
optamos Pela eeretcão

1Pl1354-7 ALFREDO CAMPOS PMOB
................. PARECER ..

A sugestão ter-etnoroatca que a emenda traduz não cor-
responde ao eret Ivo escapa do cect tutc. como de r-esto à ter
minologia i na t t a ao ntcevtc Publ tcc Interno

Pela rejeição

lP 11355-5 ALFREDO CAMPOS PMDB
................. P~RECER ..

s-etence-so com esta Emenda supr-ill"ir- a expressão -em
cuaiauer- melo de comunicação -ccnstaot e da al tnea d do inciso
111 oc ar-t 12 do Pr-ojeto de Constituição

Entendemos Que a matér-ia contida neste dispositivo deve
ser objeto oe lei crcnnar-ta----------------------------------- --------------------------------------------

t?11356-3 ALFRI;.OO CAMPOS PMOB
............... PARECER ..

vtsenoo aprimor-ar- a r-edação do texto constitucional o
auto" ao-eseote proposta mcoft tcanco a a t tnea d do Hem IV do
ar-t 12

E nosso entendimento que a presente sugestão não altera
O ccnteaco do') dtsposvt tvc en questão e por este motivo
encon.r-a-se c-ejudtcaoa

11'11366-1 ALFR~OO C""lPOS PMDa
......."' PARECER ..

A emenda do t tus tr-e Constituinte dispõe ~ Que a carta 5
(cinco) anos de efetivo exeecictc. se ass tuuo e não tiver- si
do punido, licença especial de 3 (três) meses com todos os
dir-eitos e vantagens de seu empr-ego facultada sua conver-são
em indenização oecunta- ta. se não gozado ou contado em dobro
Quando da sua aposentador-ia"

Realmente os Servidores publicos ja são nener tctaoos com
tais dir-eitos e através da creseote emenda o constituinte ob
jetiva os mesmos utr-e ttos par-a os tr-aba tnaccr-es

Na ver-dade, julgamos Que a mat ér-te deva ser objeto de
;egls1ação cr-df nar t a , r-azão pela Qual opinamos pela rejeição

lP 11367-9 ALFREDO CAMPOS PMOB
* PARECER ..

A emenda do ilustre Constituinte dispõe ~ Que as conven
ções de trabalho r trmacas entre entidades -eo-esentat tvas de
eepr-ecaocr-es e tr-abalhador-es ter-ão cccer- normativo sobre as
relações de tr-abalho que definirem, salvo quando suas clausu
las rer-tr-e-r princIpio constitucional, e convenções trrt er-na
ctonats , ratificada pelo êr-as t 1., cabendo as partes, ao poder
cubt tco e, principalmente, a Justiça do Tr-abalho cumpr-i-las e
fazê-las curepe tr-"

Na ver-dade, as convenções coletivas te'n como principal
objetivo ncr-mat tzar- as relações de tr-atia tno entre empregado
r-es e encr-eaaoos

Caso as suas clausulas infringirem Qualquer ortnctctc
constitucional as mesmas serão definidas como tnconst ttucto
na t se ferirem 0$ tratados ou convenções tnter-nactonats r-a
tificados pelo ar-aet t , serão julgadas t teaats , e tcanoc para
.ruet tca de Tr-abalho o cu-ncr tmento legal '

Dlante do exposto, julgamos que a meter-ta apesar- de tu
ctce e sunstanctosa, apenas r-etter-a a ordem natural das ações
~ertlnentes as convenções, daí ê sua r-ejeição

11'11368-7 ALFREDO CAMPOS PMDS
..................... PARECER *... * ..........

A emenda proposta merece ser- acolhida car-ctaurente. tendo
em vista, a ser-te de objeções Que encerra em relação ao Pro

jeto, bem como, ceais svaestões de elevada postur-a jur-;dica
Que r-etratam Excetuando-se por alguns dispositivos Que -tão s
e enquadr-am na perspectiva do substitutivo, dever-á pois ser
e"l muito aorovett aea

Pela aprovação cer-ctat

11'11369-5 ALFREDO CAMPOS PMOS
............... PARECER * ..

A Emenda em exame propõe nova r-edação par-a o ar-t 17, I I •
-P do Projeto de Constituição

A sugestão contida nesta Emenda nos car-ece deve ser- ob
jeto ce legislação cr-o tnar ta e complementar

Pela r-ej etcãc

11'11370-9 ALFREDO CAMPOS PMDE
"' "'..* PARECER **.

A for-ma segundo a qual ser-a determinado o sindicato r-e
ceesentat tvo da categoria, na ocor-r-ência de ver-tos na mesma
base territorial, é matéria de lei cr-emar-ta Lar-f 17, 1'/.
m), eeeo-a a Constituição deva expressar- a exclusividade de
r-ep..esentacâo

Somos pela rejeição

1?11357-1 ALFREDO CAP.1POS
.................. PAQECER ....... "'''' .....

PMDB lP11371-7 Al.FR!:OO CAMPOS
.. PARECER .

PMDB

o tunnaeento da emenda ecr-esentaoa pelo nobr-e const ttutn- 
te. e exatamente o mes-o Que adotamos, Qual seja, o do enun
ciado fundamental e ccnsaçr-aacr- da igualdad~ de dir-eitos Op
tamos por reoecêo clara e exct ictta das oeter-mtnecões Que se
quer asseavear

Sir>pl 'ficou-se a redação do cn scos tt tvc citado, sem or-e
juizo de sua motivação tntctat • o que atende n.enanent e os e
levados cr-cccst tos do ilustre autor, nos termos do sucst ttu
t tvo

lP 11358-0 A!..FREDO CAMPOS PMOB
..... "' PARECER ..

A mater ta em foco mereceu dos Const t tuf ntes emoennacos
na o-esente fase de etaborecâo da nova Carta atenção muito
espectat , e acr-edt t a-os Que ao tena foi dado o tratamento
conntaente com a sua tepor-têncta Pela cr-ejvc tctar roeoe

----~--------------------------------------------------------------------------

1Pl1359-B ALFREDO CAMPOS PMDB..........*"'.. PARECER ......."'.... "'.....
A ane-tda propõe a supr-essão na at tnee E do item VII do

artigo 12 do Pr-ojeto, a expr-essão "neto Estado ou por pes
soas rtstces ou jur totcaa''

A expressão não consta do dispositivo em apreço
Pela pr-ejudicial idade

lP1136D-l ALFREDO CAMPOS PMDB
.................. DARECER ..

O dir-eito a inforr'açd.o foi acolhido, com outra r-edação, no
substitutivo do Relator

1P11361-0 ALFREDO CAMPOS PMOB
."''''*••••• PARECER "''''.'''''''''.'''''

Com alterações o cejet tvo pretendido pelo autor- foi
alcançado

11'11362-8 PLFREOO CAMPOS P'lIOB
.......... >1<..... PARECER *."'* ..........

Sobre a matéria. dec td tmos por nova e mais sill'pl tr tceoa
eececão. que poder-a ser- cccr-tunanente emendada, se tnsat tsea
tor-ta Pela r-ef etçãc

11'11363-6 ALFREDO CêMPOS PMDB
.....*... " .... PARfCER * ..*..*."' ....

A nosso ver. é desnec2ssal"ia a manutenção no texto consti
tucional do dlspositlvo objeto da pr-esente emenda Um3 Consti
tuição cujo pr1nclpio basl1al" e a igualdade entr-e os cidadãos
não necesslta vedar dlferenças de salár-io ou vencimento, e de
crlter-ios de admissão, prolJlOção e dispensa dI" motivação dis
crimil"at6r1a

1Pl1364-4 ALFREDO CAMPOS PMOB
................ PARECER "' ..

E pr-lncíplO assente em nosso Direito Constitucional que a
empresa publica, Quando exercente da função supletiva no a
te"ld1mento de areas da econom1a em Que a 1niciat tlta privada e
insufic1ente ou omissa deve estar sujeita aos Mesmos direi
tos e obrigações desta Tal matêr1a, contUdo. pela sua com
p'lexldade, deve ficar I'egulada eM 1e1 complementar Por 1550,
par-ece-nos contrapr-oducente excluir. de plano, a hipótese
dessas el1"presas comercials, embora vinculadas ao Poder- Publ,
;0, de distr-ibu1r-em lucros aos seus elnpregados

1P11365-2 ALFREDO CAMPOS PMOB
.................. PARECER .

Consider-amos Que a proposta sob exame deva ser matéria
pertinente a Legislação ordinál'ia, apesar dos serv1dor-es pu
blicos jã terel'l adQuirldo este direito, Qual sejam Licença
especlal ao:;: 5 (cinco) anos de tr-abalho e adicional por te'1'lpo
de ser ...iço

DestiJ. forl"a. opinamos pela rejeição

A Emenda propõe data untca. de âmbito nacional, para a
realização de todos os t rpos de eleições stnntcats

E meter-ta da alçada da lei or-dtnar ra
Pela r-ej etcão

11'11372-5 ALFREDO CAMPOS PMOB
.............. PARECER *

No entendimento do Relator. salvo a instituição da ueeenscr ta
do povo. o H::m IX ser-á sucr-tmtoc Pela pr-ej udf c f a l idade-------------------------------------------------------------------------------

1P11373-3 ALFREDO CAMPOS PMDS
• PARECER ..,..

A emenda visa a al ter-ação do cacut do ar t 29
Os partidos cot tt tcos sesunuo Plet ..o vtr-sa. -sãc asso

ciações de pessoas com uma tcectcata OL interesses comuns,
Que medt ante uma c-aantaacãc es tavet mi"3m exer-cer tne tuên
cta na deter-minação da orientação pol H tca do pa~s.·

O Pr-ojeto mantem a t tvr-e criação de oar-t tcos pot tt tcos ,
una das maiores conqutstas da recemccr-at tzacêc do Pa'is , e
seus or tnctotos tunoanentats

As ecdtr tcecõas nrcoos tas são mais de redação e não al
ter-am sua essêncta

Em Que pesem os ar-gumentos expendidos no sentido de con
t r-tnutr- par-a o aperfeiçoamento da redação atr-eves de etcumee
alterações, optamos por manter o estatutuc no caput e itens
do ar-t 29, para atender-r-os aos anseios r.I0$ car-t toce cct tt t
co, da classe cot tt tca. dos etettcr-es e dos candidatos

11'11374-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
"'.... "'............ PARECER ..... "'''' ...''''''.

A proposição não concorre para o ecer-tetccasentc do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

lPl1375-0 ALFREDO CAMPOS 'PMDB
................. PARECER '"

A pretensão esta, em par-te, acolh1da pelo esboço dE'
Subst í tut tvo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP11376-8 ALFREDO CAMPOS PMOS
* '" PARECER .

A expressão fot aqui ut11izada para distinguir,bem e evitar
confusão e ma 1nterpretação, pois podem ek1sttr- lEls COmple
mentares estaduais

1?11377-6 ALFREDO CAMPOS PMOB
.............. PARECER *

Pela dprovação confor-me orientação ofer-ecida ao Subst ltu
tivo

1P1137B-4 ALFREDO CAMPOS PMDB
.................* PARECER ..

A crtação de um novo Estado Federado, que ja tenha s'do apr-o
vada pelas populações diretamente interessadas e pelas res
pecttvas Assembleias Leg1slativas, deve ser-, em sua fase fi
nal, aprovada pelo Congr-esso Nacional. inclusive, por- lei or-
dinar-'a Considel'amos, pois, desnecessarl0 especif1car que
lei complementar- disporá sobre a criação de Estadcs Feder-ados
e Que a tnlciat1va cabe ao Congresso Nacional

11'11379-2 ALFREDO CAMPOS PMDB
.. >lo "'''' PARECER '"

O sentfdo da proposta, de elevada oportunfdade, esta
subsum1do neste e em outr-os dispostivos do Pr-ojeto, sem ne-
cessidade de uma explicitação repetida aqui Pela aprovação
parcial------------------------------------------------------------------------------

lP113BO-6 ALFREDO CAMPOS PMOS
.............." PARECER "' ..

O aspecto pl'Oposto foi incluldo entr-e as competências
concor-r-entes da União, Estados e DF
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ressalva aos ar-t tçcs 107, Hem V, e 108. item IX, e a emeoua
não confere tratamento tquat t t ar-to a Câmara federal e no Se

nado da necuoli ca

1P11404-7 ALFREDO CA~'POS PMOB
.... *.* ...*. PARECER .... "'..........

face a supressão do crsocs tt tvc • pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP1140S-S ALFREDO CAMPOS PMOB
*.* '" PARECER .

O proposto na Emenda esta atendido pelo Projeto, com outra
redação

lP 11406-3 ALFREDO CAMPOS PMDB
••••• *•• '1' PARECER •• oe< ..

A questão objeto da Emenda ser-a r-eexamtnana com vistas
á formulação do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

PMDBALfREDO CAMPOSlPl1403-9

lP11382-2 ALFREDO CAMPOS PMDB
........... PARECER •••••••**

Pela rejeição tendo em vista que a autonomia prevista
no texto constitucional proposto não e plena. segundo a cr-ten
tacãc que tem prevalecido

1P11381-4 ALFREDO CAMPOS PMOB
••••"•••• * PARECER •••••••••

As eeoect r tctoaoee do Distrito Federal, coma sede da Capl 
tal federal do Governo e das representações estrangeiras e 
xigem estatuto cr-cnr-tc para a organização .ruat tce e Segurança
coere-ite com o princ'ip1o da autonomia r-etet tva assegurada no
capitulo sobre o Distrito Federal

1P11383-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
.... *•• *•• PARECER **

Não hã redação quanto a edição de normatização de lote
rias pelos estados, obedecidos os mandamentos da tet federal
Pelo não acolhimento

lP1l384-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
*.***•••• PARECEP **.*••• *.

nesnecesser-ta o acr-esctno da expressão, a Idéia ccncr-et tza
da r-a Emenda está contida no tur-no -sucr-enentar v do próprio
a-t 57

1P1138S-7 ALFREDO CAMPOS PMDB
•• **••••• PARECER ***"'•••••

Quando houver legítino interesse da União ou do Estado não
subsistira o do euntcvctc. ou pelo menos. ele deixará de ser
predominante.-------------------------------------------------------------------------------

1P11407-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
•••• *•••• PARECER .

A ques tãc objeto da Emenda ser-a r-eexaennaoa com vistas
à formulação 110 Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP1140B-0 ALFREDO CAMPOS PMDB
........... PARECER * .

O texto do projeto. no que -espet ta a tntctat tva das leis
complementares e ordinárias, está mais condizente com o dis
posto no ar-t 30 Por isso, não penemos acolher a exctusão e
inserção Que a emenda provoca-------------------------------------------------------------------------------

1P11386-S ALFREDO CAMPOS PMDS
•••••• **. PARECER ••••*•• *.

Pela rejeição.
A mater ta orçamentária foi regulada em dispositivos próprios
da Constituição ao qual devem se adequar os orgãos das ce-a ts
entidades federativas Não na cctce a que a Lei Orgânica
dos Munic1pios especifique os mandamentos const ttuctcnats-------------------------------------------------------------------------------

1P11387-3 ALFREDO CAMPOS PMDB
•• * PARECER *.-* ..

A proposta é pertinente, guardada os circunstâncias refe
rentes a sua cecut tar rcaoe é de toda oportunidade Que se ou
torgue ao O"" as eosceteoctee l~gislativas outol:'gadas aos Esta
dos e Municlpios-------------------------------------------------------------------------------

lP1138B-l ALFREDO CAMPOS PMDB
.......... PARECER *.

Alem do pequeno numero de dispositivos o caotturc reune
duas entidades "sut aener ts " que tem peculiaridades próprias
cotejadas com os demais entes oete-at tvcs

Pelo não acolhimento

1P11389-0 ALFREDO CAMPOS PMDB
........ * •• PARECER .

Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do
Relator ampliou o dispositivo. tornando-o muito mais abran-
gente

1P11409-8 ALfREDO CAMPOS PMDB
........*•• PARECER ..

-O cacut do ar-t tço e a regra. enqua-rtc que os parágrafos
10 e 20 const t t uem a exceção, da~ porque não proc.edem as
razões da Emenda

Pela cr-ejuctctat toeoe-------------------------------------------------------------------------------
1P11410-1 ALFREDO CAr/POS PMDB
.* ••• **** PARECER •••••*.*.

Pelo acolhimento, tendo em vista a autonomia t tnencetr-a
e eomtntstr-at sva. com dotação cr-camentáe ta crcor ta, que é da
da ao utntetér-tc Publico no art 230

1P11411-0 ALFREDO CAMPOS PMOB
...... *.... PARECER .... *.**••

Pela prejudicial idade A primeira inserção já é matéria
cont ida em nossos regimentos internos A inovação do Projeto
refere-se à meter-ta que e r-efer taoa. quanto ao mérito. na
Comissão competente. e que é t tmtnar-eente arquivada Quanto á

segunda inserção no ar t 127, que a emenda provoca. julga-
mo-la inconveniente, tendo em vista o tratamento at temente
tecntco e de elevada importância para o processo teats tat tvc,
Que se desejava dar as Comissões Permanentes da Câmara e do
Senado, que ru-ic tonar-tam como t t t tr-c das conhecidas enxurradas
de projetos de lei tnvtevets , inconvenientes, inoportunos ou
sem justificação otaostvet Somos, agora, pela supressão do
Art 127

Pela rejeição, cons toer-enoc que o novo substitutivo do
relator deu outra r-edação ao cnscos tt tvo-------------------------------------------------------------------------------

lPl1395-4 ALFREDO CAMPOS PMOB
............ PARECER ** ..

O Projeto adota opção major-t ear-ta na Comissão reeat tce

lP11394-6 ALFREDO CAMPOS PMOB
••• * ••"'•• PARE.CE.R. .

Pelo não acolhimento. nos termos da redação adotada no
subst ttut tvo

lP1139l-1 ALFREDO CAMPOS PrI"DB
............. PARECER * .

Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao dispositivo

Pela prejudicialidade

lP11412-8 ALFREDO CAMPOS PMDB
•••••••** PARECER .

Pelo não acolhimento A remissão referida na e'nenda não
ccncta com a matéria que deseja regular. ou seja, o instituto
do veto

lP 11417-9 ALFREDO CAMPOS PMOB
* PARECER * ..

A presente emenda. não se ajusta ao entendimento predomi
nante na Comissão de Sistematização

Assim, pela sua rejeição

lP11414-4 ALfREDO CAMPOS PMDB
"•• "$."•• PARECER *•• * ........

O objetivo a que se propõe a Emenda já se acha resguar
dado pela redação do dispositivo a ser alterado, o qual quan
do faz referência a -cr-çãcs e entidades da administração fe
der-al ", a t inclui t amnem as entidades da administração indi
reta

lP 11416-1 ALFREDO CAMPOS PMOB
.............. PARECER .

A Emenda, conrttt a com a Sistemática adotada na elabora
ção do Substitutivo

Assim, pela sua rejeição------------------------------------------------------------------------------

1P11413-6 ALFREDO CAMPOS PMDB
.* ** PARECER "' .

Tendo em vista as remissões não cor-r-esconder-em á matéria
objeto da Emenda. somes pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP11415-2 ALFREDO CArI"POS PMDB
*•••••••• PARECER *.....*....

Pela aprovação em parte. na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P11392-0 ALFREDO CAMPOS
............. PARECER ** .

1P11390-3 ALFREDO CAMPOS PMDB
*.... **...* PARECER ....... *..*.

Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao otscos tt tvc

lPl1393-8 ALFREDO CAMPOS ~ PMDB
.* •• *•••* PARECER * .

Não na duvida nenhuma quanto a necessidade de serem es-
tancados os abusos concedidos em todos os rüvets pelos coanc
minados mar-afas " do serviço publico

Entretanto. é inviável a aplicação da sugestão ora preces
ta Isso porque não e ract t quantificar qual é a r-enumer-ação
r-eat do titular de cada poder Existe a par-t e que ele percebe

um dinheiro e outra que e recebido em eececte vetcujo a dts
Posição, comoust tver , eno-eaaoo etc

Como aval tar- a r-er-une-acãc teocss tvet , dtr teros-------------------------------------------------------------------------------

lP11396-2 ALFREDO CM~POS -PMDB
•**.......** PARECER •••••*•••

AS numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a tnextatêncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente ctscut 1do nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nuctece , frutificaram os dtsccstt tvcs relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto poss tvet
procura responder afirmativamente. em parte e em essência, às
r tnat tceoes pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

11"11418-7 ALFREDO CAMPOS PMDB
.........* PARECER ........*......

Em face da r-eetabor-acâc do Sistema de Governo Parla 
mentar-tata promovida pela Comissão de Sistematização, a nr-e
sente Emenda teve o seu ccnteudc prejudicado

Pela prejudicialidade

1P11419-5 ALfREDO CAMPOS PMDB
* PARECER •••*** ..

A Emenda percute questão que deve ser examinada a 1U7 do
Substitutivo Pela ecrcvacãc ,------------------------- ------------------------------------------------------

1P11397-1 ALFREDO CAMPOS PMOB
* '1' PARECER .* •• * ..

As nur-er-osas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
br-e o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas. em seus
nucteos frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto ooss tvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP11398-9 ALFREDO CAMPOS PMOB
* PARECER •• * *.

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP 11399-7 ALFREDO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER .* .

A Emenda contrarla principio adotado pelo Projeto
-------~-----------------------------------------------------------------------

1P11400-4 ALfREDO CAMPOS PMDB
........... PARECER .... *•••••

Pela rejeição. na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lPl1401-2 ALFREDO CAMPOS Pfl!OB.........*. PARECER * ..

O proposto na Emenda está atend1do oercre-creec. com outra
redação

1P11402-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
............ PARECER ......**••

Pela aprovação em parte. na forma do Substitutivo

1P11420-9 ALFREDO CAMPOS PMOB.....*....... PARECER •••••• *....
A Emenda per-cute questão Que deve ser examinada ã Iuz, do

Substitutivo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
11"11421-7 ALfREDO CAMPOS PMDB
* PARECER * .

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendlmento o-eco
mtnant e na Comissão de Sistematização

lP11422-5 ALFREDO CAMPOS PMOS
* PARECER ** ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se aj us t ar- ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização--------------------------------------------------_ ...._--------------------------

l~ll::~;~ PARECER ~;~~~~~ ...;AMCOS ~ PMOB
Não vemos, data venta, Qualquer pertinência entre ~in 

constituclonal idade por cmtssãc- ( 20, 30 e 40 do art 203
do Projeto) e os -conf t f tos internacionais" (art 80) Tra
ta-se. bem se vê. de erro datl1ografico-------------------------------------------------------------------------------

1P11424-1 ALFREDO CAMPOS PMOB
.... * *.. PARECER .

A Emenda deve ser parcia1men,te aprovada por conter aspec
tos que. se. harmonham com o el'1tl"í1dime.n·o da Comissão de. Sis
tematização-------------------------------------------------------------------------------

lPl142S-0 ALFREDO CA'IlPOS PMOB
...... *.* .. PARECER * ..

São tnumeras as Emendas que abordam o te-na Coerente com
pareceres alhures emitidos. opinamos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl1403-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
.......... PARECER .

Pelo não acolhimento, porquanto o artigo 99 item XI, faz

lP11426-B ALFREDO CA/olPOS
........... PARECER .

PMOB
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lP11440-3 ALFREDO CAMPOS PMDB
** ..*..,..*..* PARECER *.......*....*

O teor da Emenda não e matéria constitucional
Pela rejeição

gerencial das empresas estatais, inclusive dentro do or-tnct
ore. proposto para a Ordem Econômica da i tvr-e concorrência
Pela rejeição da emenoa

Entretanto. no suost t rut tvc exctu u-os as fundações pu
blicas das restrições co dtscost t tvc

Pela rejeição

lPl1439-0 ALFREDO CAMPOS PMDB
..** PARECER *.*..* ..

Entendemos Que o assunto objeto da Emenda do nobre const t
tutnt e deva ser objeto de lei or-dtnar ta. cuja iniciativa oece
Ma da conjuntura econômica e SOcial do Pa ts no t-omento

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP11443-8 ALFREDD CAMPOS PMDB
*** * PARECER *

O conteuco da emenda apresentada refere-se a matéria Que
figuraria melhor em legislação ccrmteeentar- aer-ecer-a pois,
adequada consideração, na ocasião própria

Com relação ao texto constitucional. constoer-aeos a pro
posta r-ejettaca

PMDBALFREDO CAMPOS1Pl1437-J

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P11441-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
......** *.. ~ARECER *..

No entendimento do Relator, a mater t a tratada no dtsccs t
t tvo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
or-dtnar-ta. eis Que a proposta de exctus svtoaoe da folha de
saj ar tos para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade pOSSUi implicações bastante sIgnificatiVas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrraccnst ttu
ctcnat occer tam ser fixadas as nrovtsões tndtsceneevets ao
oesoom-enentc da matar f a , de modo a Que possam ser atendidos
os di verses aspectos envolvidos

Em vista da r-etevãncta do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sunr-ees tva , remetendo a mater-ta
a ut ter-ter- consideração, ao ensejo do processo tears tat tvc
or-o tnar to

1D 11442- 0 ALfREDO CAMPOS PMDS
*..*"'..**** PARECER ",*..",..*"'",.

No entendimento do Relator, a mater ta tratada no dtsccev
t tvo Que se pretende suor-tmtr- figuraria melhor em legislação
ordinária. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições soctats destinadas
a seaur toeue possui implicações bastante atantr tcer tves no
rtnartctemenro de programas e enr tcraces ja consolidados no
camoo scctat

ser-ente mediante tratamento via tectsiacãc tntt-aconst t tu
ctcnat poderiam ser f txaoas as provisões tnc tepensavets ao
cesocm-emento da eater-ta, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtuos

EI'I vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suneess tva , remetendo a r-ater-te
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

1P1143S-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
...... * *** PARECER .* ..

A forma jur\dica de que se reveste uma empresa indica, em
mut tos casos. a capacidade da empresa em assumir obrigações
e outras r-esccnsebt r tcaces Dal Que discordamos do Ilustre
autor de emenda quanto a pretensa igualdade social das em-
presas. tnoeoeecentement e de sua ror-ma jurídica

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPt1430-6 ALfREDO CAMPOS Pf~DB

*"' PARECER * * **
A Emenda Objetiva toctutr- oar-ecr-arc no artigo 270 do

Projeto de Constituição da ccntesãc de Sistematização, de
r-odo Que fiqueM imunes do treostc de renda os rendimentos
correspondentes a proventos ate dez vezes o piso salarial na
cional estabelecido em lei

Não obstante a importância da z-renoa oferecida pelo no 
or-e COnstituinte Alfredo Campos, entendenos que se trata de
r-ater-te que, POI' sua natureza e ca-acter-rst tces , deve ser re
gulada a ntvet de legislação ordinária e não no texto cons 
t ttuctonat

O problema não é de Imun1dade. mas sim, de Isenção Cabe
a lei, entre mtr teoes de rendimentos. especificar os Que se
sujeitam á taxação e declarar os que ficam fora da tributa 
cão Somente Quando se tr-ata de proteger valores fundamen 
tais e Que a Constituição deve intervir e criar restrições'
ao Legislat tvc

No caso elll debate. a realidade eccoôetcc-sccte i ooae se
apresentar ccebtant e. ensejando Que pessoas com reduzidos '
rendimentos de oerer-etnace esoecte percebam, t amnem, rendi 
r-entos expressivos noutras espécies - o que oesaccnsetna 50 

tucão urnca , r1gida, via const ttutcão A lei ordinária tem
r-euior es condições para a adequação da norma aos fatos

:~~:~::~::~~-~~-~::~:~~-_:_-~~~:::~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~:::~~~~~:_-------------
A emenda apresentada. contem aspectos que representam

efetiva contribuição para O acer-re tcoeeeorc do Projeto da
Constituição

...-----------------~::~~:_:~~:_~:~~_::~-~:~~~~~:~:~-~~~:~~:_-------------------
lP11427-6 ALFREDO CAMPOS PMDS
........"' PARECER **

A. eeence visa a acrescentar ctsoos tt tvos ao arngo 253,
que enumera a competência da Pol teia Federal, prevendo o po
liciamento r-ocovtar-tc federal A participação da matéria nos
parece procedente. acua-noo razões convtcentes , motivo que

-------------~~:_~:~~_:_~~:~:~-~:~:_:~~-~~~~~::~~--------------------~---------
lP1M2B-4 ALfREDO CAr,lPOS PMOB
...............* PARECER ....*.... ** ..

A Emenda objetiva permitir os enor-eat tnos computscr-tcs em
qua rcuer caso exceoctoee 1 previsto em lei ccnrn ementar, para
atender despesas extr-aor-c tnar tas , mas ex.ige a aprovação do Se
nado para os eem-est teos tnst t tutoos pelos Estados

Pela sistemática proposta, rer-taecs os ercr-est tnos para
enxoaaeentc do mercado, para casos de guerra externa, etc
Ora. e sentoo que a população não aceita o empréstimo de con
juntura que extfa absorção do poder aouts tr tvo. CO'liO ficou e
videnciado com as reações ao pacote ccver-nerentat que decr-e
teu emprest1mo coneutsor tc sobre carros e gasolina, ademais,
Quanto ao caso de guerra externa, existe o tncostc extracrcn-
nar tc previsto no artigo 271 e • alem disso, a guerra pode
caracterizar a ocorrência de cataertuane para o qual o em-
c-est tnc é admitido no artigo 262

Cabe ainda assinalar Que a União dispõe de impostos Que
podem. mui to bem, ser ut tt teaoos para enxucamento do mercado
(imposto de renda, IOF e I~I, por exemplo)

A orientação do Projeto de vincular os emareet tncs a esta

-------------~~--~:_::~::~~:~:_~~~:.~::_~_:_~:~~~~------------------------------
lP11429-2 Al.FREDO CAMPOS PM06
* * PARECER ..

A Emenda pretende incluir as coccer-ar tves , o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos ccj et tvce sociais do
s tatena cooperativo entre as imunidades tributárias

Durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões
remét tcas delineou-se uma renoêncta crescente. de seus mem
bros, no sentido de se manterem as imunidades tributarias '
nos limites e com a abrangência hoje vigentes

A amct t açâc do rol das imunidades tributárias cer-t a-ien 
te m r tcut t ae ta o atance da arrecadação necessária para a
descentralização de encargos e para aliviar as finanças esta
duais e municipais da situação de oenü-ta em que hoje se en 
cont eam

1Pll431-4 ALFREDO CAMPOS PMDB
..............** PARECER ..* ..

A Emenda tem por finalidade tnt r-oauatr- alteração no item
III do er-t tço 270 do Projeto de ccnet ttutçêo da Comissão de
Stetenat tzação, de modo Que f1quem imunes do imposto de renda
os rendimentos correspondentes a ajuda de custo e diárias pa
gas pelos Órgãos da administração direta e tnotr-eta

Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo no 
or-e Constituinte Alfredo Campos entendemos que se trata'
de natér-ta que. por sua natureza e car-acter-tst tcas , deve ser
r-eautaca a nível de ieatsi ecão cr-o tnar ta e não no texto cons
rt t cc torra t

O or-cb ten-a não é de Imunidade mas, stm de Isenção Cabe
a tet , entre mtr-teoes de rendimentos espectr tcar- os Que se
sujeitam a taxação e declarar os que f f cam fora da tributa 
cão Somente quando se trata de proteger valores fundamentais
e que a ccnet ttutcão deve tntervu- e criar restrições ao t.e 
g1slat1 vo

No caso em debate. a r-ealidade eccnõntcc-scctat ecoe se
apresentar camatarrte , ensejando Que pessoas com rendimentos'
reduzidos numa datermtnaoa eececte percebam, tambem, r-enut 
mentes expressivos noutras eecectes - o que cesaccnsetna so
lução untca. r1gida, via ccnst ttutcão A lei ordinária tem
melhores condições para a ececcecão da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1432-2 ALFREDO CAMPOS PMDB
** PARECER * .

A emenda visa suprimir- o paragrafo 10 do er-t tço 272 que
permite aos Estados tnst t tutr- adicional de até 51. do imposto
de renda devido ã União por pessoas r ts tcas e jur'dlcas

Nosso parecer e pela manutenção do adicional proposto,
que reforçará a receita dos Estados e alcançara contribuintes
de nator-es rendimentos

lPl143J-1 ALFREDO CAMPOS pr~OB

...... *..*....* PARECER ** ..*....*..*
Visa 2. êmenda mout r tcar a redação de ctsccs tt tvc constan

te do artigo 272
znt enoencs Que a redação proposta está tecnicamente bem

posta. tendo em vista o alcance da norma

lP11434-g ALFREDO CAMPOS PMDB
*** ..* PARECER *..* ..

Quer a emenda estabelecer parâmetro para as et tcuctas do
ICMS

A fixação das at íquotas deve ser decidida pelo Senado
federal

Pela rejeição

1P11435~7 ALFREDO CAMPOS PMOB
.........*..** PARECER **..****"'*

A Emenda do e-ntnent e Autor contribui para 1:1 aperfeiçoamento
do Projeto de Const1tuição A supressão do aet 274, de fato.
se impõe. face á sua redundância e tnccutceca

PeTa apr-ovação
-------------------------------------~---------~-------------------------------

lPl1436~5 ALfREDO CAMPOS PMDB
.....*..*** .. PARECER .* .......*..*

Q" conteudo do art 281, de fato, não constitu1 materia
constituc1onal, devendo ser regulada a nlvel de lei comple
mentar, a Que se refere 1:1 art 259. Hem III do Projeto de
Constituição_________________~:!~_:~~~~~~~~ _J .. • _

lP1 1437~J ALFREDO CAMPOS PMDB
.....*...*... PARECER ..** ......*...

O objetivo do 30 do artigo 303 é forçar a eficiência

lP11444-6 ALFREDO CAMPOS PMDB
.......... *....* DARECER ** ..*......**

Não obstante a emenda cor-sutist ancte pr-opos t t os dos mais
mer-t tor tcs e justos, vemo-nos impossibilitados de aproveita
la por consr trutr- seu assunto eater te de lei orctnar-ta

Pela rejeição

1~, 1445-4 ALfREDO CAMPOS PMDB
....... * *. PARECER ** ..

O Relator optou pela manutenção elo texto original-------------------------------------------------------------------------------
1Pl1446-2 ALFREDO CAMPOS PMDB
..... *..... *...... PARECER ..*..*..*......

O artigo foi suprimido Pela aprovação parcial

1P11447-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
..* **..* PARECER *

O artigo foi suprimido, ficando a matéria para a legisla
ção cr-of nar-t a

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P1144B-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
*** .........* PARECER ...... *........

Com a nova redação dada ao texto. preferiu-se. na busca
da concisão, incorporar seu conteudo ao ar-t 399

tP11449-7 ALfREDO CAMPOS PIvlOB
** ....... * ....* PARECER .... *** ...... *

Acredlta o Relator que a presente proposta enquadra-se
no conceito de "1magen" do ar-t tco 12 VIla.

1P11450-1 ALFREDO CAMPOS PN'DB
..*......**** PARECER *.......****

Pela aprovação, na forma elo sutist t tut tvo

lP11451-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
....* PARE.CER *..*..***

Pela aprovação. na forma do sunst t tut tvo,

1P11452-7 ALfREDO CAMPOS PMDB
** * PARECER * .

A emenda foi r-ef eiteoa Entendemos ser essencial a manu
tenção do cr tncvotc da autorização das populações 1ndlgenas
conjuntamente com a do Congresso Nacional para as at tvtuadea
de exploração das riquezas mtnar-af s em terras tndtaenes Sen
do a terra elemento cr-tecr-otat para a sobrevivência f'sica e
cultural oaouetes populações. a matéria ceve, neste caso, r-e
ceber tratamento especial

Pela rejeição

1Pl1453-S ALFREDO CAMPOS PrIIOB............**. PARECER ..
COm o objetivo de não tornar cemas tauamente extenso o

texto do scost t rut tvc da no<la Carta Magna. julgamos cccr-toec
eliminar elo Pr-ojeto de ccnst ttutcãc as normas que mats aoe-,
cuacemente devem ser ccns tcer-aoas no âmb\to da legislação or
dtnér ta Inclui-se nessa cateacr ta o disPOs1t1vo a que se re
fere a presente Emenda. razão por que de1xamos de acolhê-la

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP 11454-3. ALFREDO CAMPOS PMDB
* * ~ARECER ***

Em Parte a proposta encoltra alberque nas disposições
foca11zadas Pela aprovação parc1al
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lP1l4BO-2 JOSÉ SANTANA PFL
•••"'''''''.'''''' PARECER ."'''' .

Pela r-efetcão por não tratar-se de mater ta apropriada ao
texto Constitucional

lP11481-1 MOYSÉS PIMENTEL PMDB
...... "'''' ...... PARECER •••",.",.",.

A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento ar-e
domlnante na Comissão de Sistemat 1eecêc

Pela r-ejetcâo

sões ou de ar-t tccs or-esc tnrnvets E cr-eter-tvet adotar urra
forma Que contenha o cr-rnctptc do cu-etto. como o fez o Pro
jeto de cons t ttutcêc. sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qual 1ficam a meter-ta e que são pertinentes a legisla
ção crdtnar-ta
Pela rejeição

lPl1478-1 JOSÉ SANTANA PFL
."'•••• "'•• PARECER ."'."'.... "'.

Opinamos "ela ref etcãc da Emenda da nobre parlamentar,de
vez que a sua pretensão não condiz com o esctr-t tc Que se quis
imprimir no Projeto de Constituição, cujo cecccs uc sereves
;e de gr,mde alcance scctat

PMOBJOÃO REZEKlP11472-1

lPl1479-9 JOSE SANTANA PFL
",,,,,,, ••• ,,,•• PARECER "'•• "'''' ......

Ao estabelecer a 19ualdade plena do hompm e da mulher e de
todos os trabalhadores, rurais ou urbanos, perante a lei não
cabe mais, por questão de tecntca tents tat tva. a menção ex
pressa de qvatcuer c ist tncãc entre eles Trabalhadores são
todos, de ambos os sexos rurais e urbanos ressalvadas as
s teuecõee esnec-ata cr-evierae no próprio texro constitucio
nal

lPll473-0 JOÃO REZEK PMDB
...."'... "'''''''. PARECE~ •• "'''''''''' .....

A emenda apresentada não se cceccna com o atua' pl"opôsHo
de Sfl"'pllficar a r-edação do Projeto pela elimlnação de ex
pressões ou de artigos pr-esctnurvets E cr-eter-tvet adotar ure
forma que co-it enba o principio do direito. como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entr-etanto. estender-se em aspec
tos que qual í f l cam a mat er-f a e que são pertinentes á legisla
cão e-o 1nár t a

Pela r-efetcãc

lP11477-2 JOSÉ SANTANA PFL
..."'."''''''''''.''' PARECER •• ",,,,..... ,,,,,,

Compart II hamos com a cr-eccucecãc dO eminente Autor da
Emenda, pela importância do assunto Contudo, pelo novo Pro
jeto, os membros do Comissão det tnf r-an Que o assunto em ques
tão sere objeto de lei complementar Assim ccns tcer-emos preju
d i cada a emenda

lPl1476-4 JOÃO REZEK PMOB
"''''•••••*''' PARECER "'''''''.''' •• '''.

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus ca
r-aar-eecs oc Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema aInda amplamente otscut toc nesta fase da elabora 
cão legislatIva Da media das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , frutificaram os ctaooatt tvos relacionados em artigo
do mesmo numer-e do sunstrtut tvo. que tanto quanto oces tvet
procura responder af tr-mat tvenente , em parte e em essência, às
fina 1idades pretendidas na crcpos tcãc sob exame Pela aprova
ção car-crat

lP11475-6 JOÃO REZEK PMOB
."'''''''.'''••• PARECER "'...."''''.....

No nosso entender. o art 493 trata de dlferentes assun
tos Que mereciam tratamento diferenciado Na forma como fol
redigido este otspcs tt tvc não merece ser aprovado

Em face do exposto não ccns tcer-ercs cablvel a emenda o
ra apresentada

Pela Rejeição

lP 11474-8 JOÃO REZEK PMOB
"'''''''.''''''.'''''' PARECER ."'......"'.

A Emenda em questão visa suprimir o car-aar-ato 20 do ar-t t
go 2B3 do Projeto de Constituição, que permite ao Banco Cen
tral do ar-ast t comprar e vender ao t t rutcs de emissão de Te
souro Nacional, sob o fundamento de que a matãr-ta esta disci
plinada no al'tigo 328, tnctsc IIl, Que trata da lei do Siste
ma Financeiro nectcnat

A Emenda, não obstante elevados proposltos do Autor, aj te
r-a substancialmente a proposta acolhida pela mator-t a dos Cons
t t tutntes Que examtnar-ae a eatar ta, nas fases anter-tor-es da
elaboração co Projeto Constitucional

ass tm. somos r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPll464-1 JOÃO REZEK PMOB
"'... "'''''''••• PARECER ... "'''''''''' .....

Pela aprovação
A racional operação dos ser-vtcce de transporte visa evt tar sa
cr-tr tcar a competição sadia, cr-ccr-ta de uma economia de mar-ca
00

lPl1460-B ALFREDO CAMPOS PMDB
."'''' ••• '''•• PARECER ."'''' .

Aprovada, nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP11463-2 ALFREDO CAMPOS PMOB
•••••••• '" PARECER •••• "'••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no uteccst
t tvc Que se pretende sucr-tmtr- flguraria metncr- em leglslação
or-df nár í a , eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tnctoêncta de contr-tbutcões sociais destinadas
á Seguridade possui lmpl tcecões bastante s tantr tcat tvas no
t tnenctaeentc de crcarenas e entidades já consolldados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
clonal cccer-tas ser fixadas as provisões toerscensavets ao
desdobramento da mater-ta, de MOdo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envotvtoos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suor-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-otnár-tc

lP1l465-9 JOÃO REZEK PMOB
."'''' ••'''••• PARECER .

Visa a emenda elevar para 50r. a parcela do ICMS des t tna
da aos muntctctcs , constante do tnctec 111 do artigo 276

A modificação geraria deseQuil\brio cons tuer-avet
finanças dos Estados

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lPl1457-6 ALFREDO CArMlDS PMDB
•••"'*"'••'" PARECER •• "''''''''''''' ••

Pelo acolhimento car-ctat , nos termos do sutis t t tut tvo

lPl1461-6 ALFREDO CAMPOS PMOB
.",,,,,,,...,,,.,,,. PARECER "'*••• *"'...

Pela aprovação, nos termos da justificativa da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP11462-4 ALFREDO CAMPOS PMOB
"''''*'''...''''''. PARECER _."'''' ..... '''

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda acut
examtnada trata de mater ta tner-aconst ttuctcnat , cabendo, pois
ser objeto de cuidadosa conslderac;ão em etapa poster-tcr do
processo legislativo

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P11466-7 JOÃO REZEK PMDB
• "'."''''.''''''''' PARECER •••• "'••••

O cont euco da Emenda cor ide com o nr tnctotc estabetectoc
no ar-t 257, 20, do Projeto de ccnst ttutcãc. dispondo oue
os lmpostos devem ser graduados segundo a cacectoaoe econômi
ca do contribuinte Não seria justo desonerar o marajá apo
sentado, enquanto o Imposto de Renda incide por exemplo, so
bre ntvers salariais substanclalmente tneer-tc-es aos proven
tos de tal aposentadoria-------------------------------------------------------------------------------

lP11455-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
"'••• "''''••''' PARECeR ••"'*"'."' ....

Em parte a proposta encontra atber-qoe nas ctscostcões
tcca t f zadas Pela apr-ovação parcial

1Pll458-6 ALFREDO CAMPOS PMDB
•• ",.",,,,..... PARECER "'•• "''''.''' ...

Entendemos que o fundo de garant la de tempo de ser-vtcc
vem desempenhando a contento sua func;ão social Assim sendo,
deve ele permanecer como e hoje, pois sua ext tncâc não coacta

com os anseios tr-atiattu stas

-----------------~::~-~~~~~~=~~------------------------------------------------
lP11459-4 ALFREDO CAMPOS PMDB
••• "''''''''''.''' PARECER "'."'."'••••

Entendemos Que o fundo de garantia de tempo de se-vtco
vem desempenhando a contento sua função social Asslm sendo,
deve ele permanecer como e hoje, pois sua extlnção não condiz

com os anseios trabalhistas
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P11456-0 ALFREDO CAMPOS PMOB
",••• ",••• ", PARECER •••••••• '"

A emenda aborda assunto atnoa discutido a nlvel de Pro 
f etc, devendo o Substitutivo f tr-mar- oos tcãc definitiva sobre
o tema Pela cr-ejudtcer tcace-------------------------------------------------------------------------------

1P11467-5 JOÃO REZEK PMDB
"'•• "''''•• '''. PARECER "'...."'''''''''' ....

O Projeto atende ao r-equer-toe pela emenda. porquan
to cabe ao Congresso pronunciar-se sobre todas as sater tae e
competência da União (ar-t 99)

lP11482-9 MOYSES PIMENTEL PMOB
• ...... "'•• PARECER ••• ",,,,... ,,,..

Pela r-ejetcão A emenda esta parcialmente atendida A
forma com que o projeto aborda a mater ta parece mais abran
gente

lPl1468-3 JOÃO REZEK PMoa
."'''' '''•• PARECER .

Acolh1do parcialmente, nos termos do t tem respectivo,
acrescido da menção "privada". por tratar-se de competêncta
f isca 1tzaccr-a do Poder Pubt tcc

lPl1469-1 JOÃO REZEK PMOB
."'... "'..... PARECER ......."''''••• '''

A Emenda objetiva centralizar, em mst ttutcões financei
ras ot tctats federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta, não obstante os elevados pr-coôs ttos do
nobre Constitulnte, é de natureza tnrr-aconst ttuctonat , dadas
as car-acter-j at tcas da mater ta disciplinada

A Constituição Que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes m-oer-tos de r-eautane-uc se a pretendemos duradoura

Assim, somos pela -efetcãc da Emenda

1P11483-7 FURTADO LEITE PFL
"'......"''''. PARECER "'...... "''''...

A emenda lntenta alterar a r-eoecãc do er-t tsc 252 do pro
jeto, que ccnce ttue a seaur-anca publica e enumerar os seus
órgãos

Entendemos mais adequado o texto dO cr-cj eto, sobejamente
estudado desde à Subcomissão temática

Pela eejetcãc

1Pl1484-5 FURTADO LEITE PFL
"'•••• "'••• PARECER "'*.**.....

O conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das cemats emendas at tnentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres cr-coósttcs do Autor, não se harmoniza com a
sistematica Que orienta os or-tnctntcs na parte relativa '
aos Planos e Orçamentos

1P11470-5 JOÃO REZEK PMDB
"'."''''''' ••• ''' PARECER ••",.oi.",,,,.

A Emenda apresentada propõe a t t er-ação nos oest tnatãr-tcs
dos recursos financeiros relativos a programas e projetos de
car-áter- reatcne t que, nos termos da e-cpcata , devem ser as
tnst rtutcees financeiras ce tcta te e -ão ape-ias as institui-
ções de crédito -entor-ats , como esta cr-evtstc no artigo 330

Acreditamos que a manutenc;ão das f ns t t t utçõas r tnancetr-as
regionais coma únicas bener tctár-tas dos cecõst tcs dos recur
sos de programas regionais e uma medida que visa fortalecer
as referidas tnst ttutcões , razão pela qual opinamos pela r-e
jelção da Emenda, nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lPl1471-3 JOÃO REZEK PMDB
..."''''''''...''''. PARECER •••"'.......

A Emenda objetiva centralizar, em tnst ttutcões r tnencet
ras oficiais federaIs, a ar"ecadação dos impostos da União

A norma p:-oposta, não obstante os elevados propósltos do
nobre Const1tulnte e de natureza infraconstitucional, dadas
as caracter 1st lcas da matérfa disciplinada

A Constituição que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos duradQura

Assim, somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPl1472-1 JOÃO REZEK PMOr
."'••••••• PARECER ."'•• "'.... '"

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propóstto de
simplificar a redação do Projeto pela el1mlnac;ão de expres-

lPl1485-3 FURTADO LEITE PFL
"'••• "'."' •• PARECER .",,,, ...,,,,,, ..,,,,,,

A emenda apresentada não se coaduna com o atual crccoattc de
stect tr tcer- a redação da Projeto pela et tmtnaçâo de expres-
sões ou de artigos pr-eac tnrí f ve t s , É prefer'vel adotar uma
forma Que contenha o cr tncrctc dO o tre í ro, como o fez o Pro
jeto de cens-f tutcãc. sem, entretanto estender-se em aspec
tos que qual l f fcam a matéria e que são pertinentes à legisla
ção c-etna-ta
Pela rejeição

lPllo<1B6- 1 HILÁRIO BRAUN PMDB
••• "''''.*•• PARECER ••• "'.......

atr-avés desta Emenda propõe o nobre Constitulnte seja su 
or-tmtoc do Projeto de Constituição a ar tnea "a" do item I do
ar-t 12 que determina que ninguém será privado d()s servic;os
publlcos de agua, esgoto e energia elétr1ca por absoluta in 
capacidade de pagamento

E tambem nosso entendlmento que este disposltivo deve ser
suprll'lfdo tendo em vista que se trata de matéria objeto de
lei ordlnaria_______________________________________________~ ... J.- _

1P11487-0 HILARIO BRAUN PMDB
"''''''''''''' ..... PARECEI~ "'••• "'..."'''''''

A Comissão de 5istematizac;ão optou por agasalhar o sanea 
mento básiCO no art 43 que trata da competência comum
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lP11516-7 OSWALDO ALMEIDA
••••••••• PARECER •••••••••

1P11511-6 BEZERRA DE MELO PMOB
............. PARECER .

Supr1mido o diSpositivo, na redação suos t t tut tva do Rela
tor, a Emenda fica prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

1P11510-8 BEZERRA DE MELO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação. com base nos termos da justificação da
Emenda.

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

PFlMESSIAS GOlStPlt499-3

1P11509-4 MESSIAS GÓIS PFL
............ PARECER ...

Acolhida no mérito. tendo em vista que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a meter-te no Projeto da Comissão de
s tstemar taacêc, foram supr1midos no Substitutfvo da Relator.
Ver, a propósito, o teor do parecer dado a emenda número
lPOO202-8

1P1l512-4 BEZERRA DE MELO PIl1DB
••••••••• PARECER •••••••••

renoc em vtst a que o ensino obrigatório possui ainda desem
penha oet tctente , somos de parecer que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação cre-escotar , sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos.

lPl15l4-1 OSWALDO Al.MEIDA PL
............. PARECER .

A Emenda pretende incluir entre as partes legitimas para
ingressar em ju1zo em defesa dos interesses e direito ind1-ge
nas, previstos no Art 428, o órgão da Administração Federal

Não vts tumar-amos cuatsquer razões Que aconselhem o acata
mento da proposta O orgão da aomtntstr-acão Federal, no caso,
a FUNAI. tem inumeras outras atribuições. e, nesse particu
lar. não nos parece Que os interesses e os dtr-e ttos ind1genas
estejam sendo cuidados e protegidos adequadamente

Nos debates em torno do assunto na elaboração do texto
constitucional concluiu-se que tal incumbência deveria caber,
aos \ndios, suas comunidades e organizações

Por tais razões a Emenda deixa de ser acatada
Pela r-eje tcãc------------------------------------------------------------------------------

tner-eccnst ttuctcnat , em razão de sua especificidade e de suas
peculiaridades

Assim. convem seja suprimida do Projeto, razão por Que

-------------~:~:~~~~~~-~~_:~~~~-~~~~:::_-----------------------------------
lP1150Q-1 MESSIAS GÓIS PFl.......*. PARECER .

Considerando que a meter-ta dos ConstHutntes entendem Que
deva haver algum tipo de -vtncuiacâc'' para a educação, so
mos favoráveis a supressão dos dispositivos indicados na Emen
da, ressalvado o ar-t 387,que deverá permanecer com sua reda
ção nos termos do Substitutivo

Pe1a aprovação parei a 1-------------------------------------------------------------------------------
lP11501-9 MESSIAS GOlS PFL
........... PARECER •••••••••

Improcedente e impert1nente
As duas supressões sugeridas atribuem aos Tribunais de

JusHça- (ar-t 192 - 111) e ao M1nisterio Publico {ar-t 230
30 ) a iniciativa de tets

Cumpre ass tnater-, em prImeIro lugar, Que a tntctat tva em
apreço se limita aos interesses dos c-cer-tos órgãos

Em segundo lugar, não se compreenae tal tmpugnação jus 
temente no momento em que se r-etnvtndtca para o oroor-tc povo
o direito de iniciar o processo legislativo

------------------~::~-~:!:~~~~------------------------------------------------
1P11502-7 MESSIAS GOlS PFL
........... PARECER •••••••••

A elevação gradativa da car-t tctcecãc dos Estados. Distrito
Federal e acntctptos na arrecadação tributaria, COlf'.O prevista
no Hem 11 do l!? do artigo 461, foi a fórmula encon-trada.
desde a Subcomissao dos Tributos. para pcssibt t t tar- as ecoeo
d~ções necessar-tas e decorrentes dessa elevação Pela reje1 -

-------------~~~:_-------------------------------------------------------------
lP11503-5 MESSIAS GOlS PFL
••••••••• PARECER .

Pretende a Emenda at ter-ar a redação dos parágrafos 90,
100 e 110 do artigo 272 do Projeto

O caraar-aec 100 deve ser sucr-tmtoc e quanto aos parágra-
fos 90 e 110 ~nt"'endemos que deve ser mantida sua redação,
pela sua cr-ectsãc e alcance

------------~------------------------------------------------------------------

fP11515-9 OSWAlDO AlMEJOA Pl
......"'."•• PARECER .

As razões expendldas na Justttlcação da Emenda são multo
oportunas, motivo por que acolhemos sua postulação

-------------~::~-~~~~~~~~---------------------------------------------------

lP1l513-2 OSWALDO ALMEIDA Pl,
••••••••• PARECER .

Optamos por sucr-tmtr do texto do Projeto de Constttuição o
dtspcs tt tvc que a presente emenda pretendia modificar

Pela rejeição
--------------------~----------------------------------------------------------

1Pl15Q4-3 _ MESSIAS GOlS PFL
.......... PARECER .

Propõe a emenda et 'minar a tmmtoaoe prevista na letra
-b- do tnctsc 11 do 11 do artigo 272. relativa a operações
que destinem a outros Estados eetrcreo. ccmnust tve ts t tautoos
e gasosos e energia elétrica

Trata-se de tenmtoace necessária em função da produção

-------------~~:-~~~::~~~~~~-~:~::_~~::_:~:!.~::~:_~.!~::~~~~~~-~~:~~~~~--------
1P1150S-1 MESSIAS GÓIS PFL
............ PARECER ..

A emenda pretende modificar dispositivos constantes do
artigo 272 do projeto

Entendemos que a redação constante do artigo 272 atende
aos cof et tvcs cct tmacos , não devendo ser- alterada

---------~~~;5~6:~---------~~ssi;s-GÓis----------------------------;;~---------

• PARECER .
Propõe a emenda alterar a redação do tnctsc I da 110 do

artigo 272 do projeto
A redação do dtspcatt tvo esta tecnicamente colocada de

------------_:~~~_:-~~:~~:~_::~:_~~::~:~:_~~~:!~~~:__.-----------------------
lP11507-B MESSIAS GÓIS PFL
••••••••* PARECER .....*••••

O ccnteuoo da Emenda. em confronto com o do Projeto da
Comissão e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto,
não se harmoniza com a ststemat tca que cr-tenta o Sistema
de Planos e Orçamento, vez que a emenna do nobre Const t tutn 
te fere o cr-tnctptc da anuidade, não podendo saldos orça -

-------------~:~~~~~~:-::~:~--~~~~~:~~~~~:_~~_:~:~:~:~~_:~~::~~:~!:_-----------
1Pt 1508-6 MESSIAS GOlS PFL
............... PARECER •••••••••

A emenda visa suprimir o paragrafo 30 do artigo 272 do
Projeto -

E procedente a supressão proposta
Pela aprovação

----------------------------------------------~--------------------------------

1P11490-0 HILÁRIO BRAUN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante a fust tt tcacêo da Emenda. entendemos Que a
tnst ttutcêc de mais uma escecte tr-tbut ár ta não é a forma mais
adequada para se resolver os problemas retat tvos ao uso de
recursos Mdricos

Ademais, principalmente em virtude da especificidade do
assunto a Que se refere, a pretendida espécie tr-tbut ár-ta não
se enquadra nas diretrizes traçadas para a ctasatr tcecão dos
tributos indicados no artfgo 257

-----~-----------~::~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lPl1491-8 SAMIR ACHOA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O texto do Projeto já prevê o piso de um eatãr tc-mtntno
para os beneficios pr-evtcenctar tcs , Por outro tece, o Projeto
prevê, também, a universalidade da cobertura, objetivando am
parar todos aqueles que se encontrarem em situação de falta
ou diminuirão de meios para proverem seu sustento A tet 01'
dtnãr-ra. porém, disporá mais ocreencr-teaeemente sobre essas
questões.-------------------------------------------------------------------------------

1P11492-6 NELSON SEIXAS por
••••••••• PARECER •••••••••

A pretensão está, em parte. acolhida pelo esboço de

-------------~~~:;~~~;~~~:_~::~-~~~~~~~~~-~~~~~~:_-----------------------------
lPl1493-4 NELSON SEIXAS PDi
••••••••• PARECER .

A proposta constante da Emenda encontra-se parcialmente

-------------~:~!!:~~~~-~~-~~!__::.:_~!:~-~-~~-~~~~:!~--------------------------
1P11494-2 NELSON SEIXAS POT
.......... PARECER •••••••••

É nosso paracer que os r-equtsttos para criação, incorporação,
fusão e desmembramento devam ser estabelecidos por lel com
plementar estadual, conforma a tradição jur tdtca
Aprovada parcialmente. nos termos do substitutivo Passou pa
ra o art1go 57.-------------------------------------------------------------------------------

lP11489-6 HILÁRIO BRAUN PMDB
•••••*••• PARECER •••••••••
• A Emenda objetiva a inserir Hem no art 57 do Projeto,

no sentido de atribu1r aos Estados a promoção e fornecimento
de servtcos de saneamento básico

Tal atribuição de certa forma. já se acha prevista como
encargo do Poder Publ tcc que. em suas três esferas de Governo
devem aglr conjutamente

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P11495-1 MESSIAS GOlS PFL
........... PARECER .

Além desta, foram apresentadas várias Emendas ccm o pro
oõsttc de suprimir o Hem V do artigo 264. que veda a cria
ção de cr-tvtieçtc processual para a Fazenda Publica, em de
trimento do contribuinte

O fundamento ~a supressão e o de que, para melhor defen
der os interesses do_Erárlo Publico, corwtr ta a presença de
cr-tvt teatcs em favor da Fazenda PJ,Jblica, cr-tvt téatos esses
que o dtspos tt tvc procura et tmtnar-

Com relação a justificativa. achamos que eta realmente
pesa Existe, no contencioso fiscal. o tnter-esse tnctvtooat
do contribuinte contra o tnter-eese da cQll'lun1dade representada
pela untêo pelos Estados ou pelos Munic'pios êncuarrto pare
ce legH1mo presumir a boa-fé da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode ctaer
em relação ao contribuinte, octs que ao lado dos contribuin
tes honestos, leais, existem tambem os de má-fé. prontos a
eternizar as qu!:stões fiscais para tirarem provet to pessoal,
mediante retencac de cuant tae Que em verdade pertencem ao Te-

~~~;g, Nd~1~~~~Çã~s~:d~;~ c~ua~u~~õ~~a~ro~:l ~~~~~~~ddg;' ~~~~
contribuintes. a f1m de Que o Tesouro possa contar tambem com
as contribuições deles, deixando de pressionar ainda mais os
contribuintes de boa-fé, para compensar a sonegação dos re
calcitrantes Entre tais óblces, com certeza. estão os privi
légios, desguarnecendo. portanto, a Fazenda Publica na defesa
dos interesses da comunidade A emenda esta correta ao pro
pugnar_pela manutenção dos pr-tvttéatcs , vale diZer, pela ma
nutençao de instrumentos eficazes na defesa dos interesses
publicas

Alem do exposto, existe no dtsocstt tvc constitucional em
foco uma presunção contra o esctr ttc de justiça do Congresso
t-actcnar , que é apresentado como tendente a expedir norma pro
cessual que favoreça uma das partes em crefutac da outra
item do artigo 264 citado teria por objetivo último evitar
que o Congr-esso Nacional viesse a cr-iar norma processual Que
desse à Fazenda Publ tca vantagem nas Questões r tacats .ec mes
mo tempo que traria prejuizo para o contribuinte envolvido
Ser-ia, então, uma declaração de parcialidade do Congresso Na
cional, inclusive na sua atual formação

Entendemos. assim, que o dispositivo em foco deve ser re
tirado do Projeto, como pretende a Emenda

---------~P~~~9~:9---------;~SSi~S-GÕiS----------------------------p;~---------

••••••••• PARECER •••••••••
Os objetivos perseguidos pela Emenda ccnt t t tam com a

or-tenrecêc adotada ce ro Substitutivo
Pela rejeição

---------~;~~~9;:7---------;~ssi~s-GÕ;S----------------------------;;~---------

........... PARECER •••••••••
Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu t r-a-

------------_!~~~:~-~~:~~~~~-~~-~~~!:~~--~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:_---------------
1P11498-5 MESSIAS GÓIS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda Objetiva adequar- a redação do paragrafo 3 do ar
tigo 270 ao disposto no Hem I do parágrafo 10 do artigo 272,
ambos do Projeto de üonst ttutcão da Comissão de sf staeat tza
cãc,

O parágrafo 10 do artigo 272 determina a inclusão, na ba
se de cálculo do imposto estadual sobre a circulação de merca
ocr-tas e servtcce , das quantias pagas a t ttutc de imposto so
bre operações de crédito

Na tncôtese, tendo em vista que os dispositivos emendados
versam sobre matéria a ser objeto d~' lei complementar, face
ao previsto no artigo 259, 11, entendemos mais apropriado su
primi-los o que, a nosso ver, atende em parte à preocupação
do Nobre Constituinte

-----------------~~!.~-~~~~~~~~~-~~~:~~!._---------------------------------------
1P11499-3 MESSIAS GOlS PFL
........... PARECER .

Pretende a Emenda modificar a redação do item 11 do pará-
grafo 10 do ar-t 272. -

Não obstante a mater ta ser de grande tnteresaa para as u-
nidades da Federação, entendemos deva ela constar de norma

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP11488-B HILÁRIO BRAUN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vin-
culação de parte do orçamento, seguindo linha diferente do
Projeto

Se, por um lado, pensamos ser importante que os recur-sos
pÚblicos sejam aplicados em áreas e setores prioritários, en
tendemos, por outro lado, Que a vinculação de parte do orça
mento, a n1vel ccost ttuctcnar , resultaria no comprometimento
r1g1do das dotações com acuetas áreas e setores julgados pr t>
or t tar-tos em cet er-atnado momento e situação. com abstração de
estudos e análises obj et tvas tndtsoensevets a elaboração de
pcl H tcas publicas-------------------------------------------------------------------------------
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Que o autor pretendia mo:iificar-------------------------------------------------------------------------------

1P11545-9 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, na forma co Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1538-B OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

A mater1a ceve ser contemplada na legislação ordinária
Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lPl1S43-4 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

É necessário Que se faça a ressalva contida na presente
emenda, razão pela qual a acolhemos-------------------------------------------------------------------------------

PLOSWALDO ALP.!EIOA1P11535-3

1P11544-2 OSWALDO ALMEIDA PL
•••"' PARECER .

A emenda trata de matér-te que deve f1gurar no âmbito da

-------~-----~:~~:~~:~~-~~~~~:~~~-----------------------_::._--------------------
1P11545-\ VILSON SOUZA PMDB
.......... PARECER .

A forma de cr-tacãc das empresas estetats , bem assim as ca
r-acter tat tcas oas tces para a constituição dessas estão eue tct
entemente bem definidas no texto que a emenda objetiva subst1
tu tr- Ademais, um Código de Empresas aetata ts não deixaria de
ser, para determinadas matérias, UMa superposição desnecessá
ria, enquanto teria, doutra parte, um car-áter- puramente decla
r-ator-te

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

,P11552-3 VILSON SOUZA PMOB
•••••• "'•• PAR.ECER •••••••••

_____________~~~:~!:~~;:~~~~;~!~:~~_~!~~~~!i:~~~;::::_ :::::~~:::::_:::~:~ _
1P1,S53-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Emb2ra os autos propósitos do emtnente Constituinte, a
supreesao do tncrso proposto pelo Autor, conf11ta com a s1ste
mát tca geral adotada para a etaccr-ecãc do Projeto ee ccnet t
tulção

-----------------~::~~:_~:~~-~:!:~:~~-~~-~~:::~::_:~:~~~----------------------
lP11554-0 VILSON SOUZA PMD8
........... PARECER •••••••••

Não concordamos com a emenda de técn1ca testatet tva que
atribui DquoC'umD escecta t para a aprovação de uma simples r-a
~:endação entre Poderes, de cunho moraltzante da Administra-

Pera r-ejetcão--------------------------------------------------------------------------------

1P11536-1 OSWALDO ALMEIDA PL
•••• oi'•••• PARECLR •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de s tmrn tr tcar- a r-euecãc no Projeto pela et tetnaçãc de ex
pressões ou de artigos oresctndtvets É oreeer-tvet adotar uma
forma que contenha o cr-tncrctc do direito, como o fez o Pro
jeto de constttutcãc. sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e Que são perttnentes ã. legisla
ção orc tnar-ta

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
1P,1537-0 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

O teor da emenda é matéria de teats iacãc ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

,P11547-7 VILSON SOUZA PM08
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo optado por emenda sucr-ess tve ao artigo em pau-

------------_!~.:_:~~~.:_~~~_:~:~~~:~~.:_~:~:_~:~:~~~~-~::~~--------------------
1P11548-5 VILSON SOUZA PMD8
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser r-ejett ace por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~::_~~_:~~::~~-~:_~~:::~~:~:~:~~----------------
lP11549-3 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER ..

Sem embargo do apreço peja intenção Por não afeiçoar-se
a outros cr tncrctcs ou pela sua taoer-r tnêncta com o tema, a

-------------~~~~~::~-~~~-~~:~~~~-~:~~~~~~---~:~:_~:~:~:~~---------------------
1P1155D-7 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER ...

Uma vez que a emenda não confere o mesmo tratamento ao
Senado da Republ tca, nem ao Presidente da neouct tca, pois faz
remtssãc. na juet tr tcecãc. ao disposto no item IX !to

-------------~~:_-~~~:._:~~~-~:~~-~~~-~:~~~~~:~:~------------------------------
1P'1551-5 VILSON SOUZA PMD8
........... PARECER .

O moderno Mwelfare state- não pode prescindir de instru
mentos legais ágeis e de pronta utilização, nos casos de re
levância e ur-çêncta , como proposto nos parágrafos ao art
122

1P11541-8 OSWALDO ALMEIDA PL
.........'" PARECER ••• "'•••••

------------------~:~~-~:~:~:~~:_':~~~~~~~~--~~:~~~~~:~~~:~~~~~-----------------
1P11542-6 OSWALOO ALMEIDA PL
"'•••••••• PARECER •••••••••

A proposta é matéria de legislação ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P115110-0 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PAqECER •••••••••

,A concessão aos beneficiários da reforma agrária de tHu
10 ce dom'n1o gravado com cláusula de tnat tenentt toaoe merece
ser mantido como dtscos tt tvc conet ttuctcnat ,

No nosso entender, porém, o prazo de 10(dez) anos é suf t
ciente para evat ter- a ceoectcece do bener rctartc em cesenvct
ver a atividade de exploração do tnovet ,

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P11539-6 OSWALDO ALMEIDA PL
........... PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão do Art 351
No entanto, o seu conteucc persiste no ar t 35' do novo Pro
jeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

1P11555-8 VILSON SOUZA PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

A regulamentação do ctscceto no ar-t tao 131 e seus pará
grafos deve, a nesse ver, ser eatér te regimental (1nfracons
t ttuctonat )

-----------------~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:_----------------------------------------
lP11556-5 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

----------------~_:~:~~~_:~~:~~~~~-~~~~:~~~~_:~::~~-~:~~-~~~!~!~.:_------------
lP11557-11 SIG'AARINGA SEIXAS PMDB
••••••••• PARECER '"

A Eme.nela deve ser rejeitada por não ee aj ue.tar- ao enten-

-------------~~~:~:~-~~~~~~~~~~::_~:_:':~~:~~~-~:_~~:::~:~:~:~~~---------------

1P11522-1 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos da f ust tr tcacão da Emenda
Pela aprovação-------------------------------------. -_ ...--------------------------------------

lP11520-5 OSWALOO ALMEIDA PL
............. PARECER •••••••••

A matar-ta ce que trata a emenda devera ser objeto de lei
cr-dtnar te

1P11529-9 OSWALDO ALMEIDA PL
••••• " ••• PARECER •••••••••

O Relator optou pela manutenção do texto org1nal por en-

------------_:~~~:~-~~~-~:~~~::::~~~~-~-~~~~~:~:~:~~-~~~~~~~~------------------
lPl1530-2 OSWALDO ALMEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

A sugestão de nova redação ao Art. 350 f01 cr-ef ue tcaee ce-

-------------~~-~~~~:~~~~-~~-~:~:~~~~-~~!~~-----------------------------------
lP11531-1 OSWALDO ALMEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

A supressão do 3, do art 349 (Atual Art 348, 30)
foi julgada inoportuna por tratar-se de importante dtspos tt t
'lO de regulamentação da atuação do setor privado de saude no
Brasil

lP11519-1 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER .

A emenda fot rejeitada por entendermos que o objetivo
a ser atingido é aquele de preservar as populações 1nd\genas
étnica e culturalmente e não a de integração harmoniosa e
progressiva a comunhão nac1onal, como propõe o autor da emen
da

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl1523-Q OSWALDO ALMEIDA PL
."'••••••• PARECER ••• "'•••••

A Proposição, embora dtsconna sobre matér ta constitucio

nal, contém desdobramentos Que melhor se sttuam no âmbito da
reatatacãc ord1nar1a e Complementar

Pela rejetcão-------------------------------------------------------------------------------

,Pl1521-3 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda levanta argumento não procedente para propor a
supressão do dispositivo, uma vez que a formulação t t tosór tca
do capitulo, d1posta no ar-t 407, não expt tctta as 1 tnnae a
branQentes de atuação impostas a seguir-------------------------------------------------------------------------------

lP1151B-3 OSWALDO ALMEIDA PL
........... PARECER •••••••••

índio é o habitante das terras americanas ao chegarem os
descotrr tdcr-es europeus st tvtccta é aquele que nasce e vive
nass selvas Quando o texto const ttuctonat versa sobre os 'n
dtos não leva em conta seu estágio de aculturação, reconhe
cendo de maneira ampla seus direitos SObre as terras que ocu
pam, suas formas de organização social, tr-ectcões , costumes,
crenças, 11ngua etc

Destarte, o que hâ no Brasil são \ndias em var-taoos ee
tágIos ce aculturação, essegcr-acc a teces os mesmos c tt-e tros ,
sejam acut tur-aoos ou não, exceção untca para os acu'tturaccs I

Que habitam fora de suas rr-tbos
Tais razões aconselham o não acatamento da sugestão
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P11525-4 OSWALDO ALMEIDA PL
...........* PARECER *..* .

Pela rejeição, por não se ajustar á cr-tentacãc da Comis
são de Sistematização

--------~----------------------------------------------------------------------

1P11527-2 OSWALDO ALME1DA PL
••••••••• PARECER •••••••••

É imposs\vel determinar que a escola particular ctereca ens t
no fundamental, gratutto Isto so é posatvet oferecer atr-aves
de escolas publicas
Com relação a idade é permitido a matr-tcuta a partir dos 6 a
nos

lP11524-B OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER .

A proposta repete, na Integra, a de no lP02545/1, do

-------------~::~-~~~':~:_:~~:~~':=~~::_~~~:~~:~:_~~~~:~:~-~~~:::~--------------
lP'1525-6 OSWALDO ALMEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda etca prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

1P11532-9 OSWALDO ALMEIDA PL
.......... PARECER .

A Emenda em apreço ê cortemplada carctatmente, no seu mé-

-------------~~:'::_~~-~~~~-~:~~:~~-~~-~~:_-~~~_:-~~~~~~~:~-~--------------------
1P11533-7 OSWALDO AUnEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão em apreço fica pr-efuctcaca pela supressão de
art 345.

1P11535-3 D~WALOD ALMEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

A emenda fica prejudicada, face à opção do Relator no
sent too de suoremtr-, no texto do subst ttut tvc, o dispositivo

,Pl1534-5 OSWALDO ALMEIDA _ PL
••••••••• PARECER .

A sugestão fof acolh1da car-ctatmenee no eer-rto, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

1P11517-5 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

poucos tnctos possuem elevado estágio de aculturação,
integrados na sccteoace e habitando fora das ár-eas indlgenas

O 1ndio possui uma formação especifica, peculiar, com
usos, costumes, crenças, tradições, as quais o Projeto de
ccnst ttutcêc em elaboração procurou r-esoet tar

Se anal tsar-eoe por outro lado, aspecto cecut iar de nos
sa sccteoeue onde o brasileiro comum, Com formação urbana,
não encontra trabalho, o que incentiva a marginalização, f1-
car-taece apreensivos se tncent tvasseecs a satda do tndtc do
âmbito da vida de sua tr tbc, da pureza a1 i existente, para
procurar integrar-se na alienada vida urbana de nossos dias

O tema é contraditório e merece debates e reflexões, de
vez que o tndto, nesses casos, sempre retornar a vida tribal
da qual nunca se afasta totalmente

Por t ats razões, deixamos de acolher a interessante su
gestão da presente emenda.

,P,1528-1 OSWALDO ALMEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

O Relator acatou a Emenda no Que se refere a supressão do
2 do Projeto Porem não suprimiu o L, pela sua importân

cta no que se refere ã garantia das pessoas
Pela aprovação parcial •------------------------------------------------------------------------------

A Emenda rot aprovada parcialmente, pois acatou-se a
sugestão de supressão da parte final da redação or-tçtnar ,
mantendo-se apenas nesta parte a responsabilidade da união
em demarcar as terras de posse das populações tnotaenas , como
garantia da sobrevivência rts tca e cultural cacuetaa popu
lações

Emenda aprovada parcialmente-------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------_.:_-----
lP11582-5 VILSON SOUZA PMDB
."'••••••• PARECER •••••••• '"

Pela r-ejetcãc, na forma do Substitutivo

Somos de cctntãc também que a mat er-f a de que trata este
ctspos tt tvc não deve ser alvo de ressalvas

Pe1a aprovação

1P1l5B4-1 VILSON SOUZA PMDB
"''''••••• '''. PARECER "'''''''••••••

Pelo acolhimento, nos termos do suast f tut tvc
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

PMOBSIGMARINGA SEIXASlP11577-9

1P11578-7 VILSON SOUZA PMOB
••• "'••••• PARECER ......"'.."''''

Não há necesatoaoe de norma. constituc1onal para realizar
reforma anatntet r-at tva E cr-ccr-tc da. dinâmica do Direito Ad
ministrativo, sua renovação constante para atender as mudan
ças que acontecem no serviço publico

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P11581-7 VILSON SOUZA PMDB
•••••••• '" PARECER •••••••••

Realmente, o texto do Projeto de ccnst ttutcão, como está
redigldo, mostra-se, incoerente no que diz respeito ao tntcto
do mandato do Pr-eatcente, pois coincidindo com o tntctc ddo
exer-ctctc t tnancetro. irá alterar a fixação deste exer-ctcto.
quando da elaboração do orçamento da União

A emenda contribui destarte, para o aprimoramento do Pro
jeto

Asstm, pelo seu acotntnento

lP11580-9 VILSON SOUZA PMOB
."'''''''.''' •• ''' PARECER "''''.'''''' ••• '''

Cabe à Lei Complementar, de responsabi i toace do Congresso
Nacional, estabelecer os cr tter-tos de execução de tal h1p6
tese, tnctus tve quanto ao comando, de modo a não trrvtabt t taae
seus efeitos

Pela não-acolhimento

1P11579-5 VILSON SOUZA PMOB
•••••• "'•• PARECER ••••• "'•••

Propõe o autor a supressão da al \nea "e" do item 11 do
art. 27 que trata da inelegibt I idade, sobre a alegação de Que
o referido ctspost t tvc mantem a extnêncta de "atestadcs" para
os cano i datas a cargo e1et t vo

Somos pela manutenção dos cr tncrctcs de ineleg1bil tcace
estabelecidos na citada at tnea

1P1t583-3 VILSON SOUZA PMDB
•••• "'••• '" PARECER ••"'."' ••••

A matéria objeto da presente Emenda será reexamtnaua com
vistas ã formulação do Sunst í tut tvo

Assim, somso pelo seu acolhimento-------------------------------------------------------------------------------

1P11585-0 VILSON SOUZA PMOB
"'."'."''''.'''. PARECER "''''''''''''' ••••

O pretendido pela Emenda excede o atr tbutoo pelo Projeto
---------~~~~~;~:;---------~I~~;~-;;~~;----------------------------~;~;--------

."'••••••• PARECER ••••"'••••
Reservou-se ao Congresso Nactonat a competência para

-------------:~~~~~~~-~~_::~~-~:_~~~~:~~~~--~:::_~~~~~~~~~-~:~~~:~-------------
1P11587-6 VILSON SOUZA PMOB
"'•••• "'•• '" PARECER "' .

----------------~_:~:~~:_~~~:~:~~~-~~~~:~~~~_:~~::~~-~::~-~~~~::~--------------

1P11560-4 VILSOt. SOUZA PMDB
•••"'••••• PARECER ••"'••••••

Pela rejeição, na forma do Subst t t ut tvc

lP11564-7 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

cutca a Emenda de estender, tambem aos conscritos, o alista
mento e te í tor-at
O projeto per-raj t e o at fstamento de todos os mt 1 t tar-es , com
exceção dos que estão no serviço tntctat
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos,
durante o período eleitoral quando as Forças Armadas são
r-ecutsf teces pela Justtça ê te ttor-at para a manutenção da or
dem, são mobilizados para cumprir essa m1ssão
Esses militares não devem, portanto, car-t tctpar- do pleito

lP11559-1 VILSON SOUZA PMDB
.......... PARECER •••••••••

AS numerosas emendas oferecidas ao arttgo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da etaoor-a 
cão legislativa Da media das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , tr-ut t t tcar-am os crteccs tt tvcs relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto ccsatver
procura responder af tr-mat tvament e , en parte e em essência, às
finalidades cretecotoas na orccos tçãc sob exame Pela aprova
ção parcial

lP11563-9 VILSON SOUZA PMOB
•••••••"'. PARECER ••• "'•••••

As nuner-osas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus oa
r-àar-aecs do Projeto confirmam a tnextatêncta de consenso so
bre o tema atnoa amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislattva Da media das sugestões ana11sadas, em seus
ouctece , tr-ut í t tcar-am os ctspcs tt tvos relacionados em aet tac
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto ccsatvet
procura responder er tr-eat tvemente. em parte e em essência, as
r tnat tceces cretenc tces na proposição sob exame Pela aprova
ção parctal.

lP11565-5 VILSON SOUZA PMDB
........... PARECER ••"'."'."' ••

O sunst ttut tvo atende ao objettvo da Emenda.
Pe 1a aprovação

lP11558-2 VILSON SOUZA PMOB
"''''''' .... ''''''... PARECER "''''.''' ......

se-cor-e louvável os o-oncs ttcs do nobre Constituinte, a
matér ta constante da presente emeoua, conr t t ta com a s tatema
t tca geral adotada pelo texto do Projeto de const ttutcâo ora
em anal tse

Ass tm. SO"lOS pela sua r-ef etcêc

1P11562-1 VILSON SOUZA PMDB
........... PARECER •••••••••

Uma vez ace t t e , nas cond f çôes do caput do er-t 303, a in
t er-vençâc do Estado no ocmtntc econômico e o moncpó t 'lo, cabe,
sem duvida alguma, na seouêncta. imped1r que as empresas pu
ct tcas , as sociedades de economia mista e as fundações pub'l t
cas , possam gozar de favores não extensivos as empresas do se
ter er tvaoc Permaneça o texto proposto

No que r-escet ta a supressão dos car-ecreros 10 e 40, também
objetivos da emenda, embora por motivos um tanto diferentes,
concordamos com a proposta

Pela aprovação car-ctat nos termos do substitutivo.

1P11561-2 VILSON SOUZA PMOB
.......... '" PARECER •• "' ..

Apl tca-se a esta Emenda o Parecer dado na Emenda lP15513-4

lP11566-3 VILSON SOUZA
............. PARECER •••••• 0; ••

PMDB 1P1158S-4 VILSON SOUZA
• •••••••• PARECER •••••••• 0;

PMDB

Pelo acotntmento da eeenea, dada a nect tnêncta da supres
são proposta

1P11589-2 VILSON SOUZA PMOB."'''''''...*. PARECER •••"'.."'''''''.
A mater ta está adequadamente completada no titulo relati

vo à ordem Econômica

ar-cor-a os elevados cr-cccst tcs de nobre Constituinte, a
inclusão da expressão, iria alterar sucstenctatnente o enten
dimento da maioria dos Constituintes que elaboraram o texto
do Projeto de const ttutcãc

Assim, somos pela rejeição da presente emenda

1Pl1567-1 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••• '"

A mater ta constante da presente emenda, eret tvemente.
co-rtr-tbut para o aprimoramento do Projeto de Constituição

Pelo seu acolhimento

1P11590-6 VILSON SOUZA•••••••*. PARECER ."'•••••• '"
Pel a aprovação nos termos do Subst i tut tvc

PMDS

1Pt 1568-0 VILSON SOUZA PMOB
•••••• "'•• PARECER ", ",.

Efetivamente trata-se de meter-ta t tp tcament e inerente a
legislação cr-dtnár ta razão pela qual acolhemos plenamente a
presente emenda

lP11569-8 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Atrelar as normas salariais do ser-vtcor publico as Vigen
tes para o setor privado, parece-nos uma toeta de grande al
cance soclal Servidor cumtcc é um trabalhador e não devia
extat tr- diferença em relação ao da tntcf at tva privada Entre
tanto entendemos que a matéria deva ser tratada no âmbito da
legislação ordtnar-j a

lP1159l-4 VILSON SOUZA PMOB
••••"'."' •• PARECER ."'''''''''' ••••

A citação dos Órgãos da administração tndtr-eta é cesne
cessaria Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP11592-2 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

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

1P11593-l VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••• "'••••

A emenda conr t t ta com as emendas sunr-ess tvas pelas cuats
optamos Pela rejeição

lP11570-1 VILSON SOUZA PMOB
•••"'."' ••• PARECER ."'''' •••• '''.

Pela rejeição, na forma do sunst ttut tvc

lPl1571-0 VILSON SOUZA PMOB
0;.0; •••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na tor-na do Substitutivo

1Pl1594-9 VILSON SOUZA PMOB•••"'."'.*. PARECER ••"'."' ... "'•
Pretende o autor elevar o prazo de exigência da obrigato

riedade do oontc t t tc eleitoral para dois anos
A tendência do Direito ccnst t tutctcnat Moderno é pela re

dação dos casos e prazos de lnelegib1lidade
Somos pela fixação do prazo m1niroo em seis meses

1P11572-a VILSON SOUZA PMDB
"'."' •••••• PARECER "'•••••• "'.

Pelo acolhimento car-ctat , nos ter-ece do sucst t tut tvo

1P11573-6 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe dar nova redação ao ar-t 230 e suor-tmtr-
seus parágrafos 50 e 60

Entendemos que na forma como se encontra redtatoo o arti
go no anteprojeto é mais claro e objetivo

Pela r-ejetcão

lPl1S74-4 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante os elevados propósitos do nobre ccnst tt utrv
te, o ccnt euoo da presente emenda. em linhas gerais, já encon
tr-á-se inserido no texto do Projeto de Const ttutcão

Assim, somos pela m-efuctctat tcaoe da emenda

1P11575-2 VI LSON SOUZA PMDB
••• ",,,,.,,,,,,,,, PARECER ."'."'''''''•••

A t txacãc do numero dos Deputados Estaduais a ntvet ccnst t-
tuc tona t e de tradição do nosso ntr-ettc e recomendado pela
doutrina do utr-e t tc cons tt uctonat

Pelo não acolhimento

1P11576-l SIGMARINGA SEIXAS PMOB
",,,,•• ,,,... ,,,. PARECER •••••••••

A Emenda deve ser aprovada parcialmente por conter aspec
tos que se harmonizam COI'! o entendimento predominante na Co
missão de s tsteeat reacão

lD11577-9 SIGMARINGA'SEIXAS PMOB
••••••••• PARECER "''''.''''''''' •••

Atraves de Emenda ao art 12, VII, c do Projeto de conet t -
tutcâc pretende o autor preservar a tnvtotantt toaoe de cor-
r-esconcêr .... 1a e das comun 1cacões

1P11595-7 VILSON SOUZA PMOB
••••• "''''•• PARECER •••"''''''' ... '''

Pretende o autor acrescentar na parte final da ai tnea
"a" do Hem III do ar-t 27, a expressão "pelos t t t tacos
mais de um ano de inscr1ção

Trata-se de nat ér-f a que deve ser dtscipl tnaca nos esta
tutos cer-t toer-tcs

E de ser mantida a redação atual do citado dtecos tt tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P11596-5 VILSON SOUZA PMDB
."' PARECER •• "'•••• "'.

A matêr ta constante da presente Emenda é t tptca da te
g1s1ação tner-accnst ttuctcnar , da' nosso parecer contrário----------------------------------------------------------------------------

1P1l597-3 VILSON SOUZA PMOB
"'."' PARECER ."'.*"'''''''••

A Emenda visa a el tminar as restrições impostas aos mi
litares que pretendem se candidatar a cargos etet tvcs

rats restr-tcões , consunstanct adas na at tnea f do item II
do ar t 27, têm por objetivo preservar os cuar-téts da oot tt t
zação e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões
pot i t tcas nas fileiras militares

Como se trata de motivo relevante, somos contrario â

pretensão do autor.

1P11598-1 VILSON SOUZA PMDB
"'•• "''''•••• PARECER ...... "'."''''

Objet1va o autor a supressão no Projeto da permfssão do
trabalho do meno- de quat r-oae anos, na condição de aprendiz,
a par t 1r dos dez anos, por per tece nunca SUperior a três tio
r-as diárias

Somos de opinião que a vedação do trabalho do menor levara
à ilegalidade parcela significativa da força de trabalho das
ramttras de baixa renda. O trabalho continuaria a efetuar-se,
por menores, mas sem a proteção da lei Em consequêncf a.t é de
se prever deterioração das condições de vida dos menores de
ba i xa renda e seus f'arrrl t tares
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Concordamos, por outro taoc, que não devam constar do tex
to ccnst t tuctonat as espectr tcacões da conctcão de aprendiz,
~roprlas de legislação or-otnar-ta

1P11599-0 VI LSON SOUZA PMDB
................. PARECER ......... "'•••

A eater-ta. objeto da emenda mereceu dos const ttutntee
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muHo especvat , e acr-eovraece que ao tema fo\ dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de e t ecc-acão Const i tuc tcna1
parte da emenda deve ser acolhida pelo Subat t tut tvc

------------------~~~~:~~~-~~~~.:._~:~~_:~~~~:~~~-~:~~~::------------------------
1P1l600-7 VILSON SOUZA PMDB
•• "' PARECER ••••• "'•••

A emenda apresentada pelo nobre conet ttutnte. contém
aspectos que contribuem para o aperfeiçoamento do Projeto de
Constituição__________________~::~~.:_~~:_~:~c:_:~~~~~:~:~_~:~:~:~_~:_~~~: _

lP1l601-5 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER '"

A questão objeto da Emenda ser-a r-eexamtnada com vistas

------------_:_~~~~~:::~~-~~_:~~~:.~:~::~~-~------------------------------------
1P11602-3 VILSON SOUZA PMDB
............ PARECER .

A emenda contempla apenas a ntooteee parlamentarista Pe
lo não acolhimento

1P11603-1 VILSON SOUZA PMDB
"''''.'''''' PARECER ...

Pelo não acolhimento, tendo em vista que as tnsercões en-

------------_:~~:~~~=::_~~~~~:~:~:-~~-~::~_:~-~~-~::~-:~:~~~------------------
1P116C4-0 VILSON SOUZA PMDB
................ PARECER .

O cont euoc do Inciso V do Artigo 372 do Projeto versa
sobre eat er ta tntr-aconst ttuctona t tendo s too. portanto, re 
t tr-acc do seu texto Devera ser objeto da legislação com -

-------------~::~:~~~~_:_-:~~:~~~:~---------------------------------------------
1P11605-8 VILSON SOUZA PMOB
............... PARECER ..

A -runcãc sccre t M da propriedade encontrou auar toa na le
gislação brasileira na vários decadas Agora com a elaboração
de nova carta Magna, e fundamental elevá-la á condição de
norma const i tuctona I

zntr-etanto. julgamos conveniente remeter á legislação or
dinária a sua oee tntcãc

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP1160'6-6 \llLSOH SOUZA PMDB
.......... '" PARECER •• "' ..

A nater ta , objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutntes
empenhados na presente fase de et abcr-açâo da nova Carta aten
ção muito especial, e acr ec t t àmos Que ao tema foi dado o tra
tamento conmzente com a sua teccr-tâncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo subst ttut tvc

------------------~~~~:~~-~~~:.:._~:~:-~~~~~~:~~-~~~:~:~~------------------
1P11607-4 VILSON SOUZA PMDB
........... PARECER ......" ..,,'"

A Emenda pretende incorporar- aao texto do 1 do ar t 59
a hipótese de dissolução da xesenoré-a Preferimos, entretan
to, redação genérica Que observe o Sistema Constitucional co
mo um todo

-----------------~:::_~:~:~:~~-------------------------------------------------
1P11608-2 VILSON SOUZA PMDB
.......... PARECER ....... "'....

Pelo nâo acolhimento conforme orientação dada ao suast t
t ut tvc-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUilVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

11:'116'22-6 OSWA.LDO AUc',EIDA PL
............. PARECER .."' ...

A importância da permanência do inciso VII reside no fa
to de garantir ao trabalhador Que, alem das comissões -eceot
das pelo seu trabalho, tem ête direito a um salário fixo não

tnrer-tor- ao mln11'\O Tal direito não se encontra garantido nos
itens IV e V

Com relação ao inciso VIII, este sim, encontra-se já
contemplado no Que dispõe o IV e, portanto, deverá ser supri
mido

Pela rejeição

1Pl1621-0 OSWALDO ALMEIDA PL
........... PARECER ...... "'•••

Concordamos com a supressão proposta pelo autor. Parece
nos ainda ser necessário suprimir a referência ao montante da
majoração salarial devida Somos de opinião Que, à Consti
tuição cabe, exctus tvamenta garantir salário de trabalho no
turno superior ao do diurno. As esoectr tcacões desse pl"inc1
~10 geral pretencem a lei ordinária e a convenção.

1P11620-1 OSWALOO ALMEIDA PL
.......... "'. PARECER .

Acolhemos numerosas emendas, optamos por deixar para as
convenções coletivas a fixação do valor das horas axtr-aor-dt-'
nár tas

Pela rejeição

1P11619-8 OSWALDO ALMEIDA PL
• PARECER "' .

Acolhemos a emenda em apreço Deve, efetivamente, a
Constituição garantir a remuneração integral A medida Que
determinadas Conjunturas recate per-mt t am a dup11cação do sa
t àr-to de ferias, tal se manifestará em convenções cotet tvas
~e trabalho, podendo vir a cristalizar-se futuramente em lei

lP11617-1 OSWALDO ALMEIDA PL
............. PARECER _

O direito d aposentadoria, após determinado per toco de
dedicação ao trabalho, é, a nosso ver, direito dos mais si9 
ntr tcat tvos para o trabalhador e deve constar do texto cons
titucional

Cremos ser, no entanto, mater ta de teatatação ordinária,
a especificação de todas as condições de exerctctc desse dt
r-et tc. tanto as gerais, quanto as aplicáveis a categorias
~art1culares de tr-aoamaccees

Ja e u'ila trad'lção do o'lrelto ccsvt tvo bras'lle'ro esraoete
cer que a aposentadoria do servidor publico esteja a cargo
diretamente da União Obviamente, nada obsta que no futuro
tudo eetere ccncent r-aoc na Previdência Social

lP11618-0 OSWALDO ALMEIDA PL
.............. "' PARECER ~ .

O dispositivo objeto da presente emenda não veda. o tr-ena
'lho temporário, mas a intermediação da mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vmcuic empregat~

cio direto entre prestadores e tomadores de serviços
A aplicação dessa norma, como se pode vee , não pode alte

rar, de maneira significativa, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação desapareceria com a proi
btcãc da tntermedtacãc Essa necessidade simplesmente passará
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar tcs do serviço.

Pe1a rej e i cão da emenda

1P11616-3 OSWALDO ALMEIDA PL
............. PARECER ' .

Assim como a ccnst ttutcêc prevê a jornada normal dlar1a
de 8 horas, tarnbem não poderia deixar de prever a jornada pa
~a trabalho em turnos ininterruptos

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

."".\llLSOH SOUZAlPl1598-1

1P11614-7 OSWALDO ALMEIDA PL
........... "'. PARE.CER "' ...

E intenção do autor rementer- á legislação ordinária ou ã
convenção coletiva de trabalho a regulamentação da jornada no
caso de trabalho ininterrupto

Somos de opinião Que a r-edução da jornada nesse caso
constitui medida compensatória à suspensão do cer tccc de in
terrupção para descanso Consideramos, portanto que o texto
constitucional deve assegurar a jornada de seis horas nos ca
~os em questão

1P11613-9 OSWALDO ALMEIDA PL
.............. PARECER .

Consideramos que o trabalho domestico reveste-se de par
t tcuter-toaces Que justificam seu tratamento em separado no
texto constituc-ional Talvez a mais importante seja o caráter
de prestação de serviço pessoal 1 que a oteer-encta dos demais
trabalhadores voltados à cr-coucão para o mercado e, portanto,
para o lucro

Om't i r- a Questão daria marsem a duas toter-m-etacões ,
igualmente errôneas a nosso ver De um lado. poder-se-ia ima
ginar que nada diferencia os oomest tccs dos demais trabalha
dores, cabendo-lhes, por conseguinte todo o elenco de direi
tos relacionados no artigo 13 De outro, julgavam alguns, sig
ntr tcar- a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direi
tos, relegados que ser tam à cet tntcão por leI cr-ôtnár ta

Optamos por explicitar, com clareza, em artigos próprios
~s direitos que julgamos ser-lhes cevtocs ,

1Pl1609-1 OSWALDO ALMEIDA PL
............ PARECER '"

O conteudo da presente emenda deve ser tratado no âmb1to

-------------~:_~:~~~~::~~-~~~~~~~~:_------------------------------------------
lP1161O-4 OSWALDO ALMEIDA PL
............ PARECER .

Se!'l adentr-amo-nos numa discussão de semântica, entendemos
que o termo -cr tvat tvemeote- é o mais usual e adequado a modo

-------------~~-~~:::~::_:::~--------------------------------------------------
lP11611-2 OSWALDO ALMEIDA PL
................ PARECER .

Trata-se de exct tct tecãc não referente a matéria ccnst ttu-

-------------~~~~~~-:_~~-~~~~~~~~~:~::-~~~~~~~~~_:~-~~:~~-~::~------------~----
11"11612:-1 OSWALDD ALMEIDA PL
'lo PARECER "' ..

Objetiva a emenda a supressão dos artigos 15 e 16 do
Projeto

A nosso ver, é necessar-tc fazer constar do texto const t
tuctcnat a proteção legal ao 5211211'10, bem como a caracteriza
ção como crime de sua retenção Da mesma forma, deve estar
exnr tctte a garantia de indenização devida pelo direito co
mu-n, um caso de acidente, Quando se comprove dolo ou culpa do
empregador

Não nos parece que essas questões sejam, como entende o
:utor, de detalhes

1P11615-5 OSWALDO ALMEIDA
........... '" PARECER ••• "'..........

PL

1P11623-6 OSWALDO ALMEIDA PL
................... PARECER ..

A estabilidade, entendida como a sar-ant ia de permanência
no emprego e. portanto. como contraposição ao livre aem t.r-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema.

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
arb'itr\o e , I'\ão, como se propala enganadamente, ter- a gal'an
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e tnat tenavet da
própria atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maquina que, eees
usada e jogada fora como tneer-vtvet

De sua parte. não interessa ao empregador tnsmrar desas
sossego ou tnsesvr-ança ao seu empregado, pots esses são fato
res comprovados da batxa produtividade A prática, a experi
ência o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os obj et 1vos ma1ores da empresa, si gn i f i cem para e1a um
patrimônio tnsubst t tutvet Investe o emcr-eser-tc em recursos
numanos , buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vu-tuatmente contrario à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente neaat tvc para os resultados do em
preendtmento

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emor-eaat tcta, fundada na bttateeet toade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e 1mpcs H tve ,

que, ao longo co tempo, sempre fol causa de tormentosas de
mandas jud1ciais

Asslm, pelo cotejo de centenas de Emendas que. em todas
as fases da etacor-acão deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo ror-mura conciliatória que reflete a tenoên
ela aajor-ttar-ta dessas propostas aceita por lideranças de
categorias econõmtcas e pr-oe tss tcnats que, diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda
ção da desped'lda lmot\'Jada ou sem justa causa, em teeeos a
;erem definidos pela legislação ordinária

lP11624-4 OSWALOO ALMEIDA PL
............ .., PARECER •• "" ..

A emenda vem ao encontro da necesetoaoe de enxuaar-ee o

-------------::~:~--~:~~-~~~~~~~~~---------------------------------------------
1P11625-2 OSWALDO ALMEIDA PL
.............. PARECER .

Temos a ccnvtccãc de que a matéria em faço recebeu

------------_:~::~~:~:~_:~:~~:~~-~~-~~~~::~--~::~-~~!~~~~:~~~~~~~:_------------
lPl1626-1 OSWALDO ALMEIDA PL
............ '" PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros or tncvatcs ou pela sua 1mpert1nênc1a com o tema, a

-------------~~~~~~::_~~~_:~::~::_~~:~~~~---~:~:_~:~:~~~~---------------------
lP11627-g OSWALOO ALMEIDA PL
.............+ PARECER .

O direito a informação foi acctrncc, com outea redação. no
substitutivo do Relator
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PMD8

PDT

SIGMARINGA SEIXASlP11644-9

lP11651-1 NOEL DE CARVALHO
.......... PARI:CER .

Pela prejudicialidade

-------------~~~~~~:_:_::~_:~~~~~~~_:~_::~~~~::~~-~~~~~~~~~--------------------

cta cecve tca e harmoniosa
O conceito de Neçãc abrange povo, território e certa for

Iba de organização, enquanto Estado abrange-povo, território e
organização p01 i ticO~jurld1Co-sócio-econômica

Existem trurner-as tribos no êr-as t t COm sua organização sa
cio-cultural O 'indlo de Qualquer tribo pode at1nglr estagio
elevado de aculturação e se tor-nar cidadão brasileiro

Por outro lado, o Estado brasileira não aceita a existên
cia de nações em seu ter-r-ttcr to, o que de fato traria graves
embaraços a sua organização juridica, pct tt tca, aomtnt st r-at t
va e social A organização de poderes no Br-así t teoosstbti í ta
oestar-ta.e aceitação, da presente sugestão

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPll645-7 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
.. PARECER •••••••••

Reconhecendo a pr-eocupação do nobre constituinte com o
exter-mtnto que vêm sofrendo as copulações ind~genas, optamos
pela manutenção da redação cr tatnat • com algumas modifica
ções do ar-t 425 e seus 10, 20 e 30 do atual sr-ccetc de
Constituição da Comissão de Sistematização por cons tcer-ar-nos
que esses dispositivos atendem com precisão ao objetiva de se
proteger e defender as terras ocupadas pelos tndtcs Entende
mos que esses preceitos preservam a sobrevivência t ts tce e
cultural das populações indigenas

----------------_:~~~-~:~~-~:~~~::~-~~-~~:~~~---------------------------------
1P11646-5 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
• PARECER .

A emenda sugere, com a redação que oferece ao ar-t 424 e
seus parãsr-eros.cc eecfetc de Constituição. a supressão dos

20 e 30 do ar-t 424 e do ar-t 428 Concordamos com a e
liminação do 30 da ar-t 424, porquanto já existe órgão da
administração federal executanuc a pol t t tca ind1gente e a
cr-tacãc de um Conselho Deliberativo ser-a por demais embaraço
so.

Os demais c tsccstr tvcs, em nosso entendimento, devem fi
car inalterados no Projeto, cc-cuantc foram frutos de exaus 
t tvcs debates que redundaram num concenso que atender ao es 
pirita que norteou o trabalho ccs ccnst tumres e melhor a
tendem o interesse dos grupos 1nd1genas

-----------------_:~~~.:._~~~~--~::~-~~~~~~=~~-~~~:~~~-~~_:~:~~~.:_-------------
lP11647-3 SIGMARINGA SEIXAS PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta em tela deve encontr-ar- guarida no texto cons
titucional em parte Existem razões de pot tt tca mts-atcr-ta e
de nacionalidade Que impedem a consideração plena da emenda
diante da inadequação a parâmetros -aeoãvets de concessão de
franquias aos estrangeiros, corno de resto se pode auferir do
próprio direito do estrangeiro comparado

A concessão da naturalização é uma benece e t tber-at toace
do Estado e como tal deve ser preservada.

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~---------------------------------------
lP11648-1 SIGMARINGA SEIXAS PMD8
••••••••• PARECER .

A p-esente emenda, embora os altos cr-coóst tos do eminente
const ttutnte. ccnt r t ta com a atstenat tca geral adotada pelo
Projeto de const ttutção

---------------~~:~~.:_~:~~_:~~-~:~:~:~~-------------------------~--------------
1P11649-0 AMAURY MULLER PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda percute Questão que deve ser examinada a luz do

-------------:~~~~~!~!~~~--~:~~_:~~~~~:~~--------------------------------------
1P11650-3 AMAURY MULLER POT
••••••••• PARECER •••••••••

As alterações tntr-oduatcee pelo substitutivo no capitulo

tornam oesnacessar-ta a aprovação das mod1ficacões propostas

-----------------~:::_~:~:~:~~-------------------------------------------------

lP11652-0 WILMA MAlA POS
.......... PARECER •••••••••

A Emenda percute Questão que deve ser examinada a luz do

-------------~~~:::~:~:~~~--~:~~-~~~~~~~~~--------------------------------------
lP11653-B LUIZ MARQUES PfL
........... PARECER •••••••••

A emenda que acertamos para o artigo em pauta e simpli-

-------------~~~::~~~:.:._:~~::::~~~_:~:~::_~:_~::~~!~--~::::_~:~:~:~~--------------
lP11654-6 LUIZ MARQUES PfL
.......... PARECER .

A emenda conr t t ta com as emendas sunress tvas pelas quais
optamos Pela r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P11655-4 LUIZ MARQUES PfL
••••••••• PARECER .

Temos a ccnvtccão de que a eatér-ta em foco recebeu trata-

-------------~:~~~_:~:~~~~~--~~-~~~~::~--~:~:_~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------
lPl1656-2 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER .

Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que otect
~~'(:r~ t~~i)m~nto tr tcut ár tc a ser dispensado ã mtcrcemo-e-

acos exame de grande numero de emendas sobre a matéria
chegamos a conclusão de que as microempresas e as empresas de
pequeno porte, em razão de sua reconhecida importância econô
mico-social, devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur\dico diferenciado, Visando a tncent tver- sua cria
ção, gr-eser-vacão e oesenvotvtmento, através da eliminação,
reauçso ou simpl trtcecêc de suas ccr-tsecões aentntarr-er tves
tr tbutar-tes; pr-evtoenctãr-tes e creott tctas

POr outro lado, considerando a conventêncta de Que a ma
téria seja dtsctct tneoa a ntvet nacional, para Que se lhe im
prima a devida untecrmtceoe, entendemos Que as aludidas
empresas, para fins de receber tratamento diferenciado, devem
ser def1nldas e caracterizadas mediante lef ccectenenear-

Por entendermos Que tal tratamento deve concretizar-se a
vês de medidas que abranjam as var-res espécies ce obrigações
ac1ma indicadas, e não apenas as tributarias, cc-anos por in
serir o ctaccs tt rvc r-e tat tvo ã nater ta no Capitulo I do 'r t'tu-

-------------~~-~:::_:_~~-~~~:~-::~~~~~:~_:_:~~~~::~~~.:_---------------------
1?ll6S7-1 PEDRO CANEDO PFL
............. ?ARECER .

O Relator optou pela manutenção do texto original por

------------_:~::~~:~-~:~-~::~:::::~~~~-~_::~~::~~-_:~~:~~~~------------------
lP11658-9 PEDRO CANEDO PFL
............. PARECER .

O ilustre Constituinte pretende nova rececêo no ar-r 145 do
do Projeto. para inserir em seu texto a netavr-a
-ccnt ãoets-
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, htstcr-tcamente.
o Legisl~tivo tem entendido ser meramente exemcttf tcat tva a
enumer-açao dos conhecimentos exigidos para o cargo de Minis
tro do Tribunal de Contas. a ememplo de Engenheiros, Generais
e conteccr-es , Que já. foram nomeados
Portanto, cr-erer-nros manter a tradição, no car-t tcutar-, razão
pela Qual nosso parecer e pela prejudicialidade da emenda,
uma vez Que ela, em essência. já se contém na Drojeto

lP11637-6 OSWALDO ALMEIDA PL
........... PARECER •••••••••
.. Acolhida no mérito, tendo em vtsta Que os artigos 336 e

487, que dispunham sobre a materia no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram supr tmtdos no Substitutivo do Relatar
Ver, a propósito, o teor do parecer- dado ã emenda numer-e
lPOO202-8

1Pl1642-2 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
••••••••• PARECER .

A ecettecão do conceito de Nação ind~gena traria graves
embaraços a organização dos poderes no Brasil

Oas fnúmeras tribos extsrenres no Pais podem alguns de
seus_representantes atingir graus elevados de ecuj tur-açãce,
na condição de cidadãos brasileiros, alcançar as diferentes
cocr-tuntcaoes que a cidadania possibilita

A ecertacão da presente Emenda já traria um primeiro
grande embaraço se acotntuc o concetto de nação ind'gena co
rno representar as oecões lndigenas nos poderes do Estado

O ar-as t t ainda não ece t ta a exts t êncta de -necões- em seu
ter-r-ttcr-tc, muito embora estejamos de acordo com a argumenta
ção cont i da na Emenda

Por tais razões, de1xamas de acolher a sugestão
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPll638-4 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
............ PARECER .

------------------~:::_~_:~~~~::~~-~~-~~:~~:~:~~~.:._~::~-~~:~~~~:~::~~:~:_------
lPl1639-2 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por- não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~:_:~~~::~~--~:_~~::~~::~:::~~---------------
lP11640-6 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
••••••••• PARECER .

O conteucc da Emenda. em sua essêncta já está tnccr-oc 
r-eco ao Projeto, optando o Relator por manter o texto orig1 
na t

lPl1632-S OSWALDO ALMEIDA Pl
••••••••• PARECER •••••••••

À matéria em causa, decidimos por uma abordagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna in
vtavet o ecr-ovet tamentc da referida emenda, sem cr-ejutao do
exame cr tt tcc da solução consunstanctaoa no Substitutivo Pe
la er-efucrctat toaoe

lP11641-4 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
............. PARECER ...

Somos inteiramente ravcr-avets ã redação oferecida pela
emenda ao "ceuut- do ar-t 427 por possibilitar a redução da
dimensão original do utecoatt tvc com a eliminação dos seus
parágrafos 10 e 20

Discordamos, todavia, com a redação oferecida ao para-
grafo untco que sugere. por não concordarmos com o conce t'to
de -necões 1nlj1genas a

Destarte, acolhemos parcialmente a sugestão, ou seja, a
redação Que ecresenea para o "caput" do art 427.-------------------------- ..._---------------------------------------------------

lP11631-7 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação

lP11630-9 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a eatér-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela pr-ejuntctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP11629-5 OSWALDO ALMEIDA Pl
........... PARECER .

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela cr-ejudtctar tcaoe

lP11628-7 OSWALDO ALMe.IDA PL..
••••••••• PARECER •••••••••

Entendemos ter dado nova e adequada redação à at tnea em
foco Pela r-ef etcãc

lP11633-3 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a mater-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudtctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP11635-0 OSWALDO ALMEIDA PL
............. PARECER •••••••••

'remes a convicção de Que a matéria em foco recebeu tr-a-

-------------!~~~~~-~~:~~~~~-~~-~~~~~!~--~:~~~~~:!~~~:~~~~~~~:_---------------
lP11636-8 OSWALDO ALMEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 4B horas, como proposto em nueer-oatss t-
mas Emendas, teve, de cer-to modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões remat t
cas , seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos. semar-e demonstrou ser- a matéria mais
adequada à legislação ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que so a lei pode atender Quarenta her-as
não conviria a um ceter-ntnacc momento da vida eccnômtca do
Pais, mas, pelo desenvolvimento tecnctcatcc, por motivos de
interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem psl
coscctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de tet esoectr tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, f a cum
prem jornadas reduzidas

uum quadro inverso, em que a necessidade tmner-tcea de
se expandir ou incrementar os ntvets de produção, até como
med1da de eatvaçãc nactonat , poder-á o Estado, em consonância
com os anseios do povo, nr-opuunar- por jornadas mais extensas,
desde que compensator1as a ntvet de remuneração Esse, aliás,
é o exemplo que nos da o Japão, onue a intensificação do tra
balho, longe de penalizar o tr-abauieccr-, e o nato eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
eenatvet às retnvtndtcacões dos trabalhadores e consciente

das realidades do Pais, poderá COmmatcr- r textbt t toade, dis
ciplinar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a 1Imitação da duração cter-ta do trabalho em B horas, no má
~imo

lP11634-1 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de que a aatér-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela or-efudtctat tcace.

1P11643-1 SIGMARINGA. SEIXAS PMOB
............. PARECER •••••••••

A emenda proposta mer-ece ser parcialmente ecctntca, pelo

-------------_:~~~~~~:~~~-:~~:~~~-~~-~~~::~~-~~~_:~:~~~:_----------------------
lP11644-9 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda não pode ser acolhida O concet tc de Nação ainda
é confundido, pela graMe maioria da ccoutacão brasileira,
com o ccncetto de Estado

É o aeas n efetivamente um grande laboratório racial, on
de convivem representantes de todas as raças, numa convtvên-
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1P11658-9 PEDRO CANEDO PFL lP11678-3 LUIZ MARQUES PFL

PFL

PFL

PMOB

lPT1659-7 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação. nos termos da justificação da Emenda
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP11660-l PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER ."'''''''......

A aposentadoria compulsória no serviço publico, Quando es-
tabelece que ser-á aos 70 anos para o homem e a mulher,
não pretende fazer uma oet tettecãc da seni-
lidade do servidor Trata-se, na verdade da fixação de uma j
naoe, cri teria este obtido por um consenso que recomenda o
encerramento da carreira Por outro lado, o Estado, cioso pe
lo bem estar dos seus cidadãos. deve criar mecanismos para
Que os 1nd1v~duos possam gozar na tr-ancutr toaoe e até no ócio
se quteer-em • sua velhice-------------------------------------------------------------------------------

lPl1661-9 PEDRO CANEDO PFL
•••• "'•••• PARECER ..... "'••••

A sroooatçêo em exame abrange o princip10 da v tncu'l açâc
de recursos para o ensino. tendo sido aprovada na forma do Su
bst ttut tvc

lP11662-7 LUIZ MARQUES PFL
.......... PARECER ••• "'•••••

Dar-se autonomia aos teer ttcr-tos seria o- mesmo que transfor
eã-tcs em Estados Federados. o que nos leva a rejet tar- a pro
posta de mudança no ~capuP do artigo 49 e no parágrafo 60
Quanto â reintegração dos territórios. consideramos melhor

-------------~~~-~:~-~:~~_!:~:~:_~:_~:::~~~~~~:_:~_:~:~~~-~:_~~~~:~------------
lPl1663-S LUIZ MARQUES PFL
••••••••• PARECER ••• ",••• ",.

Pela rejeição O termo "Supl ement s " usado no art.57.I ja
tnctut a capacidade do Estado para editar normas Se necessé
r te

lPl1664-3 LUIZ MARQUES PFL
........... PARECER •••••••"'.

-Suplementar N está sendo empregado com referência a ccecetên
cta em Comum

lP11665-1 LUIZ MARQUES PFL
••••"'•••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial nos termos do suest ttut tvc

lP 11666-0 LUIZ MARQUES PfL
••••••••• PARECER •••"''''.''' ••

O cr-t ter-tc que norteou a cr-tacêo de exceções na cr-ctbtcãc
de acumulação é multo r1gido e atendeu ã necessidade de se
contemplar somente as atividades carentes enumeradas no texto
do Projeto Dentro dessa ótica. não há como aceitar o cteces
to no car-aar-arc 10 da emenda. ora sob anal tse-------------------------------------------------------------------------------

lP11667-8 LUIZ MARQUES PFL
••• "'••••• PARECER ."'''' ..,........

Julgamos perfeitamente conor-eenstvet a preocupação de
conferir maior precisão ao ccncer tc de "ter-r-as ocupadas pelos
ind~os~ Essa preocupação n6s a demonstramos, ao substttuir
tal ceecttc pelo de "ter-r-as de posse tmeecr-tat ~ em outras
proposições ent enoencs , tocavta , Que o artigo objeto da E
menda deve ser suor tmtco, sem que. com isso. detxemos de as
segurar os legItimas direitos das populações 1nd\genas

-----------------~:~~:_:~~~.:_:~~~-~:::_~:~:~~~~------------------------------
lP-11668-6 LUIZ MARQUES PFL
....."'•••• PARECER ..

O conteudo da emenda apresentada refere-se a matéria Que
f1guraria melhor em legislação complementar Merecerâ pois,
acecueoa constoer-ecêo, na ocasião própria

Com relação ao texto ccnst ttuctonar , consideramos a pro
posta rejeitada-------------------------------------------------------------------------------

lP11669-4 LUIZ MARQUES PFL
.......... PARECER •••••••••

A presente proposta encontra eco na redação encontrada
para o ar-t 403

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP11670-8 LUIZ MARQUES PFL
••••••••• PARECER .

Matéria de legislação ordinária Que em nosso pais. tr-a
dtctcnament e tem regulado o assunto

Pela rejeição

lP11671-6 LUIZ MARQUES PFL
........... PARECER .

Como o dtsoost tvc oof eto da Emenda trata da tnter-vencão d
o estado no dom~nio econômico, resulta tmct tcttc Que o manopo
t tc refere-se ao moncoot to estatal. Da1 não vermos razões par
a alterar a redação original

------------------~:~~-~:!::~~~-----------------------------------------------
1P11672-4 LUIZ MARQUES PFL
.......... PARECER .

A emenda propõe dar nova redação ao 20 do ar-t 248
Entendemos que. a redação dada ao artigo no anteprojeto e

mais clara e precisa.

-----------------~:~~-~~!:~~:~-------------------------------------------------
tP11673-2 LUIZ MARQUES PFL
••"' PARECER •••••••"'.

A matéria conf1ita com a sistemática geral adotada na ela
ccr-acãc do Projeto de Constituição

A matéria em si e polêmica e será r-eexamtnaca posteriorme
"te

Assim, pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP11674-1 LUIZ MARQUES PfL
••••• "'••• PARECER .

Atualmente. cargo é exercido pelo runctcnâr-to estatutário
e emprego. pelo servidor celetista O ar-t 86 contém certa
imprecisão entre o seu inciso I e o IV. Entretanto, feitas
as devidas correções ficará apenas uma un-ca nomenclatura ca-

-------------~~_:~~~~-~~-~:~~~~~~:~-~~~-~-~~::~:~~:~~-~~-~:~~~:_~~~:~----------
lP11675-9 LUIZ MARQUES PFL
....."'•••• PARECER •• "'••••••

Pretende a emenda que se acrescente no .ar-t 74. item UI.
N1n t tne'", a expressão "e eeoer-ata-, paoa que a União possa
intervir nos Estados para garantir o livre exer-ctctc dos po

deres federais instalados nas áreas de jurisdição estadual
Entendemos que o Hem VI aa garante o pretendido, em sua

essência Pelo não acolhimento

1P'1676-7 LUIZ MARQUES Pfl
••••• "'••• PARECER •••••••••

Louvável reparo, a intenção cnf et tvaca pelo autor ser-é
alcançada --------------------------------------------------------------------------------

lP11677-5 LUIZ MARQUES PFL
........... PARECER .

A emenda que aceltamos para o artigo em pauta e atect t-

-------------:~:~~~~~.:_:~~~!~~~~_:~:~:~-~:_~::~~!:.:_~::~-~:~:~~~~--------------
1PllG78-3 LUIZ MARQUES PFL
"' PAR::CER ."'•••••"'.

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de to
do cabiver, devendo ser tomada em conta

lP11679-l LUIZ MARQUES
•••"'....... PARECER ."' •••••••

Entendemos Que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivo de várias etapas

Assim. por coerência, soros pela rejeição desta enen-
oe

1P116BO-5 LUIZ. MARQUES
•••••••••• PARECER •••••••• '"

Tendo sido eavc-evets a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao art190 em pauta, de autoria do nobre const t
j~~~~; ~~~~~'sco Rollemberg. somos, coerentemente, pela r-e-

-------------------------------------------------------------------------------
lP1168l-3 BEZERRA DE MELO
••••••••• PARECER .

Segundo a tradição do Direito brasileiro. a Emenda em causa
trata de mater-ta tner-accnsr ttuctcnar , merecendo ser cons tce-

-------------~:~:_~~~~~~-~:-:.~~:.:~-~:_~:~~:~~~:~_:~~~~:~:~:.:~_:_~~~~~::~:_-----
lPt1682-l BEZERRA DE MELO PMOB
."'••• "'••• PARECER "' "'.

da A matér-ta já consta no Projeto, portanto está prejudica-

1P11683-0 BEZERRA DE MELO PMOB
••• "'••••• PARECER ."' .

A proposta de Emenda dispõe sobre conteucc, cujos desdo
bramentos jur'::Iicos. segundo a praxe do Direito no Brasil
melhor se coadunam com a legislação cr-ctner-ta e complementar'

Pela rejeição c-------------------------------------------------------------------------------
lP116B4-8 FRANCISCO DORNELLES PFL
••• "'••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao
texto r'onst t tuclcnat

lPll6B5-6 JOSÉ LOURENÇO PFL
."'••••••• PARECER •••••••"'.

A aposentadoria coeoutscr ta no serviço publico, Quando es
t abefeca Que ser-a aos 70 anos para o homem e a mulher,
nao pretende fazer uma del imitação da eent i tcece do servi-
dor Trata-se, na verdade da etxecãc de orna idade. cr-t tér-tc
este obtido por um consenso Que recomenda o encerramento da
carreira Por- outro lado, o Estado. ctcsc pelo bem estar dos
seus cidadãos, deve criar mecanismos oar-aque os tndtvrouos
possam gozar na. tr-anqut t toaoe e até no octcse Quiserem. sua
velhice

lP11686-4 - MOLDE DE OLIVEIRA PFL
"'•••••••• PARECER ,~••••",.",.

Pelo acolhimento parcial. tendo em vista a orientação a
dotada no sunst ttt tvc

-------~p~~~~;=;---------~õsé-s~;rr~~~----------------------------;;~---------

.."'•••••• PARECER .
De acordo com o nosso parecer ã Emenda 1014326-8. que

da os parâmetros por nos adotados na delimitação do utr-e t tc
de greve a ntve t de ccnst ttutcãc, a supressão da alínea "e'",
do inciso V, do ar-t 17, do Projeto, deve ser acolhida

Pela aprovação.

lPl168B-l ,/OSÉ SANTANA PFL
•• "'•••••• PARECER .......,.....

O ar-t 115 e seu per-es-ato 10 ao preverem a exf stêncta
oe comissões permanentes e t eencr-ár tas no Congresso Nacional
e suas Casas Legislativas, remeteram para o regimento o d1s
ctnt tnamento da forma de constituição e das atr-tnutcões des
ses órgãos técnicos Não encontramos nos aludidos ctscos tt t
vos nenhuma incongruência

------------------~~~~-~~~!~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
lP11689-9 JOSÉ SANTANA PfL
.. PARECER ..

Sem embargo do apreço pela intenção por não afeiçoar-se
a outros pr1nc~pios ou pela sua tmoer-t tnêncta com o tema. a

-------------~~~~~~::_~~~_:!.:~~~:_~:~:~~~:_--~:::_~:~~~~:~---------------------
1Pl1690-2 JOSÉ SANTANA PFL
• •••••••• PARECER .' .

A Emenda pretende manter a cnsccs tcão da at tnea -o-. do
incisa IV. dO ar-t 17 do Projeto, mas alterada de forma a
eaaer- escapar da administração tripartite. as ent tceoes ai \
enumeradas Que forem de caráter estritamente privado

Mas. conforme manifestamos no parecer, à Emenda
lPl0B84 - 5, aquelas entidades poderão talvez passar a admi
nistração tripartite mas via lei ordtnar-ta e não por norma
constitucional, vez que se trata de escolha a ser feita á luz
da conjuntura

Somos pela rejeição

1P1169l-1 JOSÉ SANTANA PfL
"'•••••••• PARECER j "' .

------------------~::~-~~~_::~:~~~:~:~-~~~_::~~~-~~-~~~~:~:~:.~~~------ ---
1P11692-9 JOSÉ SANTANA PFL
••• "' PARECER "' .

Acolhida no mer-f to da concisão. porem há Questões Que
não podem oetxar- de ser explicitadas. cone o direito a sau 
de, e outras que se considerou conveniente postergar para
disc1pl inação poater-tor , como as ccnctcões de transplantes

-------------~:~~-~~~~~~~~~-~:~:~:~---------------------------------------
lP11693-7 JOSE SANTANA PFL
•••••••• '" PARECER ~ ••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctctos ou pela sua impertinência com O tema. a

-------------~~~~~~::_~~~_:::~~~:_::~:~~~:_--~:::_~:~:~~~~---------------------
lP 11694-5 JOSÉ SANTANA PFL
••••• "''''•• PARECER •••••••••

A Comissão de Organização do Estado aprovou a consulta prévia
ãs Câmaras Municipais, e o nosso parecer é para que elas se-

-------------~~~-~:::~:~::-~~::_~~-~~~::~~~-~::~~~~~~--------------------
lP11695-3 JOSÉ SANTANA PFL
• "'. PARECER ••••••"'••

O parâgrafo primeiro do er-t tnc 373 prevê competência ao Cida
dão para acionar o Estado em caso de não existir o acesso ao
ensino obr1gatbr10 e gratuito Que e o de lo grau. não o en
sino em todos os ntvets como apresentou o nobre Const Huinte
Ainda, o Parágrafo 20 dO mesmo ar-t tac diz Que o Chefe do E
xecutivo competente dtt taenctar-á para que todas as crianças
em idade escolar tenham dtr-e t to ao ensino fundamental, .ocr t
aatór-tc e gratuito, o que difere muito de dizer "cer taer- a
todas as crianças a rr-equêncta ao ensino fundamental ~ Ass1m

-------------~:~~~-~~~~-~:_~:~:::~-~:~:_~:~:~~~~------------------------------
1Pl1696-l JOSE SANTANA PFL
• ...."'."'''' .. PARECER ... "''''......

Pretende o autor incluir no texto da a't tnea Nh" do item
Ir do ar-t 27, accs a palavra ·munic\pio~. a expressão "ao
Distrito Federal e aos rer-r ttor-tcs -

Concordamos com o acct nteentc da proposta nos termos do
substitutivo

Pela aprovação parcial
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1P11696-1 JOSÉ SANTANA PFL

lP11697-0 JOSÉ SANTANA PFL
............ PARECER ."'*....,.. ••

Incluem-se entre os bens da umãc, conforme o Hem II do
Art 52 do Projeto de const ttutcãc, • quatsouer correntes
de água( ) que banhem mais de um astaco- Tal e o caso em
Que se ettua a Emenda em Questão

cons toera-se, outrossim, Que a execução de um ctaneja
menta florestal escecte tco não é materta constituctonal

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP 11698-8 JOS~ SANTANA PFL
.......... PARECER •••••••••

Concordamos com a Emenda e com as r-azões Que a fundamen
tam Apenas preferimos, ao invés de ~1 tvr-e estipulação entre
partes", a expressão "acordo coletivo", mais ampla e fruto de
~egOCiação

lPl1699-6 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende evitar que o Estado surpreenda o con-
tribuinte "com nova tributação, ou aumento de tributo, no
correr do exer-ctcto''

O Pr-ojete. contudo, já contém essa garantia tradicional 1

no otreí tc constitucional br-as ttetr-o, como se vê no artigo
264, itens I e II, "b" e "c"

------------------~~~:.:._:~~~~.:._~~:!~~~~:~:-:-:~:~~:_---------------------------
1Pli7QO-3 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Atendendo as considerações expressas na justificativa do
autor da emenda, levou-se em conta tambem que o assunto é
mais de ordem tnrr-aconst t tuctonat

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lPl170l-1 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~-~:::!~:_~~!~~--~~:_~:~::~-~_::~!~-~:~~~~:~-----------------
lPl1702-0 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Na stsrersát tca do Projeto, o Presidente da aepuot tca en
caminha ao Congresso os projeto de lei oriundos dos Tribunais
Superiores e, quando necessaetc, o ear-e nos termos do Hem
I ou r r do parágrafo 10 do artigo 124

Pela m-ejudtctat tceoe-------------------------------------------------------------------------------
1Pl1703-8 JOSI:: SANTANA PFL
•• " •••••• PARECER ••• lo •••••

O Relator optou pela manutenção do texto original. ape -

-------------~~~-~~_:_:~~~~~~~-~~_:~~::~~~~-_::~-_:~~~~-~~-~:~:!~:_-----------
lPl1704-6 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER ••••••"'••

O conteudo da zmenoa, em sua essêncta.j á esta tncorpo
r-ano ao Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP1170S-4 JOSE SANTANA PFL
.... "'••••• PARECER •••••••••

O eoueenc ·welfal'Q state'' não pode prescindir de instru
mentos legais ágeis e de pronta utilização, nos casos de re
levância e urgência. como proposto nos parágrafos do ar-t
122

lF'11706-2 JOSE SANTANA PFL
•••• ,.•••• PARECER ••• n .....

-------------~~~-~;:~~~~:~~~~~~~;~~;:~~~!~~~~;:~~~!~!~~~:~:~~:~~~!~~~-~:_----
1P11707-1 JOSÉ SANTANA f:'FL
.......... PARECER ,.••

Ficamos com a redação do cr-cf eto que otre-encta a forma
federativa de Estado da forma republicana de governo sete
não acolhimento

lP11708-9 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER ••••••" ••

A ceeee-aeta que todos almejamos deve ter seu fulcro na
Vontade de car-t tctpecãc popular, da' porque não se deve ali
jar o povo da tntc tat tva de or-onos t tur-as emendando a Consti
tuição

PeTa rejeição
---------~;~~;~:;---------~õ~~-s;~;;~;----------------------------;;~---------

.......... PARECER ..
A faculdade que se deseja conferir às essemare tas Legis

lativas de terem poder de tntctat tva de Emenda à const ttut
cão não deve, na prática, tnvtabti tzae-ee mediante o ar-t tr t
etc de "Quorum" tmacss tvet-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1710-1 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A iniciativa popular na etacceecãc das tets não deve ter
a conotação demagog1ca cue.j ementavarmente.e projeto suscitou

Pelo acolhimento da emenda

1P1171l-9 JOSE SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Casa iniciadora é acueta onde foi apresentado original
mente o projeto, já a Casa de origem pode ter outra conota
ção, como a própria Casa revisora, o que seria prejudicial
aos ocjee I vos do texto

Pela prejudicial tdada-------------------------------------------------------------------------------
lPl1712-7 RENATO VIANNA PMOB
••••••••• PARECER .

Acolhemos, em parte, a Emenda, na medida em Que defere á

lei ou á negociação coletiva o estabelecimento das formas e
condições da participação dos empregados nos lucros das~ em
~resas

~~~~~~~~~~~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~:~:~-~~:~:_~~_:~:~~~~-~~~:::~:~~~~----
A Emenda deve ser r-efettaca par não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~~~-~::~~~!~:~!:_~:_~~~~~~~~-~:_:~~::~:!~::~~----------------
lPl1718-6 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
............ PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~!~-~~~~~~!~:~:~-~:_~~~~:~~~-~:-=~~:~~:!~:::~~----------------
lPl1719-4 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
•••••• " •• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeltada por não se ajustar ao enten-

-------------~:~:~:~-~~:~~~~~:~!:_~:_:~~~~~~~--~:_~~~!:~:!~:::~~---------------
lPll720-8 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda contribui, sem duvida, para o aperfeiçoamento do

pr~j~t~ã~e~~~f~~~~i~~erf~mc~~:i~~~c~o~~iteudo do ar-t 270.

-----------------~:~:_:~~~~~:~~------------------------------------------------
lPl1721-6 SIGMARINGA SEIXAS PMOB
........... PARECER ..

A Emenda deve ser aprovada parcialmente por Conter aspec
tos Que se harmonizam com o entendimento predom1nante na Co
missão de s tatemat teacãc-------------------------------------------------------------------------------

1Pll722-4 ELIEL ROORIGUES PMDB
••••••••• PARECER lo ••

Em nossa opinião, a 1ntervenção do Estado no comtntc eco
nômtcc deve ccns t t tutr- um princípio constitucional Quando se
envolve Questões de segurança nacional, razão porque acatamos

a primeira parte da amenea
Quanto a sua segunda ear-te , IOCld1ficamos, no substitutivo

, a redação do car-aa-arc 3 do artigo 303 tendo em vista a ex
cr tctte preocupação dos senhores Constituintes quanto ao assu
nto

-----------------~~~:_~:!:~~~~-~:_:~~~:_------------------------'------------
lP11723-2 E.LIEL RODRItUES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Na anat tse do dispositivo que se or-etence emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Const1tuição - entendeu-se Que a maté
ria não é de natureza ccnst ttuctonar , tendo sido totalmente
Rejeitada •

------------------~~~~~~~~.:._:~~:_~::~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~----------------------
1P11724-t EUCLIDES SCALCO PMDB
........... PARECER "'••••••••

A Emenda, ao pretender que o Tribunal de Contas da União pas
se a integrar o Poder- Judiciário, altera substancialmente o
posicionamento perfilhado pelo Projeto que, no particular,
expressa o entendimento da maioria esmagadora dos Senhores
Const i tutntes
Pela rej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P11725-9 EUCLIDES SCALCO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A formulação de uma cet st tca educacional atende aos tn
te-esses do ensino, mas a forma de estado e a liberdade de en
sinal' concuzem à competência concorrente

-----------------~:~~-~~~~~~~~~-~::~::~---------------------~------------------
lP11726-7 EUCLIOES SCALCO PMOB
••••••••• PARECER .

-----------------~:!~-~~~~~~~~~-~:~~~~~--~~~_::~~~-~~-~~~~:!!~::~~------------
1~11~:Z:~<:1 PARECER ;;~;;~;;. SCALCO PMDB

'"' Emenda deve ser r-efet teoa por não se ajustar ao enten-

-------------~~~~:~-~~:~~~~~:~::_~~_:~~~~~~~-~:_~~:!:~::~:::~~----------------
lP11728-3 JOSE IGNACIQ FERREIRA PMOB
•••••• lolo. PARECER •••••••••

Relevante e a argumentação do autor A tradição
_____________i~~:~::~~~_:~~:~~~~_~_~~~~~_~~_~~~!:!~ _

lPl1729-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOE
........... PARECER •••••••••

O subst ttut tvo. com outra redação, tnctut ar tnctptos que
dão respaldo à supressão ou acréscimo proposto

lP11730-S JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O substitutivo, com outra redação, inclui cr-tncrotce Que
dão respaldo a supressão ou acréscimo cr-ccosrc.-------------------------------------------------------------------------------

lPl173i-3 JOSÉ IGNACIQ FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

O substitutivo, com outra redação, inclui cr-tncrctcs que
dão respaldo à supressão ou acréscimo proposto-------------------------------------------------------------------------------

1P11732-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O acréscimo assemelha-se desnecessár1a. Sem ele. o
mesmo objetivo pode ser alcançado pelo teats iaccr- or-o tnár tc-------------------------------------------------------------------------------

lP11733-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe o autor imprimi r nova redação ao item I do ar-t 27.
afim Que conste do texto a expressão "alistamento ete t tcr-at "

Entendemos eesnecessãr-ta a palavra eleitoral, tendo em
vista Que a matéria esta disciplinada no Capítulo dos en-et-

------------_:~:_~:!:~~~~---------------------_.._-----------------------------
lP11734-B JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

Com outr-a redação, o Substitutivo atende aos objetivos
pretendidos pala Autor da emenda

1Pl173S-6 JOsé. IGNÁCIQ FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de norma pragmática. a que pretende o Autor
SUprimir

lPl1713-S SIGMARINGA SEIXAS PMDB
••••••••• PARECER ..

A ressalva que consta do parágrafo 40 do art 166 é ne
cessar-ta como medida' de economta. porquanto existem muitas
comarcas, notadamente nas regiões Amazônica e Nordeste, que
não possuem representantes do Ministério PUblico

------------------~:~:_~::!~~~~~~!.~~~~:_---------------------------------------
lPl1714-3 SIGMARIt-oGA SEIXAS PMDB
.......... PARECER .

A pr-esente emenda, embora os altos prccôst tcs do eminente
constituinte. conr t tfa com a s tstemât Ica geral adotada pelo
pr-ojeto de Constituição

---------------~~~!~.:._~:~~-~~:-~:!~~~~~.:._-------------._-------------------------
lPl1715-l SlGMARINGA SEIXAS PMOB
........."'. PARECER .

A presente emenda, embora os altos propoattos do eminente
constituinte, conf1ita com a sistemática geral adotada pelo
Projeto de Constituição

---------------~~~~~.:._~:~~-~~~-~:!~~~~~----------------------------------------
lPl1716-0 SIGMARINGA SEIXAS ~MDB
............. PARECER .

A Emenda deve ser r-efetraca por não se ajustar ao enten-

---...---------~~~~:~-~~:~~~~~~~::_~:_~~~~~~~--~:_~~:!:~:~~~:~~---------------
1P11717-8 SIGMARINGA SEIxAS
."' PARECER •••••••••

PMDB

tPl1736-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMQB
••••••••• PARECER .

Com outra redação. o Substitutivo atende aos objetivos
pretendidos pelo Autor da emenda.

lPl1737-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

Permite a emenda o ar istamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a tceoe para o at í st.amentc deve corres
ponder àquela da responsabilidade civil e penal •

Aos dezesseis anos de idade, a jovem ainda não aoqutr tu
a maturidade necessária para o exer-ctcto do voto, apesar da
modernização dos netos de cceuncecãc e dos recursos da infor
mação escr tta

lP1173B-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER ...

Cuida a emenda de eliminar a palavra "parlamentar" de
texto da at tnea "b" do item IV do ar-t 27

Optamos pelo termo mais abrangente de mandato eletivo,
nos termos do sucst ttut.tvc

Pela aprovação cer-ctat •-------------------------------------------------------------------------------
lP1I7$9-9 JOSÉ IGNÁCIO fE6REIRA. PMOB
~•••• "'••• PARECER .

Pretende o autor acrescentar e ar ter-er- alíneas do item I
do ar-t 27

Entendemos que as at 'ineas do referido item, com a redação
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1Pl1739-9 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB

atual, pr-eenchem os r-equtattos do alistamento e voto

lP11740-2 JOSÉ IGNAClO FERREIRA PMDB
............. PARECER .

A matêr ta constante da pr-esente Emenda e t tptca da re
gls1ação tnrr-accnst ttuctcnat , da'i nosso par-ecer- contr-ar-io

1Pl1741-1 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMDB
............. PARECER •••••••••

Pr-opõe o autor- a supr-essão da a1'inea ld' do Hem IV do
ar-t 27

O estatutoc na r-eferida al tnea tntea-a as r-egr-as Que
dlsc1pl1nam a impugnação do mandato par-lamentar-

lP11742-9 JOSE IGNACIQ FERREIRA PMDB
............ PARECER ."'.... "'•••

Pr-etende o autor- acr-escentar na par-te final da a1 tnea
"b" do 'item IV do ar-t 27, a expressão MOU condenação 1r-r-e-
ccr-r-tvet pOI'" 11tcttc que 1mporte em tncaoactcece mor-al M

Entendemos desnecessar-ta a inclusão da matéria no texto
da r-eter-toa at tnea-------------------------------------------------------------------------------

lP11743-7 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMDB
"''''••• '''..... PARECER •••••••••

Sem embar-go do apr-eço pela intenção Por- não aeercea--ee
a outr-os cr-tnctctos ou pela sua tncer-t tnêncta com o tema, a
pr-oposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl1744-5 JOAQUIM FRANCISCO PFL
."''''.'''''' PARECER .

O ccnteucc da emenda apresentada r-eter-e-se a meter-ta que
figur-arla melhor em leg1slação complementar Merecera, pois,
aoecueoa consider-ação, na ocasião cr-ónr-ta

Com r-elação ao texto ccnst ttuctcnat , cons1deramos a pro
posta rejeitada-------------------------------------------------------------------------------

lP11745 3 RENATO VIANNA PMOB
.......... PARECER •• "''''•• ''''''.

ccnstcer-aeos necessár-to fazer- constar da ccnst t tutçãc
o eaj ár-tc-eamt lia devido aos dependentes dos tr-anat haucr-es
Par-ece-nos, além dlsso, que a especificação da parcela de
tr-abalhadores beneficiada, bem como da escala dos nener tctcs
~evam ser objeto de legislação or-dtnar-ta,

lPl t746-1 ANTONIO DE JESUS PMDB
.......... PARECER ."' ..... "'....

O fundamento da emenda apresentada pelo nobr-e ccnst t tutn
te, é exatamente o mesmo que adotamos, qual seja, o do enun
ciado fundamental e ccnsear-aoor- da igualdade de dir-eitos Op
tamos por r-edação clara e exnr tcrta das deter-minações que se
quer assegurar-

S1mpl1ficou-se a r-edação do ctspos tt tvo citado, sem ore
f utzc de sua eot tvecão tntctat , o que atende plenamente os e
levados pr-opósitos do ilustr-e autor, nos ter-mos do substitu
tivo

lP11747-0 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••• "''''•••• PARECER •• "'••••••

A emenda objetiva supr-tmtr várias disposições do caet 
tulo VIII do 'r t tuto IX do Projeto de Constituição, supr tmtn 
do or-at tcenenre quase todos os dir-eitos derer-tcos aos 'in 
dios no r-eferido Pr-ojeto

Se acolh1da a sugestão, a questão ind'igena cont tnuarta '
a espera de solução adequada, atnoa não obt tua e tão esper-a
da ao longo do ultimo século

A proposta em exame apenas faz supr-essões sem qualquer
argumento que as j ust 1f 1Quem

Não na mais tempo para protelações Os 'indios não são
emancipados e seus dir-eitos devem f1gur-ar-, de modo clar-o
no texto constltuclonal em elaboração

As populações indlgenas foi negado ate o direito à v t
da, r-estando apenas cerca de 200 mil f ndtcs dos 7 mt tnões
Que existiam na época do descobrlmento

Não podemos continuar sonegando-aos nossos tndtos
nf r-at tos que o humanismo e a fust tça tanto r-ecomendam

pela r-ejeição

lPl1748-8 JOAQUIM FRANCISCO PFL
.............. PARECER •••••••••

O ccnteucc da emenda apresentada refere-se a matérta que
figur-ar1a melhor- em teatstecão complementar- aereceeã. pois,
adequada cons toer-acâo. na ocasião or-óor ta

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta r-ejeitada

lPl1749-6 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••"'••••"'. PARECER "''''•••• '''••

A emenda não se coaduna com as ntr-et r-tzes que o Relator
adotou em r-et açâo a matéria, em nada contr-ttnnnoo, ccts , ao
aper-feiçoamento do texto do pr-ojeto

Pela r-ejeição

lP1175G-O JOAQUIM FRANCISCO PFL
"''''•••• '''.... PARECER "''''''''''''''''''''''.

Tendo optado por- emenda sucr-ees tve ao ar-tigo em pau
ta, somos, por coerência, pela r-ejeecãc desta-------------------------------------------------------------------------------

lPl1751-8 JOAQUIM FRANCISCO PFL
."'."'•• "''''. PARECER *"'•••"'''''''.

A Emenda deve ser r-ej ef taca por- não se ajustar- ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP11752-6 SARNEY FILHO PFL
••• "'....... PARECER •• "'."'''''''.'''

Dlscordamos da proposta de supr-essão do ateocst t tvc, por
reputá-lo t tctno dlretto tndtvtouat Pela r-ef etcão-------------------------------------------------------------------------------

lPl1753-4 SARNEY FILHO PFL
.........'" PARECER "'''' .

A proposta encontra abrigo na tnvtctebtcaoe da intimidade, da
vida privada e da imagem das pessoas
Pela aprovação car-ctat

lPl1754-2 SARNEY FILHO PFL
.......... PARECER •• "' .

Acolhemos as sugestões re'l attvas aos dtsocs tt tvcs que
tratam da proteção da ramtt ta, do casamento ctvt 1 e religioso
e da pcss tbt t idade de dissol ução da sociedade conjugal

lP11755-1 SARNEY FILHO PFL
.."' PARECER .

A matér-ta em foco mer-eceu dos Constituintes empenhados
na pr-esente fase de elaboração da nova Car-ta atenção muito
especial. e acreditamos que ao tema fol dado o tratamento
condlzente com a sua importância. Pela pr-ejudic1al1dade.-----------------------------------....-------------------------------------------

lPl1756-9 SARNEY FILHO PFL
••••"'..... PARECER ••••• "'....

As supressões_ou acréscimos pr-opostos com r-espeito ao i
tem convergem para a M1gualdade de todos perante a lei·, aco
lhida no Substitut1vo

lP11757-7 SARNEY FILHO PFL••"''''*•••• pARECER ."'''' .
A r-edação pr-oposta pela emenda vtsa a estabelecer pr-incl

pios par-a o planejamento familiar melhor-a.ndo o texto do Pr-o
jeto Somos pela apr-ovação par-cial-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lPT17S8-5 RAQUEL CÂNDIDO PFL
••••••••• PARECER ••••• "'•••

Consid~r-ado o conteudo recntco da Emenda, opina-se pela
sua aorovecao

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP11759-3 RAQUEL CÂNDIDO PFL
••••••• "'. PARECER ."'''' .

A questão dos investimentos de cacttat estr-angeir-o no
Pais tem despertado as mais acirradas polêmicas Temos prefe
rido, neste tll'brog110, uma posição tnter-meotar-ta - nem a xe
nofobia impensada nem a posição tncatr-tct tca. chamada de "en
t t-egu í at a" O problema cr-ucta t é que o capital forâneo é es
sencial ao nosso desenvolvimento, por- outro lado, em contra
partida, apresenta seus aspectos negativos Sopesar os oots
lados da pr-obl emát tca , r-ecordar- nosso conhecimento exper-imen
tal do assunto e extr-air- o ponto de otimização deste capital
par-a os interesses do Pa i s - eis ai uma otr tcutoaoe cructat

O fato e Que a impor-tância do capital estranaetr-c para os
destinos do pa'is representa um fenômeno ctnãmtco, e não esta
t tco Hoje, poderemos dispensar um cer-to rüvet de investlmen
tos exter-nos amanhã, talvez não possamos.. Hoje, podemos
ter- a necessidade de pr-opiciar incentivos par-a atr-a tr- o capi
tal estrangeiro, amanhã, podemos quer-er r-epudtà-to

Par-eceu-nos desta maneir-a, mais eat tseatõr-tc, de txar- ao
legislador or-dtnã-fo. mais afinado com a conjuntura econôm1ca
de sua época, as definições adequadas ao r-esoect tvc morrento
histórico Não cevemos. dentro desta ótica, criar- condicio
nantes no corpo da Carta Magna de manetr-a a tovtact t tzar-. no
futuro, a escolha de alternattvas mais adequadas aos tnt er-ee
ses e necessidades nacionais

Queremos uma Constituição Que tr-anscenda os protrlemas e
p1sód1cos e conjunturais que possa viver o Pa'is

-----------------~~~:~':_~~:::_::~~~::~:_:':~:_~~~::_~~~:~~~':_~~_:~:~~::_---------
lPl1760-7 RAQUEL CÂNDIDO PFL
•••• "'•• "'. PARECER "'''' .

A const r tutcêc não deve estabelecer atr tbutcõee a ór-aãos
do Poder- Executivo, na forma proposta pela presente Emenda

Ta1s atr tbutcões são próprias de lei ordinár-ia
Por 'ta ts r-azões não pode ser acolhida a presente Emenda
Pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl1761-5 RAQUEL CÂNDIDO PFL
... "''''••••• PARECER .

A Questão dos tnvestimentos de capital estr-ancen-o no
Pats tem despertado as mais acirradas polêmicas Temos cr-ere
r too. neste tecroat tc. UMa posição intermediár-ia - nem a xe
nofobia impensada nem a posição tncatr tor tca. cnaeaca de -en
tr-eguista M O u-cetena crucial é Que o capital forãneo é es
sencial ao nosso oeserwcrvtnenro. por- outro lado, em contra
partida, apresenta seus aspectos negativos Sopesar- os dols
lados da pr-oblemática, r-ecor-dar- nosso conhecimento exper-tmen
tal do assunto e extr-air- o-ponto de ot1m1zação deste capital
par-a os tnter-asses do Pais - eis a'i uma o t r tcut daoe crucial

O fato e que a importância do cact tat estr-anf etr-c par-a os
desttnos do Pais r-epresenta um tenômenc-ctnãmtcc, e não está
tico Hoje, poderemos d1spensar um certo n'ivel de tnvest tmen
tos externos, amanhã, talvez não possamos Hoje, pede-nos
ter- a necessidade de propiciar incentivos para atr-atr- o capi
tal estrangeir-o, podemos Querer- r-ecudtã-to

Pareceu-nos desta manetra, mais sat tseatór-to, deixar- ao
legislador cr-rrtnér-to, mais aftnac:lo com a conjuntura econômica
de sua época, as oer tntcões aoeouaoas ao eescect tvc momento
histórico Não devemos, dentr-o desta ot tca. criar ccnctcto
nantes no corpo da Car-ta Magna de maneir-a a tnvtantt taar-. no
futur-o, a escolha de alternativas mais adequadas aos inter-es
ses e necessidades nactcna ts

Queremos uma ccnst ttutcão que transcenda os pr-oblemas e
ptsódtccs e conjuntur-ais que possa vtver- o sats

-----------------~:~:~~-~::!:_::~~~::~:._:~~:_~:~:_~:!:~:~~-~:_~~:~~:_---------
lP11762-3 RAQUEL CÂNDIDO PFL
•••••• "'•• PARECER •••••••• '"

A matar-ta foi consider-ada perttnente ao âmbito da legts
tecãc or-dtnar ta , conquanto de alto sent tco social

Pela r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP11763-t RAQUEL CÂNDIDO PFL
."'."''''..... PARECER ....."'... "'.

Em Que pese sua r-elevância, não se cogita da apr-ec t açãc
da matér-ia no âmbito const t t uctcnat

Pela pr-ejudicialidade.

lPl1764-0 RAQUEL CÂNDIOO PFL
....... "'••• PARECER "'."' ••• "'...

A forma de contr-ato (o prazo determtnado ja está previsto
no ar-t 308), bem o suf etto da atividade miner-ária são salvo
melhor- jutzc, objeto de legtslação cr-emar-ta. como, at tás ja
crevtatc na Emenda

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP11765-B RAQUEL CÂNDIDO PFL
•••"''''..... PARECER •••• "'.......

A pr-oposta inova, em r-elação ao texto do Projeto, Quando
impõe a extçêncta de contr-ato par-a as atividades de trcus
tr-tat tzacãc de pr-odutos mtner-ata subsequerrtes à pescutsa e
lavr-a, matér-ia Que deverá ser, salvo melhor juizo, objeto de
legislação ccr-cnnér-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl1766-6 RAQUEL CÂNDIDO PFL
• "'."'''''''. PARECER "'."' .

Em que pese a importância da emenda em tela, no 1ntuito
de ct ten zar- e agiltzar o processo legislativo ora em cur-so,
não nos parece, no entanteo, mer-ecedora de aprovações, pelas
injunções e t t'nf tacões estr-itas que tr-ta impor aos soberanos
r-epresentantes dos oeatnntos ocoinar-es

Pela rejeiçãO-------------------------------------------------------------------------------
lPl1767-4 RAQUEL CÂNDIDO PFL
....."'•••• PARECER ...... "'.....

A Emenda per-cute Questão Que deve ser examinada à luz do
sucst t tut tvo

Pela aprovação

lPl176B-2 RAQUELCÂNDIDO PFL
............ PARECER .

A matee-ta admite a concorrência do Congresso Nacional no
esfor-ço reautatcr-tc subsequente a fase constitucional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl1769-1 RAQUEL CÂNDIDO PFL
............. PARECER .

Tendo em vtata que o conteudo da proposição depende de
diver-sos fatores conjuntutals, dever-á, salvo melhor- ju'izo,ser
referida ao âmbtto da legislação or-dinar-ia

pela r-ejelção-------------------------------------------------------------------------------
lPll770-4 RAQUELCÂNDIDO PFL
"'''' PA~ECER ~ .

Pelo não acolhlmento Achamos desaconselhável a lnclusão,
no tex:to do pr-ojeto, da matéria alvitrada, por já estar 1m
pUcHa no sistema jlJr-Idico nacional---------------------------------------------------'----------------------------

lP11771-2 JOSE SANTANA PMOB
."'."'''''''••• PARECER ...."'•••• '"

De acor-do com os par-âmetros par-a a def1nlção constHucl
nal do exer-c'iclo do dlrelto de gr-eve, por nós de11neados no p
ar-ecer a Emenda. 1P14326-a, deve ser supr-imida a al 'nea Md· do
inciso IV, do ar-! 17, do Pr-ojeto, mas devem permanecer- as
nor-mas das a1 ~neas "b· e ·c"

Portanto. pela apr-ovação parcial
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1Pll771-2 JOSÉ SANTANA PMOB 1Pl17BS-7 LUIZ MARQUES PFL

ta que vise a diminuir a idade requerida para a concessão da
aposentadoria por vetntce Pela rejeição-----------------------------------------------._------------------------------

1P1178S-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
"'******** PARECER ...... *.......

A emenda merece ser acolhida e a objeção Que encerra é ce to
do caotver , devendo ser tomada em conta.

lPl1790-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA P!llDB
**",..",..",** PARECER **.*••***

A eater-ta proposta é de natur-eza tnrr-aconst ttuctcnat •
Pela rejeição

lPl1793-3 RENATO VIANNA PrJiDB
***"''''''' ..'''. PARECER *..**"'..***

Parece-nos Que a especificação do cálculo da gratifica
cão natalina por numero de meses t eenatnaocs no ano, e antes
~atéria de legislação or-ctnãr ta que do texto const ttuctcnat ,

PP1\OBlPl179l-7 JOSE IGNACID FERREIRA
*.** ......* PARECER "'*....**.**

A presente Emenda tot aprovada
Pe1 a aprovação

lPl1802-ij. • JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDa
•••"'...."'... PARECER **........"''''

A Emenda sunst-rru t a palavra -acuseec- por- "imputatto· na
at u-ea G do item X.V do ~rtigo 12 do Projeto

A alteração, a nosso ver, tem procedência, haja visto a
teoria penar que faz ntt tda dtst tnçâc entre os dois termos.

PeJa aprovação

lP11801-8 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
**••••"'*.. PARECEFt .**......*

Visa à supressão do ar-t tsc 431 do Projeto de ccnst teurcãc
cor- considerá-lo excrescência, desde a Constituição de 1934 ..

Embora possam existir ainda sobreviventes da grande natu
ralização de 1891, consideramos dispensável o art. 431 do
projeto.-------------------------- ...---------------------------------------------------

1P11800-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PM08
"'...*..*...... PARECER .*"''''***.*

O direito de resposta, Que é exatamente o objeto tratado nas
at tneas Que se quer supr-tear-, é, il'1E!gavelmente, direito tndt
vidual que ttecess rte constar do texto Constitucional, tal sua
relevância. Isto pode ser feito COlll outra redação

lPl179S-2 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
*•• "'..*"'.* PARECER **+:*."'*"' ..

V1sa a aer-escanrae às Disposições Transitórias do Proje-
to ccnee.ttucrcnat texto Que estabelece Que as pessoas natu-
rais de nacionalidade pcr t uquasa não sofrerão Qualquer res-
trição em virtude da ccnotcãc de nascimento, se admitida a
reciprocidade em favor de brasileiros scecs favoráveis à
proposta, mas oanco-tne uma formulação mais ampla e colo
canec-a no capHulo da Nectonat toace e não nas Disposições
Transitórias

lPlt79S-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
...*."''''''' ...*''' PARECER ."'*"'''''''''' ....

pela aprovação o conceito de maioria f e define o per
centual m1nlmo do capital que devera pertencer a bras' tetros
não sendo relevante a definição do percentual exato
pe 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lPl17S'T-6 JOsE. IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.."''''***''''''* PARECER "''''***•••*

A matéria tem uma car-ecter-tst tca técnica camotavet em
função do tempo e do ntver tecnológico de aproveitamento do
recurso ntcr tcc. devendo, portanto continuar afeta à legisla
ção cr-ctnãr-ta, corro vem acontecendo desde 193q O tmpor-t ant e
é que o legislador cro tnàr-tc ou o cr-aãc regulador deixe sem
or-e bem claro o entendimento que Se pretende dar à norma
const ttuctcnar

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

1P11196-a RENATO VIANNA PMOB
...... *** ...... '" PARECER "'*"''''...''''''*'''

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, corno proposto em nueer-cstss t-
mas Emendas, teve, de certo modo, um r-erer-enctar comum
A eatcr-te das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada a legislação ordinária

De fato, a jornada de trabalho- deve refletir uma situa
ção conjuntural Que só a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida econômica do
Pais, mas, pelo desenvolvimento tecnológico, Dor motivos de
interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem ps t
cceeerar , podem vil" a ser a SOlução. ideal Ressalte-se, por
occr tunc, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vã
rias catescr tea. em ceccrr-êncte de lei espectr tce ou por for
ça de conquistas e-r acordos ou convenções coletivas, j á cum
prem jornadas r-ecuaroas

Num quadro inverso, em Que a necessidade imperiosa de
se expandir OU incrementar os ntvets de pr-odução, ate como
mecl1da de salvação nacional, oooera O Estado, em consonâncta
com os anseios do povo, propugnar por jornadas nats extensas,
desde Que compensatórias a ntvet de remuneração Esse, at tés ,
é o exemplo que nos dá o Japão, cnce a intensificação do tra
balho, longe de oenat taar- o trabalhador, é o meio ee tcaa de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando Que o Congresso Nactcnat , sempre
sens tvet ãs r-etnvtnotcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do sats , oooer-é , com maior t textct t toaoe, dte
ctnt toar- essa controversa Questão, optamos pOr manter apenas,
a t tmt tacãc da. duração diária do trabalho em e horas, no má
~ima

lPl17SS-0 RENATO VIANNA PP1\OB
***.**.*. PARECER ...."'*...... "'*

Ao estabelecer a igualdade plena do homem e da mulher- e de
teces os t r-aba t nador-ae , rurais ou Urbanos perante a lei, não
cabe mais por questão de técnica tectatat tva. a menção ex
pressa de Qualquer distinção entre eles Trabalhadores são
tocos , de ambos os sexos , rurais e urbanos, ressalvadas as
situações espectats previstas no or-ôpr-tc texto ccnst ttutcto
na'

lPl1794-1 RENATO VIANNA P/llOB
******"''''* PARECER ....*."'*"' ...

A emenda propõe a adição das palavras -e do cidadão·
apcs a palavra Estado, no Art. 343

.rust t r tca seu autor a necessidade de vincular 4 ct 
dadão ao exer-ctctc do direito a sauna par-a si e sua ramt tta

A expressão "saúde é direito de tooos " já inclui,
nosso ver, cidadãos e não cidadãos nesta-ror-ma acnancs
desnecessária a sua tnctusão

Pela rejeição,

lP1179:!-S JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............... '" PARECER ."'•• "'......

Os ntscos tt tvcs propostos pela Emenda estão tntetr-àment e
contidos, Impllcfta ou exot tctreoente, no al'"tigo 305 do Pro
jeto

Somos. pois, pela pr-efuctctat tcece da Emenda.------------------------------------------------------------------------------

1P11717-t LUIZ MARQUES PFL
,*,******"'* PARECER "''''***** .....

A emenda corrr t t t a com as emendas suor-ess tvas pelas Quais

-------------~~~~:.:...~:~':_::!::~:~--------------------------------------------
1Pl1778-0 LUIZ MARQUES PFL
*.***"'* ... PARECER .*** ..**..*

A tnst ttutcâc de um "Sistema Financeiro de reevets- é ma
teria, a nosso ver, de natureza infra-constitucional A lei
do S F N Que propomos dever-á tratar do assunto

-----------------~:~~-~:!::~~~------------------------------------------------
lPll779-8 LUIZ MARQUES PfL
**... **..** PARECER .**** ..*..*

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao

----_._-----_:~~:~_:~~::::~~~~~:~----------------------------------------------
lP117BO-l LUIZ MARQUES Pfl
.."'***** ..* PARECER "'**"''''***.

Essa é una questão multo complexa, se de um lado existe o
fato social, do outro existe o esctr ttc do projeto que e o de
estabelecer um or-tnctpto firme de admissão do servidor publi
co, a fim de acabar com o caos hoje existente na administra
ção publ tce Nesse sentido, a sugestão dessa norma t rans t to
ria choca-se frontalmente com c artigo 86

Ha Que se constoer-ar rancem que a fixação de um determi
nado numero de anos como condição para adquirir estabilidade
ou efetivação é um tanto arbitraria Havera aquele servidor
Que, por questão de meses ou dias r tcar-ã exctutco do nener v
cio concedido por esta emenda

Assim sendo, julgamos mais oportuno não abrir mais esta
excessão , ainda que tal at ttuoe possa ser considerada expon
tanea

----------------~:~:_~~~~~~~~-----------_._-----------------------------------
lP11781-0 LUIZ MARQUES PFL
................. PARECER "'."'''' ......

Não há duvida nenhuma Quanto à necessidade de serem es-
tancados os abusos concedidos em todos os mvat s pelos coqnc
minados -mar-ej aa'' do serviço publico

Entretanto, é inviável a aplicação da sugestão Ora pr-onoa
ta Isso porque não e rect t quant 1f tear- nua I ê a renumeração
reat do titular de cada poder Existe a parte Que ele percebe

um dinheiro e outra Que é recebido em escecte- ve tcuto à dis
ccsrcsc, comnus t tve t , empregado etc •_________________:~~_:::~~:~~_:_~~~~~:~~~~r: __:~~r::~~:~~~:_~~~:~~~ _

lPl1782-a LUIZ MARQUES PFL
****** .."'* PARECER **.."''''..***

A intervenção e desapropriação são instrumentos jur-tutcos
e medidas técnicas de r-econnectca val idade, consideradas ne
cessárias a implementação do sistema nacional untcc de seuce,
para utilização eventual

-----------------~~~:_::~~~~~~-------------------------------------------------
lP11783-6 LUIZ MARQUES PFL
********. PARECER *....*..."'*

As exceções à regras estabelecidas no ar-t 88, para a apo
sentadoria do servidor PUblico, deverão ficar para a legisla
ção complementar, uma vez que não se restringiu, apenas, à

-------------~~~~:::~_:~~:~~~~~~:_~:_:~:~~:_-----------------------------------
lPl1784-4 LUIZ MARQUeS PFL
*.***"'* •• PARECER **.."'***.*

Todos os br-as t t atr-cs são aptos para ingressar no serviço
publico A exceção proposta não devê pr-osoer-ar , no sentido
Que er-ra mais uma discrtminação contra 05 deficientes r tatccs
Estes reivindicam, tato sim, serem tratados como pessoas ncr-'

-------------~:~:_:_~~~_:~_:~::~:~~~:~:_------------------------------------
lP117aS-2 LUIZ MARQUES PFL
*"'*..***** PARECER ***"'*****

A Emenda visa essesur-er- o direito a s tndtcat taaçãe aos
funcionários publicas, o Que já- esta previsto no capitulo
cectceco aos servidores puol Ices

Somos pela- prejudicial toace ,

1P11181-9 LUIZ MARQUES PfL

**t .....*.. *A~~~;;E~o;..otspcs tt.tvc da proposta foram acolhidos com
~lteração na redação

---·-----;;~~;88:;-~-------LU~;-;~~ü~s..--------------- -----------;F~---------

.... "'**"'*..* PARECER "'... *..*.**
A Emenda não se compadece com a real idade ao Pais, cujo po

vo, hoje, ostenta media ViCIa ut t l bastante- superior à de al
guns anos atr-ás Assim, não vemos como se fundamentar nr-opcs-

lP11773·S JOsE. SANTANA PFL
••"'."'."''''. PARECER ...."'''''''*''''''

Concordamos com a j ust i f i cacãc e, consequent ement e, CO" a
;menda supr-es s tva do inciso XXII

1P11774·7 JOSE. SANTMJA PFL
••• *"'."''''. PARECER *.*.."'****

Pelo não acolhimento conforme orientação dada ao substi
tutivo

1P11786-1 LUIZ MARQUeS PFL
*•••"''''*** PA~EcER "''''*.'''*'''**

A redação dos tnctsos a Que se r-eter-e a presente emenda
deve, na realidade, ser alterada no sent tdc oe se eliminar
certos preceitos que não são matér-ta ccnst ttuctonat A su
gestão, ora SOb exame, também peca pelo mesmo oetet tc, o Que
~05 obriga não aproveitá-la

lPll772-t JOSE SANTANA PFl
"''''''''''...... PARECER .", ...",,,, ..,,,,,

A defesa dos direitos e inter-esse da categoria esta tm
pl'cita nas t tnat tuaoes elo s tndtceto A eventual prerrogativa
de eunst ttutcãc processual e mater te de lei cr-d már ta

Somos peta aprovação da Emenda, que propõe a suo-esaãc
~a at tnea -e- do item IV, do art. 17, do Projeto

lPll77S-S JOSé. SANTANA Pfl
***..**"'** PARECER *********

Malgrado seu tnccntestéver mér-rtc a sugestão contida na
emenda r tce prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo, o otspoatt tvc Que o t tustr-e autor

-------------~~~~~~~:_:~:~::~--------------------------------------------------
1Pl1776-3 JOSE SANTANA PFL
"'******** PARECER "'***..****

Um exame criterioso nos leva a convicção de Que o d t spo
s tt tvc da aj tnee ~P, do item IV, do ar-t 17, elo Projeto, estã
contido, implicitamente no conjunto de normas que estabele!?em
a liberdade sindical e o reconhecimento do Estado a extetên
era de ent toaces sindicais representativas de trabalf1adores e
empregadores

A crcor-ta legislação atual contempla a garantia aos di-
rigentes stnotcats para o exer-ctctc de suas atividades A
cn sccstcão ser-a redundante

Somos pela rejeição
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1P11802-6 JOSE IGNACIO FERREIRA PrI'DB lP11817-4 JOSÉ SANTANA P'"
lPl1803-4 JOSE IGNACro FERREIRA PrI'DB
******* •• PARECER *"'*"'.****

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira
positiva ao tratar numa seção especifica o direito a assis
tência social, e pela primeira vez da aos oet ineamentos pro
cr-emet tcos fundamentais nesse campo o "s tatus" de norma cons
titucional Cabe ressaltar. entretanto que o texto do proje
to não poder a aco t ner os desdobramentos necessar-tos a eeet i
vtoaoe da pcr tt tca social no campo da assistência pública, o
Que devera ser r-ear taeoc vla Jeg1s1ação cr-dtnar-ta Entende
mos, pois. que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus méritos e relevância escecrr tce poder-a ser me
tncr- apreciada em outra oportunidade ao ensejo das futuras
to-matacões na ár-ea do desenvolvimento social

lP11804-2 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
"'******... PARECER "'*.....**....

O ccnt euco da Emenda em sua essência, ja está í ncor- 
parado ao Proj eto

1P1180S-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
* '" PARECER "'..*"'''''''.*'''

O dispositivo erenoaoc foi suprimido sendo o assunto
focal incorporado ao ar-t 343 em outros termos, não cabendo
o acrescimo proposto

Pela prejudicialidade

1Pl1806-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........ "'..... PARECER ........ "'..**

A oespe t to de seu objetivo mer-t t ór-f o , a enenoa envolve
obvias dificuldades de coer-actcnat teacãc

Sua toctusãc no texto const t tuctona t não garantiria sua
aplicação

Pela rejeição

lP11807-7 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
...... "'...... PARECER .*••"'.."'..*

A presente Emenda propõe nova redação a ar inea a do item
r r r do Projeto dde ccnst ttutcão

Somos de parecer Que a sugestão ora -m exame está
prejudicada pois a matêr ta já encontra-se disposta na aj tnea
f do Hem III do mesmo artigo

lPt 1608-5 JOSÉ IGNACID FERREIRA PI'.IDB
*... *."'**'" PARECER •• "'*"'''' ..*..

As finalidades perseguidas pela Emenda centr-ar-tem a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição
------------------------~-------------------------------------~----------------

lP11809-3 .osc SANTAI-lA PFL
."'•••"'*"'. PARECER ."'."''''.''''''.

A reser-va de postos de trabalho nas empresas Que operem
e"l ter-r-f tor-f c nacional a trabalhadores brasileiros é questão
relevante Parece_nos, contudo, Que sua normat taacãc deve
processar-se por instrumentos fJeX~ve\s. Que permltal'l altera
ções r-actoae conforme a conjuntura Por essa razão cons tde
ramos que a mater ta deve ser objeto de legislação cr-df nar-f a e
SO"lOS tavoravats a sua retirada do Projeto

lP11810-7 JOSÉ SANTANA PFL
*"''''* ...'''.''' PARECER "''''.... *'''.<:<

neatnente a remissão está errada e deve ser corrigida

lP11811-S JOSÉ SANTANA PFL
......... "'•• PARECER "'.. "'...... '"

Entendemos Que este paragrafo não deve permanecer no texto
const ttuctonat uma vez que seu eonteuoc pode oer eet tanente
ser reaatamentaoc atr-avés de lei cr-dtnar-ta consecuent emente,
a presente emenda fica automaticamente rejeitada

1P11812-3 JOSE SANTANA PFL
"'..."'*"''''** PARECER ......... "'.*.

Pela rejeição. considerando que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao dtecos tt tvo

lP11813-1 JOSÉ SANTANA PFL
...", .. <t-.. ", .... PARECER ...... "''''....

A formulação do dtaoos tt tvo atende, simultaneamente. as
necessidades relativas a cnsccatcãc da faixa de fronteira,
nas hipoteses caotvets , inclusive quanto as comunicações e as

meio ambiente Pela rejeição

1P1l8t4-0 JOSE SANTANA PFL
..... "'.... "'''' PARECER * •• "'••• *-'"

A Comissão de Organização do Estado já havia optado por
fazer a coincidência da eleição do Governador Distrital. do
Vice-Governador e dos Deputados Distritais com a do Presiden
te da Republ tce e a nossa oplnlão coincide com a dos ilustres
membros daquela Comissão

Sendo sr-ast t ta a Capital da República e -es toêncta do
Presidente COM toda a sua equipe de governo. e considerando
ainda que o governador ser-a eleito e não mata uma pessoa de
ccnr tenca nomeada pelo Presidente. somos de parecer Que a
cotnc toencta expressa no Projeto tr-ás mais vantagens para a
população do DF e maior entrosamento do Chefe jra Nação com O
governador, eleitos simultaneamente

1P1181S-8 ~ JOSE SANTANA PFL
••• ** PARECER ** ..

A permissão é supletiva não desfigurando o mer t to do
processo el et Ivo

Pela rejeição

1Pl t816-6 JOSE SANTANA PFL...... *"''''''' PARECER .
O instituto de desapropriação, combinado com as necess tca

des de preservação do meio-ambiente e de implantação da rede
de comunicação, esta adequadamente contemplado nas formula
ções do Projeto Pela rejeição

-----------------~------~------------------------------------------------------

lP11817-4 JOSE SANTANA PFL
"'''''''''''''''' .....''' PARECER **."'...... '"

A estab1l idade, entendida como a garant ia de permanência
no e-mresc e, portanto, COl"O contraposição ao livre ar-ottr-tc

do e-or-eaaoor de despedir o empregado. tornou-se, ar-t tt tctc
samente, uma momentosa e controversa questão. porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, r-ett er-aoamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que quer o empregado é ver limitado aquele
arbítrio e, não, como se cr-ooata ençanadament e , ter a garan
tia tr-r-es tr-f ta de permanecer no emprego contra a Vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma sfmotes peça, um tnstr-umentc ou máquina que, anos
usada, e jogada fora corro tnser-vtvet

De sua par-te, não interessa ao e-un-eaaccr- inspirar desas
sossego ,ou insegurança ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados -oa baixa cr-coct tvtoaee A pratica, a experi
ência, o conhecimento tecntco , a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa. significam para ela um
patr tsônto tneubst ttutvet Investe o emm-esar to em recursos
humanos, buscando habilitar e acr tmor-ar- a Qual if tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator- absolutamente negativo para 05 resultados do em
cr-eenctnentc

Posta a questão nestes termos. não há porque se trazer
para a relação eacr-eaat tcta. fundada na bt tatera t tuade do
contrato, uma condição untpeescat , paternalista e tecos tt tva.

que, ao longo do tempo, ser-ore foi causa de tormentosas oe
mandas fuotcta-s

ess tm. pelo cotejo de c.entenas ce Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos ofer-ecendo formula ccnct t tetcr-ta Que reflete a tendên
cia mafcr-tt ãr-ta dessas propostas, aceita por l1deranças de
categorias econômicas e profissionais que, tf tut ur-nament e , vêm

se mantfes t ando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida tmct tveca ou sem justa causa, em termos a
~erem definidos pela legislação cr-emar-ta

---------lPllãlã=2---------~õs~-s;~;A~A----------------------------P;L---------

...... "'.*.'" PARECER .* .."''''''' ..''''''
Pela acrovacãc parcial nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P11819-1 JOSE SANTANA PFL
"'*to"'''.''''''''' PARECEr- •• "''''.''' .. '''.

Pela r-ef etcãc
Existem terras devolutas que não são da União sendo aeecua-

-------------~~.:_~~:~~~:~.:_~-~:~~~~~-~~:_~~~::~:_-----------------------------
1P1182Q-4 JOSE SANTANA PfL
.... "'''''''•• '''''' PARECER "'*"''''.''' ...'''

A redação do dispositivo foi adaptada, levando-se em con
ta a sugestão

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1Pl1821-2 JOS~ SANTANA PFL
.....*.* ...... PARECER •• "'''''''''' ..''''''

Pelo não acolhimento, conforme orientação adotada no
subst 1tut tvo

lPllB22-1 JOSÉ" Gf:.N01NO PT
••• *••• "'.. PARECEr- *...."'**.."''''

Consideramos que a emenda do Constituinte que "estanata
ce jornada de trabalho dos operadores em transporte não ecoe
r-a ultrapassar o limlte de 6 (seis) horas ctar-tas , deva ser
examinada ou dtacut tua pela Legislação or-dtnar-t a ou atr-eves
de acordos cotet tvos dos sindicatos

------------------~~::_~_:~~~:!~.:_~~~~:~:_~:~:_~:~:~~~~-----------------------
lPl1823-9 JOSE GENOíNO PT
... *"''''••''''''''' PARECER "'."' .....*.

É cr-ecteo conferir mator- eficiência operacional e cr-sa
ntzactona I ao transporte de passageiros. de forma a reouatr
os custos e cal" atendimento satisfatório as necessldades da
população, através da racionalização das linhas e garantia de
ccnf tab t r tcece. sesur-anca , conforto e rapidez adequados, pa

ra corresponder ás exnectat rvas dos USUários
se1a aprovação

tP11824-7 GANDI JAMIL PFL."'.*....."'* PARECER "'''' ...'''*'''•• *
Trata-se de especificação infra-constitucional. de Qual

Quer modo já subsumlda no prlnciplo geral expresso na coeoe-

------------_:~~:~~-~~-~~~~~.:_~~-::~~:~:_--------------------------------------
1P1182S-S PAULO DELGADO PT
**"'*..*"''''* PARECER ••"'."' ..... "

Pretende o autor suprimir a ai tnea 'b' do item I do ar-t
27, que trata do at tst an-anto e voto obr-tnatcr-tos

êntendenos que a exceção deve prevalecer no citado C:lis
positivo

1P11826-3 PAULO DELGADO PT
•• *** ....... PARECER •••*.".."''''

O ccnteuoc da Emenda. em sua essênc1a, foi incorporado'
ao Projeto, e-mor-a sem os desdobramentos sugeridos pelo nobre
Const ltuinte que deverão ser objeto da 1egis1 ação ccectenen
tal" e ordinária

lP11827-1 JORGE UEQUED PMOB
"'to."'''''''.'''''' PARECER ••*...."'•••

A matéria encontra-se ja atendida no artigo 93 do nosso
Projeto

lPl1828-D LUIZ HENRIQUE PMD8
"'''''''''''''.*''' .. PAR.ECER *.

O depósito dos recursos da União, relativos a programas
regionais deverão ser, em nosso entendimento. cenos t r accs
nas Instituições regionais oficiais de crédito. conforme pro
posto no Projeto sob exame

O oecóst to das disponibilidades de caixa de orgãos oubt t
coe em tnst ttutcões cr tctats de credHo.também esta assegura
do no eerer-too Projeto

A ar-enoa proposta não contribui para o aperfeiçoamento do
texto proposto

Pela rejeição

lP1t829-8 LUIZ HENRIQUE PrI'oB
."'*."'''''''•• PARECER .*••"'."'.'"

Na analise do dispositivo que se pretende emendar - o
ar-r 466 do Projeto oe Constituição - entendeu-se que a maté
ria não é de natur-eza constitucional. tendo sido tot atmente
Rejeitada c

Portanto, somos pela rejeição da emenda------------------------------------------------------------------------------
1P11830-1 LUIZ HENRIQUE PMDB
.*.... "''''.'''* PARECER "'."' .."'."'''' •

O ccnt euoc da emenda apresentada refere-se a matéria Que
figuraria melhor em legislação comptenent ar- Merecerá, cota,
adequada consideração, na ocasião c-cer-ta

Com relação ao texto constitucional. consideramos a pro
posta r-ejet tada-------------------------------------------------------------------------------

lP11831-0 LUIZ HeNRIQUE PMDB
."''''.'''•••• PARECER ..

A Emenda em questão visa suor iml r o oar-aar-atc 20 do ar-t i
'fio 283 do Projeto de const ttutção. que permite ao Banco Cen
tral do ar-as t t comprar e vender ao t ttutcs õe emissão de Te
souro Nacional. sob o fundamento de Que a mat ár ta esrãctsct
pl tnada no artigo 328. tnc íso rr r , que trata da lei do Siste-
ma Financeiro Nacional ~

A Emenda, não obstante elevados orcoost tos do Autor, aj te
r-a substancialmente a proposta acolhida pela maioria dos Cons
t ttutntes que examinaram a mataria. nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

Assim, somos rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP11832-8 LUIZ HeNRIQUE PMOB
..."'* .."'*... * PARECEP .... "'*"'''' ... '''.

o Projeto atende ao r-eceer-tcc pela emenda, porquan
to cabe ao Congresso pronunciar-se sobre todas as eatér tas e
competência da União (Art 99)

1P11833-6 JOSÉ SANTANA PFL"'.*..."'**. PARECEP •••Ao•••••

Pela rejeição considerando Que o novo subst ttut tvc do

-------------~:~~~~~-~:~-~~~~~-~:~~=~~-~~-~~:~~:~:~~~--------------------------
lP11834-4 JOSÉ SANTANA PFL
"'•••• "'.."'. pARECE? ..."''''.*'''.*

A Emenda repete Quase tudo o que fof dito no Projeto de
Constituição, excluindo o conce t tc de função social da terra,
que julganos conveniente manter no texto, e especificando que
a Reforma Agraria ser-a realizada tntctatmente em terras pu-
blicas •

O ut t tmo artigo trata de cct tr tca agricola, aater-ta es
pecj rtce de lei ordinár1a
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lPl \834-4 JOSE SA~lANA f'L 1P11851-4 JOSE SA.WTMIA f'L

E nosso desejo expurgar do texto grande parte dos ar-t i
90S contidos no caottutc II do TItulo VIII

Pelo exposto, somos pela aprovação parcial da emenda

lP11835-2 JOSE SANTANA PFL
........... PARECER •••••••••

Objetiva o autor a supressão do item XVII do artigo 13
do Projeto, que veda a pr-at tca de serviço extr-ecr-dtnar-tc,
r-essa 1vades os casos que enumer-a

Não concor-damos com a supressão proposta. Somos de cor
n1ão que o texto constttucional deve conter a d1retrlz mats
geral que norteará o tratamento da Questão na legislação or-'
ntnar ta

lP11836-1 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe o autor a supressão do tnctso XIX do art1go 13
que trata da t tceeca r-emuner-ada á gestante, sob a ateaecãc de
tratar-se de matér t a de lei cr-o tnar ta

A proteção a gestante. a sar-ant ta nas condições mate-
r-f ats que lhe permitam levar a bom termo a gravidez e prestar
a assistência necessãeta nos o-unetr-cs meses de vida da cr1an
ça , parecem-nos questões fundamentais para a simples reprodu
ção r ts tce da necãc Como tal, nossa opinião é que a matar-ta
deve ser regulada em suas otretr-taes gera1s, no texto consti
tucional.

lPl1837-9 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER •••••••••

eccrneros várias Emendas 1'10 sent1do de que a tet caberá a
fixação do numero de dtas das eér tas , cctenos por levar ao
Subst1tuttvo que vamos apresentar apenas o d1relto a sua
rruicão, com r-emuner-ação 1ntegral

lPl18S8-7 JOSÉ SANTANA PFL
............. PARECER .

Acolhemos, em parte, a Emenda quanto a obrigatoriedade
da aoccãc de meutoes tendentes a et tmtnar- ou r-ecuzf r- a tnsa
tubr-toaoe ou cer-tcutcatoeoe no trabalho cons tceeanos , no en
tanto deva ser mantida a coeovtscr-teoaoe dos eotctcnats sala
rios como uma forma de est 1mular a empresa a adotar tais me
didas

1P118S9-5 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER .

Concordamos com as razões apresentadas pelo autor da
emenda e por outros t tustr-es constituintes Cabe ao texto
const t tuctonat garant1r, untcamente sarar-te de trabalho notur
no super-ter- ao diurno Os t tmt tes de per-todo noturno, a dura
ção de sua hora e o montante da majcr-ecãc cevtoa conat t t uem
~ateria de teatsiação ordtnâr ta

lP11840-9 JOSÉ SANTANA PFL
................ PARECER •••••••••

A nosso ver, a ccsnt ttutcãc deve garantir o dtr-at to a per
cepção de sa lar tc-remt I ia aos dependentes dos tr-atia tttaucr-es
A parcela de trabalhadores nenet tcteoa, a escala auant ttat tva
do eenee tctc e seu montante devem ser objeto de legislação
crc tnar ta

1P11841-7 JOSE SANTANA PFL
............ PARECER .

O mérito da emenda cotnctoe com o do dteccs tt tvc exts-
tente e sua sugestão ser-a acatada na forma do subst t tut tvo

Pela aprovação parcial

lP11842-5 JOSE SANTANA PFL
............... PARECER .

Os Munic'pios de mats de 3 milhões de naat t antes na ccnrcr-mt
dade do Que prevê o Projeto do Relator, apenas "poder-ão" ter
o seu Tr1bunal de Contas Esta população representa mator- nu
mero de habitantes que o de muttos estados e o alto valor de
suas Contas aconselhe a exts t êocta do Tribunal

lP11843-3 JOSÉ SANTANA PfL
............ PARECER .

Como a ccnet ttutcão Federal assegurará a autonomta munici
pal torna-se oesnecessar-tc o paragrafo, o que justifica
realmente a sua supressão

lP11844-1 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER .

aeau-ent e, a inclusão da expressão -oet tntt tva'' no texto
do paragrafo 20 , do art 160, trará consubstanciai r-etor-ce
para o aprtmoramento do texto ora em exame

Assim, pelo seu accttrtmentc

1P11845-0 JOSE SANTANA PFL
........... PARECER .

A mater ta constante da presente emenda, esta conforme o
entenateentc cr-eccmtnente na Com1ssão de S1stemat1zação

Assim, pelo seu acolh1mento

lP11846-8 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER .

A rraterta objeto da presente emenda, confltta com a s ta
t emát tca geral adotada para erebcr-ecãc do texto do Projeto de
Const t tu f çâo

Assim, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P11847-6 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER ..

O proposto na Emenda está em parte cons1derado no subs 
t t tut tvc Pela apr-ovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP11848-4 JOSE SANTANA PFL
............ PARECER ..

Os objetivos oer-eeautoos pela Emenda conflitam com a
orientacão adotada pelo Substitut1vo.

Pela rejeição_-------------------------------------------------------------------------------
lP11849-2 • JOSÉ SANTANA PFL
.."' PARECER .

A Emenda objet1va modificar a redação do Mcaput~ do ar
tigo 282

O arttgo em causa trata de matéria de caráter t1p1camen
te regulamentar, mot1vo porque propomos sua supressão em nos
sa sutlstituttvo.

Pela prejud1ctaUdade da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P118S0-6 JOSÉ SANTANA PFL
............ PARECER .

O exame da Emenda e respectiva justificação, apresen
tadas pelo nobre Const1tu1nte, nos levou a conclu1r que a
alteração proposta contribui efetivamente para o aperfe1 
çoamento do Projeto, tornando-o ma1s preciso e consistente

Assim, 1"10 t\Ovo Pr01eto foi suprimido o inciso IV do
10 , do art 288

1Pl18S1-4 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER .

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em numerOS1SS'l-
mas El"'endas, teve, de certo modo, um referencial comum

A mate-te das propostas, mesmo na fase das ccmtssões reeat t
cas , sef e pelas suas fust tt tcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos, sere-e demonstrou ser a nater-te maí s
adequaaa a legislação or-dtnar-f a

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que s6 a ter pode atender Quarenta horas
não ccr-vtr-ta a um oete-mtnecc momento da vrea econômica do
rars , rras pelo oesenvotvtmentc tecnctoatco. por motivos de
tnter-esse publico ou ate pOI' comprovadas razões de ordem ps t
cosoc tat podem vtr a ser a solução ideal Ressalte-se, por
cpcr-t uno que mesma no reg1me atual de 48 horas seeanats , vá
rias categorias, em decorrência de lei especifica ou por for
ça de conourstas em acordos ou convenções cctet tves , j a cun
pr-en j ornadas reduz i das

Num Quadro inverso, em que a necessidade tncer-tosa de
se expandir ou tncr-eme-rtar os ntvets de crcoucão. ate como
necvoa de salvação nacf ona t , cocer-a o Estado, em consonância
com os ansetos do povo, propugnar POI' jornadas mais extensas
desde Que ccmaensatór tas a ntve r de r-eeuneeacão. Esse, a11as,
é o exemplo Que nos da O Japão, onde a tntens tr tcacãc do tra
balho, longe de panat tzar- o trabalhador, é o meio ef tcaz de
lhe propiciar melhor padrão de vtoa

ass tm. ccns teer-encc Que o Congresso Nacional, sempre
sens tvet as r-af nv tntrí caçôea dos trabalhadores e consciente
das r-eat tuanes do pafs , poderá, com maior r textbtt tcaoe , rrts
ctpl tnar- essa controversa Questão, optamos por manter apenas,
a t tmt taçãc da dur-ação ctar-ta do trabalho em 8 horas. no ma
x teo

lPl1BS2-2 JOSÉ SANTANA P~L
........"'... PARECER •••• " .....

A proposta esta cr-efudtcaoa pois o relator entende Que
a marer ta tratada não e pertinente ao capitulo

lP11BS3-1 JOSÉ SANTANA P~L
.............. '" PARECER ••* .

A mat er ta tem uma caracter t st tca tecntca caectavet em
função do tempo e do ntve t tecnológico de aproveitamento do
recurso ntor-tcc. oevenoc. portanto continuar afeta a leg1s1a
cão cr-dtnar ta , como vem acontecendo desde 1934. O i mpo..tant e
e Que o legislador ordinário ou o órgão regulador eerxe sem
pre bem claro o entendtmento que se pretende dar a norma
ccnst ttucvonat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPllBS':;-9 JOSÉ SANTANA PFL
•••••• ". PARECER .

Pela aprovação oar-ctat , na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP11855-7 JOSÉ SANTANA PfL
.......... PARECER ..

A fixação do valor da oar-t tctpacãc lavra por se tratar
salvo eetnc- f utao, de matar-ta sujeita a fatores ccnjuntur-ats
devera permanecer no âmbito da legislação ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP118S6-S JOSÉ SANTANA P~L
• PARECER ..

pela r-ej etcãc visto que no texto do 2 do arttgo 316 a
expressão "execut tvo" refere-se ao poder executivo tncecen
te de cuatsef e o regime de governo (orestoenctat tsta ou par
lamentar1sta) cabendo ao seu t t tutar- definir a responsabili
dade pelo ato
pela r-ejetcãc

lP118S7-3 JOSÉ SANTANA PFL
• PARECER *

A emenda objetiva definir a tntc tat tva do plano ctur-ta 
nual de tnvest teentcs , que a nosso ver deverá ser Objeto de
Le1 Complementar ,

1P11858-1 JOSÉ SANTANA PFL
• PARECER •••••••••

Aco1htda a Emenda
oe 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP11859-0 JOSÉ SANTANA PFL
............ PARECER .

O ctsccs tt tvc a que se refere a emenda, -caottutc do Sis
tema Tr1butãrioM, e mais anote que o oferectdo pelo seu autor
pos s o restringe à uma seção do referido captturc

AssiM, somos pela rejeição

lP11860-3 JOSE SANTANA PFL
.............. PARECER ".

As normas que a Emenda pretende tnser-tr- no texto const í tu
ctonat ja consta do art. 269 do Projeto de Const rtutcãc as
nttwctas , evidentemente, devem constar de teatsiacãc
tnrr-aconst ttuctcne 1

lP11861-1 JOSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER ..* .

O Substitutivo do Relator Ia adotou o que esta sendo proposto
pela Emenda

lP11862-0 JOSÉ SANTANA PFL
........... PARECER ..

A emenda, em r trmas gerais, já encontra-se enser-tca no
texto do Projeto de Constituição

Assim, sorros pela sua aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP11B63-8 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER .

A emenda, efet1vamente, contribui para o aprimoramento
do Projeto de const ttutcãc que ora examtnaeos

Ass1m sendo, somos pelo acolhimento da presente emenda

lPl1B64-6 JOSÉ SANTANA PFL
.......... PARECER .

Pela aprovação O Conselho de Ouvidores estabelecera
sistema de controle externo sobre os atos da Ad'ntntstracão
Pub11ca_Mun1c1pal, gerando conf1 i tos e funcionando como Câma
ra Munic1pa1 paralela

1P11865-4 JOSÉ SANTANA PFL
............. PARECER ..

Em lugar de igual trataMento trib..Jt3.r10 para a renda
dOS t.tulos emitidos pela Untão Estados, Distrito Fede
I'al .a Muntc1pios e para a remuneração dos resoect1vos ser
vidores ou agentes, a Emenda propõe concessão de ~muõltdade

para os dltos rendimentos, quando pagos pelos Estados, D1s
trito Federal e Muntc~ptos

Quanto a par1dade de tratamento, o texto do Projeto '
resguarda a autonomta dos Estados e Mun1c\p10S, impedindo •
dtscrtm1nacões contra seus tnteresses

Com relacão a "imunidade- entendemos: Que se trata de
matéria Que, por sua natureza e caracter~sticas, deve ser
regulada a ntvel de legislacão :: não no texto constituc10 
nal

O prob1ema não é de imunidade Mas, sim, de 1senção Ca
be à lei, entre mtr1ades de rend1mentos espec1f1car os que
se sujeitam a taxação e declal'ar os que ficam fOl'a oa tri
bução Somente quando se trata de proteger valores fundamen
tais e que a Constituicão deve tnterv1r e cr1ar restrtçÕBs I

ao Legislat1vo
No caso em debate, a real tdade pconôm1co-social pode se.

apresentar cambtante, o Que desaconselha solução única,
r~gtda" vla Const1tuicão A lei ord~naria tem melhores
condtções para a adequação da norma aos fatos
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1P11873-S JOSÉ SANTANA PFL
"'''''''''' ...... ''' PARECER ....*"'*...*

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito. nos ter
mos do sucst t tut Ivo do Relator

lP11869-7 JOSE SANTANA PFL
*"'*"''''**'''''' PARECER ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,

Sendo a just tr tcacãc em parte precedente. um dos disposi
tivos foi suprimido

lPl1812-7 JOSE SANTANA PFL
."'''''''*.'''.''' PARECER "'**"''''* ..**

A emenda contribui, efetivamente. para o aprimoramento
do texto do Projeto de Constituição que ora se elabora

Neste senotoe. somos pelo seu acolhimento

lPl1866-2 JOSE SANTANA PFL
****"'**** PARECER ***"'*****

A emenda o-eoente a supressão de mecantsr-os abrangentes e
tecr-escenotvets a implantação de cri terias oe desenvolvimento
eccncmtcc.com uso racional dos recursos naturais e meio ambi
ente

lP1188S-9 JOSE SANTANA PFL
"'•••• "'*"'''' PARECER ..*.,,"' .... "'*

A oerer ênc ta é oovva e não carece de exo t tcttacãc
Pela rejeição

1P11882-4 JOSE SA"lTANA PFL
*...."'**"'''' PARECER ."'*"'''' .....'''

Sendo a justificação e'n parte precedente, um dos disposi
tivos foi suprimido

lP11883-2 JOSE SANTANA PFL
."'''''''''''''''** PARECER ....."'*.."'..*

------------------~-~::~~~_:~~_:~~:~~~~~--~:~~-~:~:~=~~------------------------
lP11884-1 JOSÉ SANTANA PFL
"''''*''' .... '''*'' PARECER ***",..",,,,*,,,

A Emenda pretende responsabilizar a União por depósitos e
aplicações nas instituições financeiras por esta controladas

O texto emendado, artigo 285 do Projeto de çons t t t utção.e
relacionado com o ar-t tqo 328, v do »esro Projeto que atri
bui a Lei do Sistema Financeiro Nacional dispor entre outras
mat ar taa , SObre a criação de fundo. mantido con recurso das
instituições financeiras, com o objetivo de proteger a econo
mia poPIJ\ar e garant '\1' deposites e apl vcacões ate determinado
valor

A oar-t tctpacãc das instituições oficiais neste fundo jus
titica-se, principalmente se se considerar que algumas, a
exemplo do Banco do Brasil S A , têm acionistas privados aos
Quais distribuem lucros e dividendos e que, evidentemente de
vem responder - junto com o acionista majoritário ~ pelas
obrigações da instituição Não nos parece leg'itimo pretender
que a União, COm recursos ar-r-ecacos da toda sociedade garan
ta, com exclusividade, os oeaositcs e as aplicações realiza
das nas instituições financeiras Que controla

asstn. não obstante os elevados oroccs ttcs que inspiram o
Autor. somos ceta rejeição da aeenca-------------------------------------------------------------------------------

lPl18B6-1 JOSe. SANTANA PFL
."''''*''''''..** PARECER ****••"'''''''

Acolhida a Emenda
pela ecr-ovecãc

------------------~------------------------------------------------------------

lP11887-S NILSON GIBSON PMOB
"'.*..*••*.. PARECER ....*"''''''''''''''''

A tônica da amenoa reside na supressão dos jutzes clas
sistas

Não sendo este o entendimento predominante na Comissão

-------------~:_~~:::~::~:~=~~-_::!:~:~=~--------------------------------------
lP1l888-3 NILSON GIBSON PMD3
*"'..*"'*•• '" PARECER "'..*.*"'*"'.

A convergência da preocupação dos Senhores Constituintes
recaiu, no caso da definição empresa oactcnat , no ponto de se
atribuir a brasileiros a titularidade do controle da empresa
Isso, nos absorvemos no Substitutivo A emenda do ilustre
cons t t tutr-t e Nilson Gibson contraria este consenso
pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PFLJOSe. SANTANAlP11865-4

lPll867-1 JOSE SANTANA PFL
*"''''***''''''* PARECER "'*"''''''''''''''''''

O valor aos bener f ctos o-evtoênctar-tos precisa, por ques
tão de justiça e de viabilização financeira do sistema guar
dar proporção com o tempo de trabalho e contribuição do se
guradO Alem disso, tnumeros outros aspectos teo que ser con
siderados, ao se estabelecer a forma de càtcctc desses valo
r-as

lP1l811-9 JOSÉ SANTANA PFL
"'''''''.'''.''''''. PARECER "''''.****''''''

Não obstar-te 05 er avaocs crcccs t tos do emi nente Const f t u
tnte , o texto da presente emenda, conrt t t a com a s ts temat tca
geral analisada e adotada nas fases preliminares da elabora
ção do Projeto Constitucional, acréssctro da expressão "tece
ração" depois de ~Rep.Jb11ca· ficara um tanto ambiguo

Ass\m, SO'llOS pela r-ej etcãc da emenda

lPllB7Q-l JOSÉ SANTANA PFL
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PARECER *••• **"'...

Embora seja touvevet a preocupação do nobre Constituinte,
o ccnt eucc da presente emenda, em linhas gerais, ja se conte...
no texto do Projeto de Constituinte

Assim sendo. somos pela prejudicialidade caa emenda

1P11868-9 JOSÉ SANTANA PFL
"''''''''''***'''''' PARECER *"'''''''''''''*''''''

Propõe a emnca alterar a redação do 50 do artigo 273
do projeto

Entendemos que a redação constante do referido car-aar-atc
e clara, devendo permanecer

lP11814-3 JOSÉ. SAMTANA PFL
"'*.."'..."'.* PARECER .* •• "'.**.

Consideramos qua a constituição deva garantir apenas a re
muneração do trabalhador acidentado ou portador de doença
profissional paga com r-ecur-sos da Previdência Social e não
sua permanência no emprego

Na realidade, o fundamental e a existência de uma previ
oêncte social que garanta remuneração e possibilite ao empre
gador a r-eaoectacões que o nant t tt e a manter o mesmo padrão
de vida. apesar do tntcr tunto. ou o r-eaot 1ite para o tr-ena
1110

convem salientar, ainda, que o empregador acidentado é a
tualmente protegido por dispositivo legal que garante sua
permanência no emprego enquanto durar seu afastamento

lPl1815-1 JOSE SANTANA PFL
.."'''' .... *'''* PARECER "'......*"''''*

Não consideramos que a participação nas vantagens advin
das da mcr-oenteacão tecnológica bem como a garantia perante
ela, dos direitos adquiridos dos trabalhadores, constituam
empecilhos ao progresso técnico Parecem-nos, pelo contrario,
constituir a proteção mtntma que deve garantir-se a05 traba
lhadores face esse processo

lP11816-0 JOSÉ SANTANA PFL
*"'*......** PARECER **.."'*"'."'.

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos
casos de trabalho ininterrupto, decorre natu-atmente da de
terminação de a jornada normal de oito horas mar-tas ser in
terrompida para repouso A não interrupção traz como ccnse
ouêncta a redução cceoensatcr te da jornada total

Consideramos ser necessae to assegurar esse direito do
trabalhador no texto constitucional

lP11871-8 JOSÉ SANTANA PFL
"'.*"'......'" PARECER ..**•• *"'..'"

A alteração proposta à redação contém uma exceção 'mpor
tente Entretanto••1ulgamos que tal dispositivo não deva
constar do texto constitucional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP11878-6 JOSE SANTANA PFL
."''''*.'''**''' PARECER *"''''.''''''''''''*

Consideramos que. objetivamente,' não deve o texto cons
titucional assegurar ao trabalhador direito a piso salarial
proporcional à extensão e ã complexidade de trabalho realiza
dO É necessar-tc assegurar o piso salarial de todo tr-aba
tnaocr- o sal ar to mtntmo capaz de satisfazer suas necessida
des básicas e as de sua famll ia

O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é
processo Que obedecera á evolução do mercado de trabalho e ao
andamento da negociação coletiva das diversas categorias, co
~endo cristalizar-se eventualmente em lei

lP11819-4 JOSE SANTANA PFL
..*"'''''''"..*''' PARECER ..."'*"'*."'*-

O utspos tt Ivo, objeto da presente emenda não veda o traba
lho temporário, mas a intermediação oa mão-de-obra Impõe,
portanto, COf"lO regra, o estabelecimento de vvicuto empregat\
etc direto entre prestadores e tomaocr-es de serviços

A ap l i cação dessa norma, como se pode ver não pode alte
rar, de maneira signlflcativa. a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação, desaparecesse com a pro i
titção ela tnter-memaçãc Essa necess toaoe sumvesaente passara
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar tos do serviço

Pela rejeição da emenda

IP11880-8 JOSE SANTANA PFL
"''''*''''''**'''* PARECER *."'..**"'••

A suaeatãc foi acolhida parcialmente no eer-tto. nos ter-
mos do Substitutivo do Relator •

lPllB81-6 JOSE SANTANA PFL
",****",,,, •• PARECER ***"'**"'''' ..

A proposta e e-edundant e , pois o amparo ao adolescente ia e
m-evtatc no inciso II do mes'no artigo-------------------------------------------------------------------------------

lP11889-1 EVALDO GONÇALV~ PFL
"'.."''''*''*". PARECER "''''''''''''''*....

A e-renda obfet tva com a redação que rcr-euta para o
ar t 424, suprimir todas as oenats disposições do Capitulo
VIII do 'r ttuto IX do Projeto de ccnst ttutcão

Se aceita f tear ta a questão indlgena nacional sem a
solução eoecoaoa que requer a exigir permanentemente corre-
ções e tt-ata-nento convenientes por parte do legislador

O Brasil ja at tnqtu maturidade suficiente para SOlLCio 
nar- suas grandes Questões, corrigir as dr-a-nat tcas dis
torções sociais que anr-esenta , notadamente r-eer-etanoo as
tcncrooues desigualdades que tanto entravam sua vida soe to
eccnõmtca

A proposta em exa-e nada inova Apenas intenta retirar
direitos deferidos as populações ind1genas no Projeto de
Constituição A essa população foI negado ate o direito à
vida Dos sete milhões de tndtos existentes na época ao
oesccc-tcentc restam apenas cerca de 200 Iri 1

Não pede-nos cont tr-uar sonegando aos nossos toetos
direitos que o nur-entseo e a justiça tanto recomendam

Pela rejeição

lP 11890-5 DIONíSIO HAGE PFL
..*..**••• '" PARECER "'...... "'*...'"

A emenda proposta merece se" acolhida, pelo significado
cont ido na obj eção que encerra

Pela aprovação

lPl1891-3 DIONISID HAGE PFL
"'''' .... ''''''*'''. PARECER. ""'*."'''''''''''io

O cr-tncrctc que norteia o projeto no oar-t tcutar é a ve
dação das acumulações As exceções até agora previstas. dizem
respeito àquelas atividades profissionais em que ha cer-êocta
de mão-de-obra especializada São os professores, os nédtcos
e os cientistas Assim, não na porque se excaouu- essas ex
cepcionalidades a outras profissões como O dos jo-nat teras-------------------------------------------------------------------------------

1P11892-1 JOSE SANTANA PFL
."' .."'.......... PARECER "'*..* .."'......

Consideramos Que o texto constitucional deve assegurar
ao trabalhador simplesmente O direito ao descanso semana' r-e
mmer-aco Os momentos de atualização do descanso, as circuns
tâncias que permitem o trabalho neles, as for-eas de remunera
ção e compensação por esse trabalho devem, por mutáveis no
;urto prazo, ser objeto de legislação ordinária

lP11893-0 JOSE SANTANA PFl
"'''''''*''''''.** PARECER "'*"'''''''*''''''.

A suaest ão foi acolhida oar-ctateeot e no mer-t to. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

1P11894-B JOSE SANTANA PFL
",,,,.,,,,,,,,,,,,*,,, PARECER "'*."'."'''''''*

Essa e uma questão MUitO complexa, se de um lado existe o
fato social, do outro existe o esotr t to do projeto Que é o de
estabelecer um cr-tncrcto firme de adm1ssão do servidor públi
co, a fim de acabar com o caos hoje existente na aomtru st r-a
ção publica Nesse sent tcc, a sugestão dessa ncr-na tr-ans t tõ
r-ta choca-se frontalmente com O artigo 86

Há que se considerar também que a f f xação de um determi
nado numero de anos como condição para adquirir as tatit t tcaee
ou efetivação e um tanto ar-ní t r ar-f a Haverá aquele servidor
que, por questão de meses ou dias. ficará exc tu tuo do oenee t
cio concedido por esta emenda

ASS1'l sendo, julgamos mais oportuno não abrir mais esta
excessêc, ainda Que tal atitude POSS2 ser considerada expon
tanea

Pela rejeição

lPl1895-6 JOSE SANTA...A PF~

.*"''''.**'''''' PARECER **"''''*'''**..
Trata-se de Emenda sun-esatva dos ar-ts 296, 297, 298 e

299 do projeto que conter tam mater t a estranha a Le t Orçamen
tária. podendo, se fosse o caso, ser deslocados para a Seção
que trata dos Servidores Publicas Civis

Como se ecoe observar, o Substitutivo ora apresentado pe
lo Relator tevcu em consideração as ponderações do ilustre
Constituinte

Pela aprovação parcial

lP11896-4 JOSE SANTANA PFL
**"."''''''''''''' PARECER .."''''*.**''''''

A preocupação expressa neto nobre Constituinte na fust tt t
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lP11896-4 JOSE SANTANA PFL lPll915-4 GERALDO CAMPOS 'MO"
cação da presente emenda esta contornada com a autcnumta fi
nanceira que o fudtctar-tc ter-a. nos termos do Sunat ttut tvo
Assim, entende-os prejudicada a emenda. ~

lP11B97-2 MIRO TEIXEIRA PMDB
............... PARECER .

As finalidades perseguidas pela Emenda contrer-tam a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição.

lP11898-1 MIRO TEIXEIRA PMDS
........*. PARECER *.......***

A presente Emenda pr-et enda reduzi I'" o mandato do Pr-es tuen
de da RepubJ tca. pr-ev t.s to no ar-r 458 do Projeto.

A nedtoa proposta não merece acolhida, tendo em vista que
o dteoostt tvc supracitado ja reduziu em 1 ano o mandato estab
etectdc na Constituinte vigente

De ressaltar-se adernais, que a nermanêncta do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do sats ,
deter-mtnauas pelo texto cons t t tuctcnat Que or-a elaboramos

somos, assim, pela r-efercêc da emenda

lP11899-9 MIRO TEIXEIRA PMDB
*....*..... PARECER *.~** ••••

A presente emenda, embora os altos cr-occs ttce do eminente
constituinte, conr t t ta com a s tatemat tca geral adotada pelo
sr-of etc de const ttutcãc

AssIm, pete sua rejeição
-----------------~-----------~-------------------------------------------------

1Pl1900-6 MIR.O TEIXEIRA PMDB
••*.***•• PARECER ...... *** ....

As numer-osas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus na
-aaratcs do Projeto confirmam a tnextatêncta de consenso so
bre o ter-a ainda emcte-ente discutido nesta fase da eteno-a 
cão legtslativa Da media das sugestões analisadas, em seus
rwctecs , f r-ut tf í car-am os ctsccstt tvcs relacionados em artigo
do Mesmo numer-o do Substitutivo, que tanto Quanto coss tvet
procura r-esponder- afirmativamente, em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP11901-4 IRMA PASSONI PT
••••* ..... PARECER *••••*....

O conteudo da Emenda, em sua essência, foi incorporado
ao Projeto, encer-a sem os desootn-ameotos sugeridos pelo no
bre Constituinte que dever-ão ser objeto da legislação comple
mentar e crutnar-ta.

lP11902-2 MANOEL MOREIRA PMDB
* *•• PARECER .

Pel a aprovação
As disposições constitucionais devem ser claras e simples
A adição da expressão -ce âmbito estacuat ou tnter-est euuat>

esclarece melhor o texto {ar-t; 56,I)

lP11903-l MANOEL MORrIRA PMDB
.**•••••• PARECER .

Sugestão r-ecactonat acolhida-------------------------------------------------------------------------------
1P11904-9 MANOEL MOREIRA PMOB
***.****. PARECER •••* .... * ....

A propriedade, da União, de tais cursos de água ou lagos
não 'Impede a respectiva exmo-acãc por outros, nos termos au

tor-taaoos e evita eventuais litlgios entre Estados Pela r-e-_____________!:~~~~ .__J. •

lP11905-7 GERALDO CM'IPOS PMDa
•••• "'''' PARECER "'••

Concordamos no todo com a justificação do autor Efeti-
vamente, o uso da intermediação de mão-de-obra at tnatu extr-e
IrOS vergonhosos em oete-mtneecs pontos da Ad'llinistraçeo Pu-
ot tca "
__Contudo, cr-e'nos não see necessar to explicitar na redação
do dtscos tt tvo a aplicação do mesmo t ambern ao setor pGbl 'Ico
Vedações ccnst t t uc tcna ts aplicam-se a tccos , or-aãcs publicas
e enor-eses privadas Assim, parece-nos r-eõundànt e o aceesctec
~roposto

lP11906-5 GERALDD CM,'PDS PMDS
"' '" PARECER "''''.

Entendemos Que o dtscos it tvo contido no tnctsc VIII não
deva constar no texto const t tuctcnat e sim ser- eeautementaoa
através de lei os-dmar ta

lP119lõ-2 G::RALOO CAMPOS PMOB
.*..*....** PARECER ..** ..** •• *

Em Que pese a nobre intenção contida na seenoa. o seu a
tendimento, no rromento, não se faz tecer-toso oots a eenont>
nação a ser conter-toa aos r ttutcs e caottutos do texto em e
laboração oeveeâ. em ultima instância, mer-ecer minuciosa re
visão reoactcnat antes da sua PI"'OlT'ulgação

Somos. por esta razão, pela rejeição da ar-enoa-------------------------------------------------------------------------------
lP11917-1 RONALDO CARVALHO PVOB
..*.***** ... PARECER ... ** ... *..*

O teor da emenda e nater ta de legislação cr-ot-tar-te
Pela rejeição

1P1l918-9 RONAl..DO CIl'RVALHD PMOB
•••* ...... PARECER ** ..*** •••

O teor da es-enoa e mater ta de legislação cr-emar-ta
Pela rejeição

lP11919-7 RONALDO CARVALHO PMDB
....* ... ***. PARECER ...... * ... * ... *

O conteudo da emenda apresentada refere-se a meter-ta que
fig..Jraria metncr em legislação complementar Merecera, pois
adequada consideração, na ocasião crõcr ta

Com relação ao texto constitucional, cons toer-anos a pro
posta rejei taca

lPl1920-1 RONALDO CARVALHO PMOB
•••** *.. PARECER *

A no-ma constitucional permite o trabalho do met-er- de 14
anos na condição de aprendiz A forma o t errpo de duração, as
condições são var tevets e, por isso, pertencem a esfera da
~egislação or-dtnáe ta

lPl1921-9. GERALDO CAMPOS PMOB
... ** ....*** PARECER ***•• ****

Pelo acolhimento oa-cta r nos termos do sunst t tut tvo
-------------------------~-----------------------------------------------------

lP11922-7 GERALDO CAMPOS PMDB
.....* PARECER .

coeoar-t t tbamos com a preocupação do nobre autor da Emen
da pela fl'lpartãnc1a do assunto Contudo entendemos que a ma
tée ta em Questão deve ser- objeto de norma em Lei Complemen
tar asste. ccns toer-a-os cref untceoa a emenda, inclusive por
que o dtspos tt tvc em Questão não devera permanecer no substi
tutivo

lP 11923-5 G::RALDO CAMPOS PMDB
"' PARECER .* .

A Emenda deve ser aprovada parcialmente por conter' as-
pectos Que se harmon1::aM com o entendimento cr-ecc-rtr-ant a na

-------------~~~::~~~-~:_::~::~~::~~~~~----~------------------~----------------
1P11924-3 GERALDO CAMPOS PMDB
............ PARECER * ..

A et tetnecão da parte final do inciso deve ser, r-eatmen
te, el :mlnada Entretanto com relação a discriminação dos
servidores civis em federal, estadual, muntctoat e do ntetr t
to Federal entendemos não haver necessidade co-cue o Que
esta sendo pedido esta subentendido no referido tnctsc

-----------")------------------------------------------------------------~------

lP 11925-1 GERALDO CAM='OS PMDB
..... *•••••• PAI{ECER ...

A Errenda propõe nova redação ao Ar-t 352, oue foi r-erncvteo

-------------~~-~~~:~~~-~~-~:~!~-~~-~~~~::~-~:_:~~~:~:~~~~~--------------------
1P11926-Q GERALDO CAI,l>lDS PMDB
........... "'. PARECER "' ...

ant enoemcs Que a eooseetaoor-ta por tempo de ser-v-co deve
ser assegurada após t r-tnta e cinco anos de trabalho para o
homem e tr-tnta anos para mulher E tníust te tcavet • a nosso
ver, a utmrnutcão desses tempos de serv tcc. oor-cuanto.coecr-c
vamente, a media de vida do brasileiro aus-entou considera
velmente, nas u1timas cecaoas

Pela r-e.rercãc

1P11927-B GERALDO CAMPOS PMDB
•• *•• *•• * PARECEP ... ** ....*.

li orientação contida na emenda tem sido adotada em nossa
legislação social na ver tos anos Trata-se de tradição que
dtr tcttment e ser-a alterada Assim, ante a preocupação de tm
pr-f nf r- concisão e objetividade ao texto const t tuctcnat m-e
ferimos Que a mater ra cont tnue no âmbito da legislação e-dt
nar-ta

1P11929-4 LUIZ HEl'oRIOUE PMDB
..*..*** ..** PARECER ******.**

Optamos por supri!"lir do texto do Projeto de Constituição o
dispositivo Que a presente emenda pl"etendia modificar Julga
mos Que a matéria e mais ecrccr-taoa á legislação or-cf ner ta

Pela rejeição

1P11907-3 GERA.LDO CA'.'POS PMOB
•••• "'."' PARECER .

Não nos parece aconselhável deixar ao interprete o enten
dimento de Que no circuito de função técnica ou ctent te tca se
coror-eenoa a do ju\z Como bem diz o Autol'" a r-egr-a é a não
acwsuj ação de cargos Da1 ser cr-et'er Ive t a opção pelo inciso
111 Que o r r , o qual pretendemos r-eror-moj ar- exatamente em
busca da matar precisão

1P1190B~1 GeRALDO CAMPOS PA1DS
...... "'•••• PARECER ."' ... ** ....*

A emenda é procedente e deve ser acolhida

lP11928-6 RONALDD CARVALHO
• PARECER ••••• "' ...

A Emenda e de ser r-ejet taoa
Pela r-ejetcão.

PMOB

1P11909~O GERALDO CAMPOS Pr,lDB
..... ** ••••• PARECER "'••••••*.

A emenda sot tc t ta o incorporação dos er-t tacs 250 e 151.
como parágrafos do artigo 95 Razão assiste ao t tust r-a ecoe
t ttutnte O mt t tt ar-, como servidor publico, merece ser com
templado no r-erer-too ar-t tac Pela aprovação

-----------------------------------------------------~-------------------------

1P1191D-3 GERALDO CAMPOS PMOB
••••••* ..... PARECER .**....... I ~

Já é uma tradição do direito positivo tn-ast tetr-o. r txar-:
-se em dois anos o per iodo crccatcr tc para .que o servidor pu
ct tco adQuir a estabilidade Inclusive, ja é um instituto ao
qual todos já estão fam11 tar-taaoos e Que portanto, oeaneces
sãr-tc seria operar aqui uma mudança-------------------------------------------------------------------------------

1P1191l-1 GERALDO CAMPOS PMOB
............ PARECER ..

Pela ecr-cvação nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P11912-0 GERALDO CAMPOS PMDB
***** ..*..* PARECER **.**•• **

A emenda traduz uma declaração de intenções Que mer-ece refle
xão, mas sem possibilidade ele acolhida no texto constitucio
nal, Que ja dispõe de mecanismos apropriados a respeito Pela
pr-ejudtcta1tcace-------------------------------------------------------------------------------

1P11913-B GERALDO CAMPDS PMDB
.......... *•• PARECER *.*

Tendo optado por emenda sucr-esatva ao artigo em pau
ta, SO"iOS, por coerência, pela rejeição desta-----------------------------------------------------------------------..-------

1P1l914-6 GERALDO CAMPOS PMDB
••• "'.... "'. PARECER •• "'.....* ....

A emenda não contemp1a O caso do servidor falecido ja aposen
tado.

A não acolhimento

1P11915-4 GERALDO CAMPOS PMúB
••••*•••• PARECER .......... "'....

De fato, ha uma remissão inadequada do artigo Trata-se de
um engano, pois o correto é o 13

lP11930-8 LUIZ HENRIQUE PMOB
............ PARECER .

Pelo não acolhimento 'proposta se acolhida, ccr-r-espon
cer-ta a impor-se uma -cectt ts cemtnut ro'' a Casa rntctaccr-a.
tendo em vteta sua tr-aatctona t competência de r-ever- as r-até-
r 1as emendadas pe 1a Casa nev i ser-a -

lP11931-6 LUIZ HENRIQUE PMDB
..... * •• * •• '" PARECER *....*••••

A Emenda em Questão objetiva per-mrt tr- o depósito das
disponibilidades de caixa da União e das ent tcades sob seu
controle em tnstltulção f trtartca tr-a cr tctet federal

Não obstante os elevados propósitos do Eminente ccnst t 
tuinte a eeter-ta ccnsunstanctaoa na presente Emenda confl t 
ta COm a ststenãt tca geral adotada pelo Projeto, motivo por 
que somos pela sua rejeição

1P11932-4 LUIZ HENRIQUE PMDB
*•••*"'••• PARECER *•••** ......

Em parte a pr-opos t a encontra atbercue nas disposições
focal tzaoas Pela aprovação parcial

1P11933-2 LUIZ HEf-;RIQUE P_MOB
........... PARECER ...

Pelo não acornteento. tendo em vista o ex-suo prazo eaec
ao Presidente da secubr rca para a pro....utcacão

Rejeitado.-------------------------------------------------------------------------------
1P1l934-1 LUIZ~HENRIQUE PMDB
.... ".••••••• PARECER *••

Há netermtnadas categorias profissionais dentro do aervtcc
público Que, cevtoc ao exer-ctctc de atividades perigosas, com
sérios riscos qe vida e pal"a a saude, merecem tel" uma aposen-
tadol"'ia especial •

Entretanto, não cabe a Constituição estabelecer Quais as
atividades Que devem ser enQuadl"adas nesta espéc1e Diante
d~sso, será inser1do na Nova Carta um disposH ivo Que I"'emeta
para a lei complementar a regulamentação a respeito------------------------------------------------------------------------------

1P11g35-9 LUIZ HENRIQUE PMDB
.......... *••• PARECER .

O substitutivo contempla adequadamente a questão ver-saeta nz
emenda Pela prejudic1a I idade
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lPll93S-9 LUIZ HENRIQUE PMDB 1P1l953-7 JOSE SANTANA P'"
lP 11936-7 LUIZ HENRIQUE PUDB
** ** * PARECER .

Pela aprovação, na forma do Substitutivo

lP11937-S JOSE SANTANA PFL.* PARECER .
A apreciação da Emenda no nobre Constituinte levou

nos a conclusão de que ela pode ser aceita parcialmente ,
porquanto trata de aspectos que contribuem efet tvamen 
te para o aprimoramento do Projeto, tornando-o mais consis
tente

Assim aprovaremos parcialmente a Emenda CO'l1 a seautn -
te redação ,

"IV - elaborar os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, as diretrizes cr-cament ar-tas e dos orçamentos '
anuais da União"

1P1193B-3 JOSE SANTANA PFL
.............. PARECER .

O nobre Constituinte Jose Santana de Vasconcellos quer
elevar para dois terços dos Senadores o quorum para o Senado
estabeleça limites ao imposto sobre transmissão causa mortis
e doações (ar-t 272, 5)

Nova versão do Projeto de Constituição suprime citado
par-ear-ate. prejudicando, pois a Emenda

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lPl1939-1 JOSE SANTANA PFL
.............. PARECER ..

Visa a Emenda dar nova redação ao item II do ar-t 272
O trtbuto de que trata esse cnsccs tt Ivo é um imposto que

incide sobre a riqueza e, como tal, deve abranger todos os
bens ou direitos, excetuados, obvtamente, aqueles que a lei
vier a excluir da tributação

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl1940-5 JOSÉ SANTANA PFL
............. PARECER ..

A Emenda pretende que se adote, no 1 do artigo 261, a
expressão "respectivas Casas Legislativas" em lugar de "Con
gresso Nacional ou da respectiva Assembleia teats tet tva''
Acha que é mais adequada para o atendimento do preceito, por
genérica

A nosso ver, não há inconvenientes no texto do Projeto A
n-at ér-t a , at , adquire ate maior clareza

1P11941-3 JOSÉ SANTANA PFL
........... PARECER ...

A emenda propõe alterar o 10 do ar-t 254
Entendemos Que a proposta é matéria para lei cr-dtnar-ta
Pela rejeição

1Pl1942-1 JOSÉ SANTANA PFL
.................. PARECER .

A anenoe deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização

1P11943-0 JOSÉ SANTANA PFL
.........! •• PARECER ...

De acordo com os parâmetros Que estabelecemos para a de
f1n1ção constitucional do exer-ctctc do direito de greve, a
al tnea "9", do inciso V, do ar-t 17, do Projeto, é de supri-
mtr-ee

Pela aprovação

lP11944-8 JOSÉ SANTANA PfL
.......................... PARECER .

A tese defendida na Errenda não traduz o pensamento pre

dominante na Comissão de Sistematização
Pela r-ef e tcãc

lPll945-6 JOSE SANTANA PFL
."'''' PARECER ...

É procedente a supressão do dispositivo, uma vez que se
trata de materta de legislação or-d fnar ta , especialmente os
seus parágrafos Procuramos, no entanto incorporar a respon
sabilidade subsidiaria do empregador no inciso XXx. do Proje
to

lP11946-4 JOSÉ SANTANA PFL
.............. PARECER ..

Ha uma parte, na at tnea -c-. do Hem IV, do ar-t 17, do
Projeto, Que e meter-ta de lei ordinária

Mas a t txeçãc da contribuição sindical pela assee-tn ata
deve oer-nanecer , para garantir o custeio da atividade do sin
dicato

S0'l10S pela aprovação parcial

lPl1947-2 JOSÉ SANTANA PFL
................ PARECER ..

A Emenda propõe a supressão das at tneas -e- e i" do t tem
II do artigo 17 do Projeto

A primeira faculta relações internacionais entre orga
nizações sindicais, enquanto a segunda permite o voto dos a
posentados nos sindicatos

cr-eres que a Emenda não tem senso de cocr-tuntoaoe e me
rece ser rejeitada

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P11948-1 JOSÉ SANTANA PFL
........... "' PARECER ...

Acatamos as ponderações do 11ustre Const 1tutnte José Santana
de Vasconcellos e suprimimos, no Substitutivo, o 4 do ar-

------------_!~~~-~~~-~~-~~~~~:~-~~~~-~~~~~~::~--------------------------------
1Pl1949-9 JOSÉ SANTANA PFL
............. PARECER .

Quanto à participação dos trabalhadores nos processos
decisórios relativos ao r-eacr-ovett aeentc da mão-de-obra e aos
programas de reciclagem, é matéria da lei ordinária. realmen
te

Somos pela aprovação da Emenda

lP119S0-2 JOSÉ SANTANA PFL
................ PARECER .

_ A faculdade prevista no Hem II do, 70 supre a preocupa
çao evidenciada pelo ilustre autor na sua emenda, por isso

-------------~~:_~~~-~-~~_:~~_:::~-~~~~~~~--~~~~-~:~:~::~---------------------
1P11951-1 JOSÉ SANTANA PFL
................. PARECER ..

A at tnea -r-. do tnc tso V, do art.17, do Projeto, de
acordo com nosso parecer à Emenda 1p14326-6, é de ser supri
mida

Pe1a aprovação

1P11952-9 JOSÉ SANTANA PFL
......... "' PARECER .

Emenda acolhida tntegralmente-------------------------------------------------------------------------------
1P11953-7 ,JOSÉ St,NTANA PFL
l""''''''' ••••• PARECER .... oIlIJ .......

pàrece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta rncos
tente, rejeito-a, por não se harmonizar com o entendimento

predominante na Comissão de Sistematização

lP1l954-5 JOSÉ SANTANA PFL
.. PARECER ..

O proposto na EMenda esta atendido pelo Projeto. com outra
redação

lPl1955-3 JOSE SANTANA PFL
................. PARECER ..........*.........

A EMenda propõe a liberdade sindical e da esscctacão de
sindicatos, o que e, t anbem a nossa orooosta. que se consubs
t anc ta na expressão "é livre a assoctação profissional ou
sindical ~

A essscctecãc de sindicatos que redunda na formação da
federação, e meter-ta de lei cr-ctnãr ta , contida na 1tber-oaoe
sindical

Somos pela aprovação oar-ctat

lP11956-1 JOSE SANTANA PFL
........ *...... *.... PARECER ....*........

A emenda pretende que se adote, no 10 do artigo 262, a
expressão "r-escect tvas Casas teats tat tvas'' em lugar de -ccn
gresso Nacional ou da respectiva Assembléta Legislativa"
Acha que é mais adequada para o atendimento do preceito, por
ser genérica _ -

A nosso ver, não haveria inconvenientes no texto do Proje
to A matéria, at , adquiriria malor clareza O problema que
nele vemos não é O apontado na Emenda, mas sim o de que a re
ferida expressão poderia ser totalmente et totnaoa. para que
aos ereeest urcs não fosse dado maior realce do que aos pro
cr-tcs tributos (que são tns t t tutuos por lei cr-ctnar-ta. apro
vada com maioria simples e não por maioria absoluta)

lP11957-0 JOSE SANTANA PFL
....................... PARECER ...

Visa a Emenda a supressão do paragrafo 10 do ar-t 272, pe
lo qual se estabelece que os Estados e o Distrito Federal po
derão instituir UM adicional ao imposto de renda

Na distribuição das competências tributárias, buscou-se
o fortalecimento financeiro dos Estados e MUn1c~pios e a redu
cão de excessiva centralização de t r tbutos na competêncla de
um dos três ntvets de Governo

Assim, a inclusão do referido df spos t t Ivo no Projeto aten
deu a esses objetivos reconhecidamente aceltos por todos Que
se preocupam em estabelecer uma federação equilibrada e nar-eo
ntca, na qual os Estados e auntctotcs também efetiva autono
mia t tnance tr-a para bem oes tncuetrtr-ee de todos os encargos
de sua área de comatêncte

aoer-ats," cabe lembrar que se trata de U'Tl adtc tona t llmita
do a 51. do valor do Imposto, devido a União, podendo os Esta
dos que vierem a institui-lo optar por percentual mencr-. bem
como estabelecer nor-mas que restrinjam sua exigência em fun
ção de determinados cr t ter-tos e parâmetros

Em fase do exposto, e não obstante as razões da just tcêc
da Emenda, manifestarem-nos contrariamente a supressão do men
ctonaco dtspostt tvo

Pela rejeição

1P11958-8 JOSÉ SANTANA PFL
....................... PARECER .

Como esclarece o seu ilustre autor, a presente emenda e
decorrente de outra, de sua tntctat tva , por cujo não-acolhi
mento ja existe parecer Nesse sentido, també'l1 esta não é de
ser acolhida.

Pela r-ef e-cãc

lP11959-6 JOSÉ SANTANA PFL
.............. PARECER ..

56 a ausência de Jorge I as reuniões de seu Mintstério
(porque ignorava a lln9ua inglesa) permitiu o surgimento da
Parlamentarismo A presença do Presidente da aecuct tca. pr-e
s!dindo o Conselho de Ministros, num pais em Que, na exor-es
sao de Rui Barbosa, "a vontade do Governo passa pelas cabe
ças, curvando-as como o vento as eeer-as-vtornar-ta o Parlamen
tarismo outra farsa, como eet a anterior tentatlva de seu es
tabelecimento em nossa Repu!>l tca

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP11960-0 JOSE SANTANA PFL
* PARECE~ ..

A presente emenda, efetivamente, contribui para o apri
moramento do Projeto de ccnst ttutcãc

Assim, somos pelo acolhimento desta emenda
---------~;~~~6~::~---------~õ~é-ü~ísSES-~E-Õ~~~E~~;----------------~~~~--------

.................. PARECER -
Entendemos que a expressão direito ur-centst tcc já en

globa os demais aspectos abordados pelo autor, sendo, portan
to, oesnecessar-tc seu desdobramento

lP11962-6 JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA PMDB............. *. PARECER ...
A emenda proposta tem contra si a circunstância do ccn -

-------------~~::~::~~~:_:~~~:_~~~::_~-~~:~~:~-~~~:~~~--------------------------
lP11963-4 JOSÉ ULiSSES DE OLIVEIRA PMOB
............ PARECER .

A argumentação apresentada pelo autor da emenda rot cons t -
dat-ada válida pelo r-etatcr-, que a tornou mais abrangente e

------------_:~~~~~~~_:::~~-~-~~:~~~--------------------------------------------
11111964-2 JOSÉ ULiSSES DE OLIVEIRA PMDB
............. PAREÇER I

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente otscut tcc nesta fase da elabora 
cão teats tat tva Da mécta das sugestões analisadas, em seus
rwctece, tr-ut tr tcaeem os dispositivos relacionados em artigo
do mesrc número do Subst ttut tvo. que tanto Quanto ccsatver
procura responder er n-mat tvaaente. em par-te e em essência às
finalidades er-etenetcas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial------------------------------------------------------------------------------

1P1196S-1 JOSÉ ULiSSES DE OLIVEIRA PMOB
••"' PARECER .

---------------~:~~-~~~::~~::~-~:~:~:~-~~:_::~~:_~~-~~~::~:~!~~~---------------
1P11966-9 JUAREZ ANTUNES POT
................. PARECER .

O Direito Previdenciário ar-as ttetr-c. tradicionalmente.
sempre adotou a orientação defendida pelo nobre autor da Emen
da Pela Rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

lP11967-7 JUAREZ ANTUNES PMOB
........* PARECEP ...

o Relator entende que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tributário dispensado aos ren
dimentos, do trabalho assalariado No que respeita à isenção
de contr-tcutcãc previdenciária, tr-ata-se de mater-ta Que f é é
objeto de lei cr-dtnãr ta, desnecessária e impertinente sua d1s
ctpt toa no texto constitucional

lP11968-5 JUAREZ AtoJTlJNES POT
• PARECER ...

A Emenda objetiva incluir parágrafo no ar-t 270 do
Prujeto de ccnst ttutcãc da ccatssãc de Sistematização, de
modo Que fiquem imunes ao imposto de renda as rend1mentos I

correspondentes a proventos. de aposentadoria
~ão obstante- a importância da zmenca, ereenoencs que
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1Pi1968-S JUAREZ ANTUNES POT 11'11985-5 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB

se trata de matar-ta Que por sua natureza e características,
deve ser regulada a ntvar de legislação or-utnar-í a e não no
texto constitucional

C problema não e de twuntdaca mas sim. de isenção
Cabe a lei entre mtr t aces de rendimentos especH1car
Que se sujeitam a taxação e declarar os que ficam fora da
tributação Somente QUando se trata de proteger valores f'un
ear-eotats e Que a Constituição deve intervir e criar r-es >

tr-tcões ao Legislativo
No caso em ceoare a reat tcaoe econômico-social pode

se apresentar camo í ante ensejando Que pessoas com reduzi 
dos rendimentos de determinada escecte percebam. t ambern •
rei"óimentos expressivos noutras escectes - o que oesacon 
seu-a solução untca r-\glda. via cons t tutcãc A lei or-ctna
ria tem raetno-es condições para a adequação da nor-ma aos
fatos

lP11969-3 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
................ PARECeR ."' ..

Pela rejeição A ereeoa esta oar-ciateente atendida A
forma com Que o projeto aborda a eeter ta parece mais abt-an
ge'lte~

tP11970-7 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOa
................. PARECER ..

------------------~:~~~~-~_:~:~~~.:_~-~~~:~-~~~-~:~~~:~:~~-~~:_~_:~~~~~~:~------
1P11971-S JOSE IGt'iÁCID FERREIRA PMOS
................. PARECER ..

A redação proposta pelo ilustre ConstituInte em parte j a
esta prevista pelo artigo 303 do erojetc (caput j e em parte
ser-ta objeto de lei or-dtnar-ta

Pela or-ejuntctat tcace-------------------------------------------------------------------------------
lP1197::!-3 .icsa IGNACIO FERREIRA PrJ'DB
............... PARECER "' .

A r-essatva contida no texto do dispositivo visa a ade
qua-lo às diretrizes e a doutrina tributária, contidas e de
etntcas no titulo respectivo ao sistema trlbutár-l0, sendo,
por-tanto, tnvtevet sua supressão
Pela rejeição

lP11973-1 JOSÉ IGNACID FERREIRA PMDS
.................. PARECER ..

Pela aprovação parcial, CO"1 a seguinte redação
"lI - r ovtotaott toaoe 1"0 exer-ctctc do mandato dos verea

dores. na ctr-cunscr tcãc do munrcrmo per- suas opiniões, pa
lavras e votos"

lP11974-0 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOS
................ PARECER .

O artigo 92 do Projeto assegura ao servidor publico civil
o direito á livre associação s tno tca t Estabelecido o princI
piO geral, caberá a ieatstecãc ordinária regularrentar o modo
como se car-a o exercrcto desse direito Assil"! sendo. cremos.
Que o objetivo contido na presente emenda esteja tnteu-anente

------------_:~~!:~~~~~~-~-~:::~~~~-~~!~~~------------------------------------
1P1l975-B JOsê. IGNÁCIO FERREiRA Prt'OB
............ " ?ARECER ..

Os dispositivos do texto constitucional tratam da defini
ção e da caracterização do processo de tntervencão do Estado
no dom1nlo econômico A incorporação a este texto do proposto
nata emenda acarretaria a sua or-oo-ta negação

see-ata. mas-o reconhecendo a necessidade de subordina
ções do processo pr tvet tzacêo ao congresso nacional. sua ins
tituição não incorpora meter-ta ccnst ttuctonat , vinculando-se,
sobretudo, as diretrizes de cor t t tca eccnõntca prevalecentes
em cetermtnaoos momentos ntator-t ccs

Pela rejeição

lP 11976-6 JOSE IGNACIO rERREIRA PMDB
..."' PARECER ••"' ..

O ar-t tac 81 versa Sobre matéria concernente a lei crd tna
ria Por outro lado, a Const ttutcão já possui mecanismos su-

-~----------_:~:~:~:::_~~:~_:~~~~~_:_~~~~:_=_:~~~~~~~~-=~~~~~:!~=!~~=----------
lP11977-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
....... "' PARECER "'.

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P11978-2 JOSÉ IGNÁCIO FEaREIRA PMOB
.................. PARECER .

A eeenaa pretende possibilita" a intervenção da União nos
Estados para impedir atos Que contrariem as diretr1zes esta

belecidas em lei federal A adoção da emenda daria uma aber
tura muito larga à intervenção federal. na oeoenoêncta da in
terpretação dos agentes da União. o Que colocaria em grave
riSCO a autonomia dos Estados Pelo não acolhimento-------------------------------------------------------------------------------

1P11979-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
............... PARECER .

Pelo não acolhimento. tendo GI'l vista a orientação adotada
no substitutivo

lP11980-4 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
...... .,...... PARECER .,.... .,......

Os ter-r t tor tos são entidades aontntatrat tvae Que tnte-
gl""ama União, nada tendo a ver com munic'iplos Que são entida
des autônomas do Sistema reoe-at tvo, houve consenso na Comis
são de Sistematização Quanto ao tratamento jur tdtcc dispensa
do aos t err-t tor-tos (Territórios em bojo do atual Projeto de
Constituição

1Pl1981-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
.............. PARECER ...

Estando o ütst r t to Federal, integrado na Federação como
una unidade "sut generis~, Que não é nem Estado nem Municlpio
• somos de parecer que agiu bem o Relator da ComiSsão oe Or
ganização dd Estado dando ao órgão legislativo da Capital da
Republica, a oenontnacãc de -cãmar-a t.eats tat tva-, justamente
para não confundi-la nem com as Câmaras de Vereadores nem
com as Assembléias Legislativas-------------------------------------------------------------------------------

lPl1982-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMD8
............. PARECER ..

A efetiva organização das funções restsier tvas e rtsce t t
aacor-as da cânar-a Municipal já se encontram agasalhadas na r-e
dação do ar-t 62, IV Elementos que detalhem ccn maior preci
são a autonomia das Câmaras dos Vereadores peoer-êo constar da
tet craãntca dos Mun1C'ipios

-----------~-------------------------------------------------------------------

1Pt1983-9 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PM08
................ PARECER .

Pela rejeição. considerando Que o novo substitutivo do

-------------~:~~~~~-~~~!:~-~-~~:~~:~~~~~-~~_:~~~~-~~~~~~~~--------------------
11'11984-7 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
.............. PARECER .

Pela ref etcêc. tendo em vista a orientação dada ao sues
t f tut tvo

1P119a5-5 JOSE IGNACIO fERREIRA pMDB
................ PARECER •••••• "'....

ê Indispensável a cr-ccr-teoace uniforme de toda a cj ataror
r-a nas mãos da unsãc. a participação compensatória oos ãs t a
dos, do otst r-t tc seoer-at e dos Mt.m1Clpios na exploracão de to
das as riquezas, inclusive as da plataforma, está contemplada

em outro dtsoos tt tvo deste mesmo artigo
Pela -ejetcão

lP11986-3 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
................. PARECER ....... .,......

A pr-opos tçãn visa corrigir um equivoco inserido na car-tt
a em vi901" No entanto cons toer amcs desnecessária a expres
são "sece do Distrito Federal" visto Que este assunto ficarei
para a lei orgânica do DF-------------------------------------------------------------------------------

1Pl19B7-l JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.... "' "'.."'''' PARECER ..

Sem embargo do apreço pela intenção Por não aeetcoar-ee_____________~:~~~~~;_~~~:E~~~~~:~~~!;!~;~:_~~~;:~;~;~~;~_:::_:_::::~ : _
lP119BB-Q JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
............. PARECER .

Sem e-noar-ac do apreço ceta intenção. por não afeiçoar-se
a outros pr trtc t p í os ou pela sua impertinência com o te'na a

-------------~~~~~~!~-~~~-~:::~:~-=:~~~~~=---~:::_~:~:~:~~-----------~---~-----
1P11989-B JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
.......... PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu
tratamento acecvaoc no Projeto Pela prejudicialidade

---------~~~~;;~:~---------JÕS~-;~~Á~;~-;~~~~;~;-------------------~;;~--------

............. PARECER .......... ., .....
Em parte a proposta encontra atbercue nas disposições

------------_:~:=~~:~~~:--~:~~-~~~~~~~~~-~~::~=~-------------------------------
1Pl1991-0 JOSÉ IGN"'CIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER ..

Em parte a proposta encontra atber-oue nas di spos tções
focal izadas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

tP11992-8 JDSÉ IGNÃCIO FEHREIRA pr~OB
"' PARECER ., .,.

---------------~~-~:::~~~~:_~:~~~~::~~_:~~:~_:~~~~~~~~:_-----------------------
lP11993-6 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
............... PARECER ..

A Emenda deve ser rej ef taca por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização

---------~~~~99~:~---------~õs~-i:~~i:~;~-;~~~~i:~~-------------------~~~;--------

............... PARECER .
Em parte a proposta encontra arber-oue nas ctscos tcões

focalizadas Pela aprovação parcial

---------~~~~9;~=2---------J~S~-;~~Á~;~-;~~~~;;;-------------------;;~~--------

.. PARECER ., .
A essência da cr-oncs tcâo esta contemplada no subst ttut t-

Aprovada-------------------------------------------------------------------------------
lP11996-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
............. PARECER .

A essência da proposição esta contemplada no sunet ttut t-

Aprovada

1P11997-9 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
............. PARECER ..

A enenca propõe nova redação a a t tnea V do item XV do
ar-t igo 12 do Profere

A alteração proposta em nada aperfe1çoa o dtsnos tt tvc
Pelo contrario, desvirtua o seu objetivo

Pela rejeIção-------------------------------------------------------------------------------
1P11998-7 JOSE IGNACIO FERRç:.IRA pMOB
................ PARECER ..

A Emenda da nova redação à al1nea G do t tem XV do artigo
12 do Projeto

A Emenda nos parece procedente e merece Ser acouuoa pelo
suost ttut tvo

Pela aprovação parcial----------------------------------------------------------------------------
tPl19:39-5 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
............ PARECER ..

Cuida a Emenda da inelegibilidadE:! dos condenados em ação
cccuta- por lesão patrimonial crovocaca a União. Estados e
Mun1c\pios, restringindo a aoreaêocta do atual

Entendemos que a redação da at tnea Ih 1 do t tem r r do
ar-t 27 deve ser mantida, nos ter-nos (lo Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P12QOO-4 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
................. PARECER .

A proposição não concorre para o aperfe1çoamento do tez-

------------_!~-:~~~:::~:::~~~:_:~_::~~~~~:~~--~~:~-~:!:~:~~--------------------
1P12001-2 JUAREZ ANTUNES pOT
.............. PARECER .

Pelo acottnmento nos ter-r-os do Substitutivo------------------------------------------------------------------------------
11'12002-1 LUIZ SOYER PMOB
................ PARECER ..

A presente emenda ê de ser rejeitada •
--------------------------------------------------~----------------------------

lP12003-9 LUIZ HENRIQUE PMOB
............ PARECER .

a cr-otbtcão de acumulações abrange quetquer seevtocr-. ctvt t
ou mt t t tar-

lP12Q04-7 LUIZ HENRIQUE PMOB
............. PARECER ..

O que se deseja. com a redação dada ao 'item I do ar-t
118 do Projeto. é Que a vontade manifesta de um ter-ço, no m\
ntec. dos membros da Câmara Federal ou do Senado da República
dê origem a Emenda, e não Que ocorra o descurado apoiamento
de pares do membro da Câmara ou do Senado ao autor da propos
ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12005-5 LUIZ HENRIQUE PMOB
.......... PARECER "

A Emenda Objetiva central taar , em tnst ttutcões t tnancet
r-as oficiais tecer-ata, a arrecadação dos 1mpOSt05 da União

A norma proposta, não obstante os elevados propósitos do
nobre ccnst ttutnte , é de natureza tner-accnst ttuctcnat , dadas
as cerecter tst tces da matér-Ia disciplinada

A const ttutcãc Que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes pr-cnr-tos de regulamento, se a pretendemos duradoura

------------------~::~~.:.-:~~:_~~~-~:~:~~~~-~:_:~~~:.:_-----------------------
11'12006-3 PAULO ZARZUR pMOB
................. PARECER .. ., ..

A tntesr-acãc na vida e no oesenvotvtmentc da empresa é
ccnsectãr-te da participação nos lucros A medida em Que o
empregado vê a ccss tet t tceoa de aumentar seus ganhos ccmcr de
corr-êncta do seu próprio esforço e dos demais conoannetros de
trabalho, sua tendência natural será de tnter-essa--ee pelos
problemas da empresa, pelo aumento da produção, pelo O1pr1l1'l0
r-amante técnico e or-or tss tonat Assim, vemos a integração co
rno um resultado da participação. una vez que, tanto Quanto o
emc-ececcr-. seu objetivo ser-a o de que a sua empresa tenha
~empre 1uceo

1P12001-1 PAULO ZAkZUR pMD'B
.. " PARECER " .

O otsoos tt tvc apresentado ser-a vai ido para os tmóvets Que
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lP12007-1 PAULO ZAqZUR PW'DB lP12024-l CAtO POMPEU PMDB

estiverem cumprindo a função social que lhes competem, nos
termos do Substitutivo

Pela Aprovação par-c ta t-------------------------------------------------------------------------------
lP1200B-Q PAULO ZARZUR PMDB
•••*'''''••• PARECER •••••••••

A integração na vida e no desenvolvimento da empresa e
consect ár ta da participação nos lucros À mectca em que o
empregado vê a possib1lidade de aumentar seus ganhos como de
corrência do seu or-ccr-tc esforço e dos demais companhelros de
trabalho, sua tendência natural ser-a de interessar-se pelos
c-omer-es da empresa, pelo aunentc da orcoucão. pelo ecr-tmc
r-ar-ente tecntcc e orof tss tona i Ass1m, vemos a integração co
mo um resultado da participação, uma vez que, tanto quanto o
empregador, se.r objetivo será o de que a sua empresa tenha
;e",pre 1ucro

1P12009-B SIMÃO SESSIM PFL
."'••••••• PARECER ••"'........ '"

Pretende-se com esta emenda alterar a redação da ar mea
f do tt en 111 do art 12

Como este e outros dispositivos do mesmo artigo visam a
evitar tratamentos diferentes entre os cidadãos, somos
favoraveis á sua stnt et taacão de forma a garantir a
igualdade entre todos per-a-rte a lei

lP12010-1 SIMÃO SESSIM PFL
••••••••• PARECER "'••••• "'.'"

Tendo em vista a necessidade de s tntet tzar- o texto, cons1
uer-amos que o principio correspondente ja se encontra abriga
do nas f i na 11caces da educação nac i ona 1-------------------------------------------------------------------------------

lP120l1-Q SIMÃO SESSIM PFL
•• "'....."'. PARECER ."'•••••••

As r-azões er.pem:Hdas na JustH1cação da Emenda são muHo
oportunas, motivo por que acolhemos sua postulação
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP12012-B SIMÃO SESSIM PFL
"''''•••••• ''' PARECER ••"''''•••• '''

Objetiva a Emenda dar nova redação ao nar-agr-afo 70 do
ar-t 272, supr tmtnno-se os parágrafos 80 e 90 do mesmo ar
tigo

sen a-nbar-go da justificação apresentada para a anenoa.en
tencenos que a redação dos dteocs tt tvos menctonaoos , como se
acha no Projeto, atende mais adequadamente aos interesses dos
Estados

Assim, somos pela manutenção da forma em que estão
redigidos aqueles ctsccstt tvos , aceitando, todavia,
a 1nclusão do vocábulo "minerais" no item tI do paragrafo 70
do ar-t 272, porquanto reconhecemos que as substâncias
atner-ats , dada a sua importância macroeconômica, devem ter
suas at tcuctas fixadas nas operações internas segundo o mesmo
cr-t ter-tc ut tt tzacc para a energia etetr-tca. o petr-ctec e os
ccmust 1ve i s de 1e der 1vades

lP12013-6 SIMÃO SESSIM PFL
••"'•• "'''' PARECER "'*'"

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe 1imitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de o-evtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de eater-ta mais própria de legislação cr-dtnár-ta, pois o
assunto ja e oojeto de tratamento esoectf tco em dois decretos
execot tvos , o que demonstra a preocupação do Poder PUbl iCO
com a questão Ressalte-se, atnoa , que o controle e a e tscat t
aecãc dos "tunaos de pensão- e competência de uma secr-etar-ta
esoectt tca do M1nisterio da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

1P12014-4 DJENAL GONÇALVES PMDB
.............. PARECER •••••••••

En vista do atual crcpcst tc de s tmct tr tcer- a redação do
texto do Projeto, deixando para a legislação or-utnar-ta maté-

-------------~~:_:~~::~:~:~~~:~.:_~~::~:_~~:_::~~~::_:-~:~~~:~~~~--------------
lP12015-2 OJENAL GONÇALVES PMDB
••••• "'••• PARECER "'•••• "'•••

------------------~:~:_:~:~~:~~~--~:~~~~:_~:-:~~~:~:~:~:_~:_~~:~~:_------------
lP12016-1 DJENAL GONÇALVES PMOB
* PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao ent en-

-------------~~~:~:~-~::~~~~~:~::_~:_:~~~::~~-~:_~~~::~::!::~~~----------------
1P12017-9 MICHEL TEMER PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Efet1vamente, existem certas 1mprevisões no texto quanto
ao termo remuneração que deverão ser corrigidos imediatamente
ccnsecuentemente. não se fará necessar to o paragrafo ora pro-

-------------~~::~-~~:.:_:~_:!.:_~~~-~:~:_:~~:::_~~_::~:~_:~~::~:~:~~~:~---------
1P1201B-7 MICHEL TEMER PMDB
••••••••• PARECER .

Os proventos sempre cor respondem a remuneração e não ao
vencimento do servidor Consequentemente, não há porque faze!"

_____________:c:~:::~_~c:_:':~:c:_:c:~::~:~~:~~~~_c:_~'::~~~~~~:~_:~~:~:~~ _
lP12019-5 MICHEL TEMER PMOB
."'''' •••••• PARECER "''''''''' •••••

Pela aprovação vat idos os fundamentos da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP12020-9 MICHEL TEMER PMDB
•••"'."' ...+ PARECER •••"'••• "''''

Pretende o autor imprimir nova redação á at tnea 'e' do i
tem 11 do art 27, substituindo a palavra "tnereatvete- por
"i r-r-eeteatveta''

Realmente, a palavra "trr-eeteatbt t toece'". como está es-
crita na ccnst ttutncãc vlgente, apl tca-se a mandatos imedia
tamente eucsecuentes

Contudo, a emenda deixou de incluir o sover-naccr- e o vi
ce-governador do Distrito Federal------------------------------------------------------------------------------

1P12021-7 MICHEL TEMER PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

O texto está 1ncompleto É necessário que nele fique
termo "provento", i nst i tuto este próprio dos inat 1vos

A expressão -r-eauner-ecãc- vem sendo tambem aqui usada trn-

-------------~~~~~~:~:~!:.:_:~~~~~~~-~~:~~::~-:~:::~~~--------------------------
lP12022-S GERALDO CAMPOS PMDB
••"'•••••• PARECER ••"'••••••

A determinação do sujeito das atividades de aproveitamento
dos recursos mater tata , com exceção dos casos j a previstos no
Projeto, deverão, serve melhor futzo, ser referidos ao âmbito
da legislação ordinária

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
Wt2023-3 GUSTAVO DE fARIA PMDB
••••••••• PARECER .

A meter-ta. por sua tntemaest tvtcace. e tneuscet tvet de
apreciação na presente fase dos trabalhos constituintes Pela
~eje1ção

1P12024-1 CAtO POMPEU PMDB
••••••••• PARECER •• "' ..

Propõe a Emenda at rsraeeoec cbr-j ga'tór-Io e voto racut tat tvc

Acolhemos a proposta do a t tstamanto ccr-tsatõr to
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado br-as tt etr-c ainda não
está preparado para exercer esse direito Sua prática poderia
ser prejud'c1al à ~epresentat1vidade palH1ca e popular- dos
etettce As grandes abstenções poderiam levar ao poder mino
r-tas radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido a
corrupção eleitoral
Sendo o exer-ctcrc do voto um dever ctvtcc, entendemos que a

-------------~~~~~::~~~:~~~:_~~-~~:~-~:~:_:::_~~~:~~:~-------------------------
lP12025-0 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
*•••••"''''''' PARECER ."' .."'••••*

Pela aprovação, de acordo com o entenotmentc predominante

-------------~:_:~~~::~~-~:_:~:::~::~::~~~-----------~-------------------------
1P12026-a ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
••••••••• PARECER .. ~ •••••• '"

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação à

participação das ent1dades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servroor-es Entendemos cons1stente o argumento de que se tra
ta de mater-ta mais cr-onr ta de leg1s1ação ordinária, pots o
assunto ja e objeto de tratamento esoectf tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
eacãc dos "tundos de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do Min1sterio da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas t e-

-------------~:~:_:_~:~~~:~:~:~~::_~:::~~:~:::_--------------------------------
lP12027-6 JOAQUIM BEVILACQUA PTa
."'."' ....... PARECER u ••• ",•••

A disposição contida na Emenda e conflitante com O texto

-------------~~-~:~~:!~--~:~~-~:!:~~~~-----------------------------------------
lP1202B-4 MANOEL MDREIRA PMDB
••• "'••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao ent en-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~:~::-~:_:~~~::~~-~:_:~:::~::~::~~~----------------
lP12029-2 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predomi-

-------------~~~::_~:_~~~~::~~-~:_:~:::~::~::~~~.:_-----------------------------
1P12030-6 FERNANDO CUNHA PMDa
••••••••• PARECER •••••••••

A presente Emenda propõe nova redação a al tnea ~d" do
Hem r r r do art. 12 do Projeto da Constituição

A sugestão ora em exame deve, no nosso, entender,

-------------~~~::~-~:_~:~~:~~~~~-~:~~~~:~:_-----------------------------------
lP12031-4 FERNANDO CUNHA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O inciso errendado fol suprimido sendo o tema central 1

do mesmo tnccr-ccr-aec entre as competências do sistema na
ctona t untco de sauce. não cabendo o acr-ésctnc proposto

------------------~:~:_~~:~~~!~!:~!~:~~----------------------------------------
lP12032-2 LíDICE DA MATA PC DO B
....... "'•• PARECER •••••••••

Acolhemos as sugestões relativas a proteção da famí11a ,
ao casamento ctvt 1 e r-et tatosc

Não julgamos. porem, oportuna a fixação de cr-mctcto
constitucional que vede â lei a possibilidade de limitar o

-------------~~~:~~-~~-~~::~~~~~::_~~_:~~!:~~~:_~~~~~~~~-------------------
lP12033-1 JOSÉ SANTANA PFL
"'''' .... ''''''••• PARECER ••••• " .....

A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contém as-
pectos que representam efetiva ccntr-mutcêc para o aperfei-
çoamento do Projeto de Const ttutçãc que ora se elabora

------------------~::~~.:_:~~~:_~:~~_::~_::~~~~~:~:~-~:~:~:~--------------------
lP12034-9 MARCONDES GADELHA PFL
•••"'••••• PARECER •• "'••• "'''''''

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo s tnntr tcaoc
contido na sugestão que encerra

-----------------~:~~-:~:~~~:~~---------------------------------------
lP12035-7 MARCONDES GADELHA PFL
••••••"''''. PARECER .

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo s tantr tceoc
cont ido na objeção que encerra

------------------~:~:_:~~~~~~~~-----------------------------------------------
lP12036-5 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER ••• "'••• "'.

Q Relator acolheu a Emenda no seu Substitutivo

-----------------~:~:_:~:~~~~~~--------------------------------------------
lP12037-3 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••",••• ",•• PARECER ••••••"'••

A idéia da distribuição, em partes 19ua1s entre a União,
os Estados e os Munic1pios, do produto da arrecadação dos im
postos criados com base na competência residual, foi rejeita
da pelos membros da Subcomissão e da Comissão remét toa com
petentes, durante o desenvolvimento de seus trabalhos Con
crutu-se , na. opcrtunidat1e, Que o uso da ccecerêncte r-es teuaj
ocorreria, normalmente, em atendimento a eventuais necessida
des financeiras das entidades tr tuutantes Na medida que a
sat1sfação de tais necessidades implicar na criação de impos
to que venha a at1ngir os contribuintes em proporção três ve
zes superior, em beneficio de outras esferas da cr-aanteação
por tt tca, o cont r tbutnte seria, com rr-equêncta onerado excea
s tva e desnecessariamente-------------------------------------------------------------------------------

lP12038-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

-------------~~~~~~:_~:!~_:~~~:~~:~::_~-:~~~::~~~_:~::~-~~_:~~~::~~~----------
lP12039-0 JOAQUIM FRANCISCO PFL
........... PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o eper-tetccementc do tex-

------------_:~_:~~::~:~:~~~:~_:~_:~~~~::~~~--~:~:_~:~:~:~~--------------------
1P1204Q-3 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••••••••• PARECER ."'•••••••

Concordamos com a Emenda e com as razões que a fundamen
tam Apenas cr-erer-tmos , ao invés ele "livre est1pulação entre
partes", a expressão "acordo cotet tvc'", ma1s ampla e fruto de
~egOCiacão

1P12041-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL
•• *•••••• PARECER .

São suscept tvete de desapropriação todos os uróvets ru
r-ats que não cumpram a sua função social e não s6 aqueles
cons i oer-aocs improdut i vos

Pela rejeição
-------------------------------------------------------~-----------------------

1P12042-0 JOAQUIM FRANCISCO PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

-------------_.._-~:~~_::~:~~~~:_~::~~~:_~~~_:~~::~:~:~~~:~---------------------
lP12043-B JOAQUIM FRANCISCO PFL
••••••••• PARE~ER "'••••••••

A Emenda apenas acrescenta a excr-essãc " localizados em
ar eas urbanas" ao parágrafo constante do projeto de Const1tu-
iç~ ~
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1P12043-B JOAQUIM FRANCISCO PFL lP12060-B LUIZ HENRIQUE PPI'DB

Como o "caput " do ar-t 312 deixa clara a aplicação da u
sucapião ao "teôvet urbano", cons toer amos ser a Questão ace
nas de cu-mo reoactcnat

Pela Aprovação Parcial, nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP12044-6 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela apr-ovação parcial nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP12045-4 JOAQUIM FRANCISCO P!=L
••••••••• PARECER •••••••••

Pela acrovecãc parcial nos termos do substitutivo

lP12046-2 JOAQUIM FRANCISCO PfL
••••••••• PARECER .

A exigência de 'ei complementar para a cr-tacãc de 'rer-r-t tcr to
Federal parece-nos de fundamental importância Da mesma for
ma consideramos oteoeneevet a exigência proposta pelo 11us t-:
tre autor da emeeca no novo paragrafo sugerido

lP12047-l JOAQUIM FRANCISCO PFL
........... PARECER •••••••••

Pela r-ef etcãc O prazo estipulado de setenta e duas horas
para o pronunciamento do juctctar-tc e muito extcuc-------------------------------------------------------------------------------

1Pl2048-9 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••••••••• PARECER .

Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Substitutivo da futura Carta Magna, julgamos oportu
no suprimir do Projeto de Constituição as normas Que mais
adequadamente devem ser tratadas no âmbito da legislação or-'
dtner-ta tnctut-se em tal categoria o dispositivo para o Qual
a Emenda oferece nova redação, razão por Que deixamos de aco
lhê-la

Pela rejeição

lPl2049-7 JOAQUIM FRANCISCO PFL
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos da justificativa da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP12050-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL
............ PARECER .

A emenda foi rejeitada Entendemos ser essencial a manu
tenção do nr-tnctpto da autorização das populações ind\genas
conjuntamente com a do Congresso sactceat para as at tvtdaces
de exploração das r-tquezas minerais em terras ind'genas Sen
do a terra elemento primordial para a sobrevivência r tatca e
cultural daquelas populações, a matéria deve, neste caso, re
ceber tr-atamento especial.

Pela rejeição

lP12051-9 JOAQUIM FRA"ICISCO PFL
•••••••• '" PARECER •••••••••

Nos termos de nosso parecer dado á Emenda 1?14326 - B,
concor-damos com a proposta de supressão das a l tneas "d ", "e",
Mp e ~g', do tnctsc V, do artigo 17, do Projeto

Pel a aprovação

lP12a52-7 LUIZ MARQUES PFL
••••• "'••• PARECER •••••••••

Os ootenctata de energia ntor-aut tca cujo acr-ovett amento
já, na presente ordem legal e no texto do projeto (art 30B)
depende de concessão pelo poder publico, passam tarrbem, como
recurso natural distinto do solo. a pertencer a União
_Pela r-ejetcão------------- ------------------------------------------------- ._--------------

lP12053-5 LUIZ MARQUES PFL
•••••••** PARECER '"

A inovação contida no caresr-erc 20, em relação ao texto
do Projeto, diz respeito a determinação do sujeito de conces
sões para exploração de energia tuoeavt tca que, salvo melhor
jutao, deverá ser objeto da teatstacãc crdtnar-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12054-3 LUIZ MARQUES PFL
••••••••• PAR!:CER •••••••••

Pela rejeição Energia (em esnectat a el et r-tca} pertencem
a sistema nacional tntecr-aoc A outorga da competência para
legislar foi outorgada á União (art. IV, 54, XII, t ten b)
orefurac da legislação supletiva estadual-------------------------------------------------------------------------------

lP12055-1 MANOEL MOREIRA PMDB
........... PARECER ..

A proposta refere-se a administração interna ás Assemble
ias, que a elas deve exctus tvamente incluir

Pelo não acolhimento

lP12056-0 LUIZ HENRIQUE PMD8
.......... PARECER •••••••••

A alteração de redação proposta ao tnctso I dO artigo 93,
nota-se, via per-mt t ir ao vereador da pequena cidade o exer-ct
cio acumulativo de suas obrigações como servidor e de verean
ça Entretanto, a emenda irá permitir o mesmo, tambem ao ve
reador dos mádt so e grandes euntctatos

astar-taeos , pois, criando uma norma conflltante
Enfim, somos da opinião Que o vereador e um t tcer- comuni

tário e seu trabalho não pode restringir-se apenas às sessões
na Câmara Municipal

Sua isenção recomenda o afastamento do cargo e da remune
ração acumul aea-------------------------------------------------------------------------------

lP120S7-B LUIZ HENRIQUE PMDB
.......... PARECER ."'•••••••

Visa a Emenda dar nova redação ao ctspos tt Ivo que cnsct
ct tna o tratamento tributário a ser dispensado a microempre
sa (art 267)

Após exame de grande numero de emendas sobre a eeter-ta,
chegamos a conclusão de que as mtcr-oenpr-esas e as encr-esas de
pequeno porte, em razão de sua reconhecida importância econô
ntcc-scctat , devem receber das três esferas de Governo trata
r-ente jur-tctcc diferenciado, visando a incentivar sua cria
ção, preservação e oesenvctvteento, atraves da et tmtnacão.
redução ou simplificação de suas obrigações anmtntstr-at tvas ,
tr-tbutar-tas, cr-evtdenctãr-tas e cr-edtt tctae

Por outro lado, considerando a conveniência de Que a ma
teria seja disciplinada a ntvet nacional, para Que se lhe im
prima a oevtoa uniformidade, entendemos Que as aludidas
empresas, para fins de receber tratamento diferenciado, devem
ser definidas e caracterizadas mediante lei complementar.

Por entendermos que tal tr-atamento deve concretizar-se a
ves de medidas que abranjam as várias escectes de obrigações
ectma indicadas e não apenas as tributárias, optamos por in
ser tr- o dispositivo relativo a matéria no cacttutc I do 't ttu
10 VIII - Da Ordem eccr-õntca e Financeira

lP12úSB-6 LUIZ HENRIQUE PMDB
........... PARECER ••••••••• •

a proposta veiculada na emenda está adequadamente contemplada
nos termos do substitutivo

lP12059-4 LUIZ HENRIQUE PMDB
•••"' PARECER .

Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo,
acrescido da menção -er tveoe-, por tratar-se de competência
t tscat tzaocr-a do Poder Publico,

lP12060-S LUIZ HENRIQUE PMD6
............ PARECER .

Na análise do c tsccs tt tvc Que se pretende emanuar- - o

ar-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se que a maté
ria não e de natureza const t tuctonat tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPl2061-6 LUIZ HENRIquE PMDB
• •••••••• PARECER ..

A emenda orcoõe supr-untr- a ar tnea "o" ao inciso IX., do
art 17 do Projeto, o Que coincide com a decisão do aetatcr-,
e pretende alterar a redação da at tnea 's" da inciso XXIII.
do art 54, cujo texto original projetado recebe novo trata
mento sucst i tut tvc

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP12Q62-4 LUIZ HENRIQUE Pr,lDB
••••••••• PARECER .

O s renar-tc da Câmara Federal encontra-se nevtoaoervta a
car-euieoc para Que nele ocorra, tambem, o processo ereer-õntcc
de votação, Que é éat t , seguro e não estafante

Pela prejudicialidade

lP12063-2 LUIZ HENRIQUE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A enenoe propõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto'
ue ccnst ttutcãc da Comissão de Sistematização

A meter-ta disciplinada pelo artigo em foco é de natureza
emtnentenente acmntstr-at tva. não se Justificando a sua in-
clusão no texto constitucional

Assim, face a Supressão, que propomos, do artigo 284, en
tendemos prejudicada a Emenda em exame-------------------------------------------------------------------------------

lP12064-1 LUIZ HENRiqUE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A nosso ver, a r emenda enquadra-se melhor na te t orgâ-
nica que regera os euntctctos Pela prejudic{alidade.-------------------------------------------------------------------------------

lP12065-9 LUIZ HENRIQUE PMDEl
.... ot••••• PARECER *••

A Errenda objetiva centralizar, em instituições financei
ras oficiais federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta, não obstante os elevados crcccs ttcs do
nobre Constituinte, e de natureza tnrr-accnst ttuctcnar , dadas
as caeacter t st t cas da eater ta disciplinada.

A Constituição que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes prôcr-tos de regulamento, se a cretencencs duradoura

Asslm, soros pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP12066-7 LUIZ HENRIQUE Pr,lDB
• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual proposito
de s1mpli ficar a redação ao Projeto pela et tennacãc de ex
pressões ou de artigos nresctnctvets ~ pr-eter-tvet adotar uma
forma que contenha o principio de. direito, como o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcâo. sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que ouat tt tcae a mater ta e Que são pertinentes a legisla
ção or-ut nar-f a

-----------------~:::_~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP12067-5 LUIZ HENRIQUE PMOB
............ PARECER .

A aeenca pretende responsabi t tzar- a União par oecos ttcs e
aplicações nas tnst ttutções financeiras par esta controladas

O texto emendado, artigo 285 do Projeto de const ttutcêo.é
relacionado com o artigo 328, v, do meseo Projeto, que atri
bui a Lei do s tatema Financeiro Nacional dispor, entre outras
mater tas sobre a criação de fundo, mantido com recurso das
instituições financeiras, c..om o cof et tvo de proteger a ecomo
r-ta popular e garantir oeposttos e aplicações ate determinada
...ator- •

A participação das instituições oficiais neste fundo jus

t tr tca-se, principalmente se se cons tuer-ar que algumas. a
exemplo do Banco do Brasl1 S A têm acton tstas privados aos
quais distribuem lucros e dividendos e que, evidentemente, de
vem responder - junto com o acionista r-af o- tter to - pelas
obrigações da instituição Não nos parece legitimo pretender
que a União, CO" recursos arrecadas da toda sociedade, garan
ta, CO"l exclusividade, os oeccs ttos e as aplicações realiza
das nas instituições r tnancetr-as Que controla

Assim, não obstante os elevados crcoosttos que inspiram o
Autor, somos pela rejeição da Emenda

lPl206B-3 LUIZ HENRIQUE PMOB
.......... PARECER ..

O pl enar-f o da Câmara dos Deputados encontra-se aparelha
da pa-a votação de matérias, pelo s ts ter'a eletrônico Assim,
não se deve onvtar venha esse s tateea ser utilizado nas vota
ções de Emendas a Constituição, por ccnst t tuf r-tse meio seguro
e r-aotoc para a obtenção de resultados e se!'! os ccntrencteen
tos Que normalmente ocorrem nas vctacões nominais

Pela r-ef etcac

lP12069-1 JUAREZ ANTUNES PDi
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ejetçãc da Emenda pOI' se tratar de meter-ta tnfreccns 
t í tuctonat

lP12070-5 IVO MAINARDI PMOB
.......... PARECER .

Cuida a Emenda de estender, também aos conscritos, o ai -ata
mento ei etto-a1
O projeto permite o alistamento oe todos os mt l t t ar-es , com
exceção dos Que est âo no serviço inicial
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de Que os mesmos,
durante o per-tece eleitoral, Quando as Forças Armadas são
requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da or
dem, são mobilizados para cumpri- essa missão
Esses militares não devem, portanto, participar do pleito-------------------------------------------------------------------------------

lP12071-3 IVO MAINARDI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Em Que pese aos elevados prop6sitos do ilustre autor,
somos pelo não acolhimento da emenda, porquanto jâ se encon
tram arraigadas entre nós as par-ar tsacões tenacr-ãr-tas e par
ciais do Poder .Juntc í ar to - ferias forenses - e do Poder Le
g1s1 at tvc - recesso do Congresso Nacional. A vedação dessas
tradicionais oenesses poderia trazer consecuênctas e resulta
dos negativos para o Pa\s, cuja r-esccnsacr i toaoe não deseja
mos assumir

Pela crejudtctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP 12072-1 FARABULIN! JuNIOR Pi8
.......... PARECER .

Entendemos de am ser mantidos, no novo texto constitucio-
nal, os direitos adquiridos referentes ás concessões de ces
outsa e lavra de recursos minerais, ficando a cargo de leis
infra-Constitucionais otscor- sobre os casos que venham a afe
tar os mter-esses do pate no desenvolvimento das atividades
minerais
Por essa razão somos pela rejetcãc da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP12073-Q FARABULINI JuNIOR PIB
.......... PARECER >1"..

A inovação contida nos paragrafCJ,,'2a. e 3C' em relação ao
texto do Projeto, diz r-esperto â determinação do sujeito e
dos critérios de autorga dos direitos de lavra e pesquisa de
reCUrSOS mf ner-ats , o que devera ser, salva metncr jU1ZO, ooje
to da legislação or-dtnár ia

-----------------~:::_~:~:~~~~------------------------------------------------
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não e alcançado a contagem da r-emuner-ação var-iável parte do
zero c o trabalhador tem que conseguir com desempenho adtc to
nal o qUE: lhe e devido pelo s tnoes v tncuto encr-eaat tctc O
salário m'ntmo

Por essas razões nosso parecer é contrar-io a supr-essão
~r-oposta pela emenda

1P1208B-8 JORGE ARBAGE PDS
••••••••• PARECER ....*... * ••

A emenda objetiva, ccn a r-edação Que for-mula para o
ar-t 424. suor tmtr todas as oemats dteccatcões do cactturc
VIII do r rtutc IX do Projeto de ccnst ttutcãc

Se aceita ficaria a questão 1nd1gena nactcna t sem a
solução adequada que r-equer-vê exig1r permanentemente corre-
ções e tr-atamento convenientes por- par-te do legislador-

a ar-as t r ja atingtu matur' tuade suficiente para sotur-tc 
nar- suas grandes questões, corrigir as dramattcas dis
torções sociais que apr-esenta, notadamente r-err-etanoc as
tonatnquas desigualdades Que tanto entravam sua vida soe to
econômica

A proposta em exar-e nada inova Apenas intenta retirar
direitos oeter tocs as populações ind1genas no Projeto de
Constituição A essa população foi negado ate o direito a
vida Dos sete mt mões de tnutos existentes na encca do
cescobr-teentc restam apenas cer-ca de 200 nt 1

NãO podemos continuar sonegando aos nossos tndtos
direitos Que o humanismo e a justiça tanto r-ecomendam

Pela rejeição

lP12Q74-B FARABULINI JuNIOR PTB
..."'..."''''''' ...'''''' PARECER "'''' ...''''''''''''''' ...

Por- se tr-atar- dê matér-ia sujeita a fator-es conjunturais
dever-a salvo Melhor juizo, ficar- afeta a teatsiacãc or-dtnar-ta
_Pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1207S-6 FARABULINI JuNIOR PTB
"'''' PARECER ...

Pela rejeição por não tr-atar-se de matar-ta acrco-f aoa ao
texto conet ttuctcnat

lP12076-4 FARA9ULINI JuNIOR PTB
....................... PARECER .

Em que pese a bem tuncementaoa "jus t tf í caçâc" dtveeauros
do conceito de que Dh'gleneD seria o gênero do qual d "sau
ce- é escecte, como deixa entendido a Emenda Consideramos
que, pelo menos no campo da proteção do tr-aaauieocr-, são
direitos distintos que devem ser assegur-ados Da' por-Que,
acolhendo Emendas sobr-e a matéria, pretendemos tnser-tr- es
sas duas formas no Substitutivo

lP12077-2 FARABULINI JuNIOR PTB
......... "' "' PARECER ..,..

Pela aprovação parcial, r-essaltada a r-edação
dada no eubst ttut tvc

1P12078-1 FARABULINI JuNIOR PTB
...................... PARECER .

O item emendado fot suprimido, não cabendo a sua r-evt-
são

Pala c-ejuof ctat toaoe

lP120B7-0 SADIE HAUAChE FFL

1P12079-9 FARABULtNI JuNIOR PTS
................. PARECER .

Consideramos a emenda do t tust r-e Constituinte do mais
alto valor- social, no entanto, julgamos que a mater-ta e per
tinente a Legislação or-o tnar-t a

Dtante do exposto, cctnemcs pela r-ejeição da emenda

lP120BO-2 RONALDO CARVALHO PMD8
............. PARECER •••••••••

Entedemos que o conteudo do ar t 281 do Projeto de Cons
tituição Deve ser suprimido, na Integra, oetxancc que a mate
ria seja regulada a n\vel de norma ger-al de direito tr-tbuta
rio, a que se r-eter-e o ar-t 759, item r r r , do mesmo Projeto

Pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12081-1 JúLIO CAMPOS PFL
"'''' *•••• PARECER * ...

A r-edação existente para o assunto aponta para o sistema
"nunt tcc" que atende a -etvtndtcecões

Pela r-ejeição

1P12082-9 JuLIO CAMPOS PFL
"'....*....... PARECER •••••••••

A Emenda ace-de assunto ainda discutido a ntvat de Proje
to, devendo o Subst t tut tvo f Ir-mar- posição oer trn t tva sobr-e o

------- 1:::': ---------------------------------- _
1P12083-7 SADIE HAUACHE PFL
............... PARECER >lo .

cons toer-amos necessar-tc fazer constar da const ttutcãc ser
o sa 1á"'io-fam~ 1ta oevtoc aos dependentes dos tr-aba 1naccres

ccnccroaros com O autor- da emenda, contudo, no que
se refer-e a supressão da especificação da par-cel a de tr-aba-
l haoor-es beneficiadas, da escala de cener tctos e seu montan
te Tais questões a nosso ver, devem ser- objeto de legislarão cr ctnar-ta

lP12089-6 FÁBIO RAUNHEITTI PTB
••••••••• PARECER .~ •••••••

Pela aprovação vat toos os fundamentos da Emenda

lP12090-0 E'JALDO GONÇALVES PFL
.............. PARECER .~ ••*.......

A Emenda em Questão, se bem Que pertinente ao assunto e da
eatcr- importância e cons toer-aoa materia de legislação ordtna
"a

lP12091-8 EVALDO GO~ÇALVES PFL
........* PARECER ..

O conteuco da Pr-oposição, atendida pelo Projeto (la ccmts
SdO de: s tatemat f eacãc, tr-az desdobr-amentos que, segundo a
pr-axe do direito or-as ttetr-o. melhor- se coadunam COl"! a reata
iacãc cr-emar-ta e complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP12092-6 LUIZ INACIO LULA DA SILVA PT
.....* * PARECER ..

reatér ta de legislação or-dt nár ta-------------------------------- ._---------------------------------------------
lP12093-4 L.UIZ INACID L.ULA DA SILVA PT............ * PARECER *••

Pelo não acolhimento por ter s toc considerada a matéria
orócr ta de legislação orc tnér-ta

1P12094-2 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
."'''' ....... '''. PARECER ."'.."'*...."''''

A Emenda objetiva acrescentar- utsccs tt tvc at tnente as o
perações de câmbio de tnter-essa das entidades da ornanteacãc
indireta da União, dos Estados, do Distr-ito Federal, dos
rer-r í tor tos seoe-ats e dos acntctctcs

Não obstante os elevados cr-cocsf tos Que a inspiram, en-
tendenos Que a matér-ta que se pretende disciplinar não Merece
conste- no texto constitucional dada a sua natureza amtnen
temente aomt-vtst r-at tve

Pela rejeição

A supressão do 20 do Art 349 (Atual Art 348, 20 1
foi considerada inopor-tuna tendo em vista tr-et a--ee de dls
positivo de justiça social no setor de saude-------------------------------------------------------------------------------

lP12099-3 PAUL.O MACARINI PM08
............ PARECER , .

a proibição de acumulações abr-ange quetouer ser-vtoor-. ctvt t
ou mil t tar-

1P12096-9 L.UIZ INACIO LUL.A DA SIL.VA PT
.......... PARECER ........ *.....

A avaestãc pr-oposta flca n-ef udtcaoa pela supr-essão do
ar t 344

lP12098-S LUIZ INACID L.ULI\ DA SIL.VA PT
.......... PARECER .

O assunto tratado no dispositivo que o autor- pr-etende •
suprimir- não e tr-atado no r ttutc da ür-de'n zconôntca E'Il
Ciência e Tecnologia e definido o "mer-cado tnter-no''

Pela rejeição

PTlP12095-1 LUIZ INACIO LULA DA SILVA
.............. PARECER .

lP12097-7 LUIZ INÁCIO L.ULA ÕA SILVA PT
........"'. PARECER .

Não ha ouvtoa nenhuma Quanto a necessidade de aer-em es-
tancados os abusos concedidos em todos os ntvete pelos coanc
minados ~marajás" do serviço publico

Entretanto, e tnvtave t a apl tcação da sugestão ora propos
ta Isso porque não e rac t t quantificar- Qual e a r-enumer-ação
real do titular de cada poder Existe a parte que ele per-cebe

um ctntietr-c e outr-a que é r-eceotoc em espécie ve tcuto a dis
posição, coneust tvet , eecr-eçeco etc

Corno avaliar a r-emuner-ação Imposslvel otr-tamcs

lP12084-S SADIE HAUACHE PFL
............ PARECER ."'''' ...

A jornada de tr-abatno de 40 horas semanais, CO'l'lO consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em mmer-ostsat-
mas aeenoas , teve de cer-to modo, um r-eferencial com(,,1'l
A maioria das pr-opostas, mesmo na fase das ccmtssõee renet t
cas , seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, semn-e demonstr-ou ser a matér-Ia ma1s
adequada a legislação ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma s ttua
cão conjuntural que so a lei pode atender Quar-enta horas
não conviria a um determinado momento da vida econômica do
Pais, rras , pelo desenvctv tmento tecncreatcc. por- motivos de
inter-esse publico ou até por cc-or-cvaoes r-azões de or-dem ps t
ccscctat , poden- vir a ser a solução toeat Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no r-eg1f1'1e atual de 48 horas semanais, va
r-ias cat eacr-tas , em ceccr-r-êncta de lei escect r tca ou por for-
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inver-so, em que a necessidade "mper-iosa de
se expandir ou incrementar- os ntvets de pr-odução, até como
medida de satvacãc nacional, poderá o Estado, em consonâncta
com os anseios do povo, propugnar- por jor-nadas mais extensas,
desde que comoensatõr-tae a rnvet de r-emuner-ação Esse, aliás,
é o exemplo que nos da o Japão, onde a tnt enstr tcacão do tr-a
balho, longe de penalizar o trabalhador, e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vtoa

Assim, cons tcer-enoc que o Congresso Nacional, seeor-e
sens tve t às r-e tnvtnetcecões dos trabalhadores e consciente
das realidades do sats , poderá, com maior r textbti tcece, dta
ctm tnar essa controversa questão, cota-res por manter- apenas,
a limitação da duração atar-ta do trabalho em a horas, no má
ximo

P'L

1P12085-3 SADIE HAUACHE PFL
............... PARECER "' .

Pr-etende o autor excapctcnar- da proibição do serviço ex
tr-acr-ctnér-tc nos casos de emergência ou força matcr-, remeten
do ã lei a regulamentação do cnscos tt tvc

Consideramos que a pratica do serviço extraordinário de
ve suj e t tae-ee , à aquiescência efetiva dos trabalhador-es, ex
pressa em convenção Aos tnter-essacos cabe o julgamento da
;mer-gência ou força maior de cada caso

lP120B6-1 SADIE HAUACHE
••••• "'.... PARECER ••"'.*.....

Consideramos, enós ponderar- as razões de vãr-tos ilustr-es
constituintes que cabe ao texto constitucional garantir ao
trabalhador o direito a ferias com as seguintes esoecte tca
cões

a) a r-emuneração tntear-at no per-tcoc, deixando a 1tvr-e
negociação a questão da fixação ou não de pagamento
adicional,

b) periodicfdade anual mtnlma,
c) direito ao gozo nas férias para vedar a pr-atica de

bar-ganhá-las
Acolhemos, em consequêncta, par-cialmente a emenda

lP12087-0 5ADIE HAUACHE PFL.
•••• "'..... PARECER •••*•• "'••

Assegura, o inciso VII do ar-t tac 13 do Pr-ojeto, ao tr-aba
lhador, o direito de perceber salário fixo nunca infer-ior ao
numero quando houver r-emuner-ação variavel

Pretende vedar pr-át1ca comum nas relações tr-abalhistas nQ
pa'is Não são poucos os casos em que a empresa contr-ata o
trabalhador com remuneração variável sem a garantia do fixo.
Fica assim o trabalhador- a mer-cê da sazonal idade da ativ1dade
pOdenoo inclusive per-ceber,em determ1nados meses, montante in
fer1o" ao salário m'nimo Mesmo nos casos em que esse extremo

lP12100-1 PAULO MACARINI P",DB
................ PARECER ,~.* ...

coecar-t i 1namos da preocupação do emt nente autor da emen
da, pela tncor-têncta do assunto Entendemos, contudo, que a
matar-ta seja objeto de deliberação em Lei Complementar As
sim, no novo Projeto propusemos que a despesa com pessoal at t
vc e tnat Ivo da União, dos Estados e dos Mun1c\pios não pode
ra exceder os limItes estabelecidos em t.e t Complementar Por
isto entendemos pr-ejudicada a emenda em questão

lP12101-9 PAUL.O MACARINI PMDB....... *••• PARECER ...
A emenda em apreso foi apr-ovada em seu mér-t to no ar-t

348, 40, II

1P12l02-7 PAULO MACARINl PMDB
.............. PARECER ~ ...

O artigo 87 e bastante r-estritivo e abr-e apenas poucas ex-
ceções Muitos abusos ocorrem, mas mais pela inobservância
das nor-mas 1ega ts

Quanto às empresas de econcnta mista, elas têm seu estatu-
to pr-óprio e o Estado e apenas um participante actcnar-tc E
clar-o, nem par- isso deve-se consent ir- nos abusos

lP12103-S -JOÃO PAULO PT
........... PARECER •••••••••

A emenda do tiuetr-e ccnat t t utnte estabelece que ~ todo
tr-abalhador- r-ur-at ter-e dir-eito assegurado ã cr-ccr-tecaoe na
for-ma individual, cooperativa condomtnal, comunf t ar ta ou
mista, para o desenvolvtmento de suas ativtdades •

Na ver-dade, e imposs1vel viabi 1'Izar- a pr-oposta da emenda
a todos os trabalhador-es rurais, acrescido de que o substitu
tivo da comissão de sistemati-z.ação não contempla a emenda
Ante o exposto, opinamos pela rejeição

1P12104-3 JOÃO PAULO PT.* * PARECER .
A estabtlidade, entendida como a garantia de permanência

no emprego e, portanto, como contraposição ao 1ivre arbHrio
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lP12104-3 JOÃO PAULO PT Acatada no me-f te

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t t t tcto
ser-ente, u-na mo'nentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se rranHes
taoo, r-et t ar-adament e , por uma solução harmoniosa do problema

!'-la verdade, o que quer o eepr-eaacc é ver 1 tmt t adc aquele
ar-mt r-to e, não, como se crcoata enqanadament e ter a garan
tia tr-eestr-t ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que e parte vital e inalienável da
crccr-te atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
CO'l'O una simples peça, um instrumento ou maquina Que, aoos
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado pois esses são fato
res ccrcrcvaocs da baixa produtividade A pratica, a experi
ência, o conhecimento técnico, a 'Identificação do empregado
com os objetivos maiores da emc-esa , significam para ela un
patrimônio tnsunst ttutvet Investe o emcr-esãr tc em recursos
humanos, buscando habi' t tar- e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar Que
seta virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação enceeaat tcta, fundada na bilateral idade do
contrato uma condição uni pessoal paternal t s ta e tmocs tt tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas juotctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula conciliatória que reflete a tendên
cia eajcr-tt ar te dessas propostas, aceita por 1tcer-ances de
catencr-tas econômicas e profissionais Que, ntutur-nemente , vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda
ção da despedida tmot tvaoa ou sem justa causa, em ternos a
~erem definidos pela legislação cr-dtnar-te

lP12105-1 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••• "'••••

As finalidades perseguidas pela Emenda cont r-ar í an a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição

lPl::!123-0 RODRIGUES PALMA PII'DB
..... '1<..... PARECER ••• "'......

No entendimento do Relator. a meter-te tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimi" figuraria melhor em ieatatacãc
ordtnar ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-toe para tnctcêncta de ccr-tr toutcões soc1ais destinadas
a Seguridade possui tnor tcecões bastante s tnntr tcat tvas no
r tnanc temento de croãranas e entidades j a ccnsct tcaocs no
campo sacia 1

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tndtspensavets ao
desdobramento da sater ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
nu-net-o de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmencave t acolher a emenda sucr-ess tva , reeet enoo a nater ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnar-tc

lP12l24-B RODRIGUES PALMA P!<\OB
............ PARECER '1<••

Pela aprovação Val idos os fundamentos da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP1212S-6 STÉLIO DIAS PFL
...... '1<••• PARECER "' ..

O dispositivo objeto da presente enenca não veda o traba
lho temporário, mas a tnter-nedtecãc da e-âo-oe-obr-a Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vinculo emm-eaat t
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, CO"lO se pode ver não pode alte
rar, de maneira signif1cativa, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absur-do supor Que a necessidade dos servi
ços hoje atenutcos mediante locação cesacar-ecer ta com a proi
bição da teteraectacão Essa necessidade s tmpfesmerit e passara
a ser satisfeita mediante estanetecteentc de relações dtr-etas
de emprego entre tr-atiatnaucr-es e usuãr tcs do serviço

Pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP12126-4 STELIO DIAS PfL
.'1<'1<'1<...... "'. PARECER •••••••••

A otepos tcãc contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto Pela rejeição

lP12l'S4-S PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão fol acolhida par-ctajmente no mer tto. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP12132-9 PAULO MACARINI PMDB
.......... '1< PARECER •• '1<••••••

Pela rejeição da Emenda por se tratar de matéria reservada a
le1 ordinária

tP1212!;l-9 STELIO DIAS PFL
••• '1<."' ••• PARECER "'•• '1<•••• '1<

A diSPOSiÇão contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto Pela eej eicão-------------------------------------------------------------------------------

lP12l2B-t STELIO DIAS PFL
'1<.. "'.'1< PARECER .

A tônica da Emenda reside na svcr-essêo dos jutaee clas
sistas

Não sendo este o entendimento predominante na Comissão
de sist eeat tzacãc, rejeito-a

PMDBlP1213l-1 PAULO MACARINI
.............. PARECER ....."'••••

Matéria de legislação oro tnar-ta

1P12133-7 PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER •••• "'•• '1<.

A matéria de Que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação á justa r-etvtnotcacão das donas-de
casa t tncrus tve camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito a filiação ao statena orevtoenctar-tc na quat t >

caoe de segurado anteoencs, não obstante, que a inovado 
r-a adoção do pr'nc~pio da universalidade de cobertura da
Seguridade Social, acolhido no Substitutivo, pr-over-a POI'" si
SO, com a vantagem de sua general idade, o fundamento até ho
je reclamado como necessar to a plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de prev1dênc1a A partir de tal
provisão, nenhum ob1ce ceder-e ser alegado no sentido de se
postergar o exerctctc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras, cabendo a lei ordinária regular as bases des
se exer-ctctc

1P12130-2 EO!~E T,lINARt.S PFL
.'1<'1< '1< PAREC!:R .'1< .

O Projeto de Constituição prevê a uniformidade e equiva
lência dos nenet tctos e serviços par-a os segurados ur-banos e
rurais As condições de concessão dos beneficios, entretanto
devem ser estabelecidas pela lei orotnár ta E o caso por
exemplo, da presente emenda, Que or-etenoe fixar o valor e os
limites de idade para a ecceenteocr-ta por velhice do trabalha
dor rural

Pela rejeição

lP12l35-3 PAULO MACARINI PMD8
••••••••• PARECER •••• '1<'1< •••

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas at mentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres pr-opóa t t os do Autor, não se harmoniza com a
s ts teeat tca que orienta os principios na parte r-el at tva '
aos Planos e Orçamentos

1P12127-2 STÉLIO DIAS PFL
••••••••• PARECER .'I<."' •• 'I<'i'''

A experiência tem demonstrado que as ent idades de orien
tação, formação or-or tss tonat cultural, r-ec-eat tva e de as
s tst ênc ta social têm tunctonaco r-aacaveimente bem, COI"lO es
tão

ecr-eo t t aeos Que a participação t r tpar-t-t't e em uma admi-
nistração para vtr- a ser proveitosa, mas o assunto ser-ta da
alçada lei cr-dtnár ta

Assim, somos pela aprovação da Emenda;

-------------------------------------------------------------------~----------

lP12l17-S ASSIS CANUTO 'PFL
•• "'''' •••• '1< PARECER .... "'.'1< •••

Pelo acolhimento parcial nos termos do suost ttut tvc

lP12l18-3 VILSON SOUZA PMDB
.... '1<'1<'1< ..... PARECER "'••••••• '1<

A e-atér ta de Que ccat te a Emenda devera ser ctsctnr tneoa
~a legislação cr-ctnar-ta

lP121t3-2 JOÃO-PAULO PT
......"'••• PARECER .u........ 'I<.

A disposição contida na Emenda e conflttante com o texto
do Projeto Pela rejeição

lP12116-7 GUILHERME PALMEIRA PFL
••••• '1<••• PARECER ••• '1<•••••

A Emenda cr-ccee, por um lado, a unicidade sindical e,
por outro, o desconto em folha da contribuição sindical, me
diante declaração escrita do filiado

Optamos, no primeiro ponto, pelo pluralismo sindical No
segundo, preconizamos o desconto em folha da contr tbutcãc
sindical que for aprovada em asseebéta geral mda categoria,
sem referência a manifestação do trabalhador, per-que a cola
boração dele é social, ja que usufrui das vantagens conquis
tadas pela sua classe

Pela rejeição

tP12114-1 JOÃO PAULO PT
.'1<.""' •• '1<. PARECER '1< ..

A disposição contida na Emenda e conr r t t ante com o texto

-------------~~-~~~!::~--~:::_::!:~~~~-----------------------------------------
1P12115-9 GUILHERME PALMEIRA PFL
.'1< ...... '1<'1< .. PARECER '1<•• "'.'1< •••

Acolhida oar-ctateent e quanto ao mérito, nos termos do
substitutivo do Relator

lP121D9-4 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
uteentc predominante na Comissão de Sistematização

lP1211O-B JOÃO PAULO PT
•• "''1<...... PARECER •••••••••

As finalidades ce-seçutoae pela Emenda contr-ar-tam a ori
entação definida pelo Projeto

Pelâ reje\ção-------------------------------------------------------------------------------

lP12107-B JOÃO PAUl.O PT
••••••••• PARECER .

A emenda proposta conflHa com o texto do Projeto, car
opinamos por sua rejeição

lP12111-6 JOÃO PAULO PT
••••• '1<.... PARECER •••••••••

A cnsooetcão contida na Emenda é conflitante com o texto

-------------~~-~:~~::~--~::~-~:~:~~~~------------------_.!_--------------------
lP12112-4 JOÃO PAULO PT
•••• u, .... PARECER •••••••••

A otsnoatcêc contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1210B-6 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER .

A disposição contida na EMenda e confl t t arrt e com o texto
do Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12106-0 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••• "'••••

A ctsnos tcêc contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P121l9-1 VILSON SOUZA PMDB
• '1< PARECER ."' '1<.'1<..

-------------------~:~~-~:~:~~~~:._~~_:~:~~-~~-~~~~:~:~!~~~---------------------
lP12120-S ONOfRE CORREA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em exame pretende supr-tmtr o ar-t 475 do Proje
to, o qual concede anistia anota, geral e tr-r-es t r t t a aos pu
nidos por motivos oot tt tcos

Trata-se de significativa conquista no plano da ordem
cemccr-ãt tca. fixando-se na esfera const í t utc tcna t norma Que
visa a ccneer-tr- justo tratamento a mt tnar-es de ur-as t tetr-os
cer-senurcos durante os obscur-os tempos de autor-t tar t s-o

A emenda não se afina com os desígnios dos novos tempos
de transição oeeocr-at tce

------------------~:~~-~:~~~:~~-~~-~~~~~~~:~~----------------------------------
lP12l21-3 RODRIGUES PALMA PMDB
'1<•• "..'1<.". PARECER ••••• '1<•••

------------------~:~~-~~~~~~~~~--~~:~~~~-~~-~~~~~~:~;~:_~~_:~:~~~-------------

lP12136-1 PAULO MACARINI PMDB
........... '1< PARECER •••••••••

A matéria e pertinente á legislação cr-emar-te-------------------------------------------------------------------------------

1P1213B-B PAULO MACARINI PMOB
"'•••••••• PARECER '1<'1< •••••••

Submeter a prévia autorização do Congresso 'Nacional a ill'por
tação de bebidas e gêneros at tment tctcs significaria um enor
na entrave bur-ocr-at tco tanto para o Congresso Nacional como
para o comércio tnter-nactonar do sats
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12137-0 PAULO MACARINI PMDB
.... '1<...... PARECER •• "'••••••

Preceito como esse deve realmente ser tnser toc no texto
da futura constituição, como forma de se garantir a adequação
dos oenee tctos cr-evtcenctar-tce a nova s tate-at tca adotada pe
la futura car-t a Magna O dtsoos tt iVO correspondente, porem,
não deve figurar no texto permanente da Constituição, masvs tn
em suas cnscoatcões tr-ans t tór-tes-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlPt2139-6 PAULO MACARINI
........"'•• PARECER "'.'1<"''''.'1<••POTlP12122-1 RODRIGUES PALMA

.......... PARECER .'1< •••••••
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A proposta contida na emenda é mar-f tor-ta Entretanto, fa
ce a adoção dos, cr-tnctpros da distributividade e prioridade,
que visam promover melhor distribuição dos recursos da segu
ridade social, o reajustamento das beneficios não ceder-é ser
igual para todos. sob pena de anular a er tcacta da nova sf s
temat tca

lP12l40-0 PAULO MACARINI PMOB
••••••••• PARECER .

Dada a complexidade do problema, optamos pela redação dada
pelo ilustre relator da conf ssão de Organização do Estado e
que foi devidame:\te discutida e aprovada por aquela ccrwssãc

lP1214t-8 PAULO MACARINI PMDB
"' PARECER ."'''''''''' '''...

O teor da emenda é matéria de legislação cremar-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12142-6 PAULO MACARINI PMDB
....................... PARECER ......... "'.......

A matéria versada no dispositivo parece-nos t totca de le
gislação ordinária, razão pela qual concor-damos com a propos
ta sum-ess tva

lP12l43-4 PAULO MACARINI PMDB
..................... PARECER ...

Estamos da acordo com o argumento do autor, de que a ma
téria já se encontra ccnter-ctaca no cacttutc relativo ao sis
tema tributário, razão pela qual acolhemos a sugestão de su
primir o artigo

lP12144-2 PAULO MACARINI PMDB
........."' PARECER '"

A emenda contraria o princípio de autonomia dos poderes lo
cais para gestão dos seus problemas urbanos
Pela reje1ção

lP12l45-1 SADIE HAUACHE PFL
......................... PARECER .

Ao dizer o texto que a s-at tr tcecão natalina terá como
base a remuneração integral de dezembro, não estabelece U'll
teto para cectec-ter-cetr-c satar-tc, como entende o autor da
emenda Trata-se, antes, de piso que se coloca ao empregador
Este não poder-á pagar menos que a remuneração ali prevista
~ol"'\O base

lP12146-9 SACIE HAUACHE PFL
......."' PARECER ...

Acolhemos a supressão. cr-coosta pelo autor, da escectr t
cação do eontante em que o saj ãr-to ele trabalho noturno supe
rara o do diurno, bem como a da hora de trabalho noturno
Efetivamente consideramos tais meter-tas crõnrtas de legisla
ção ordinaria

Parece-nos contudo, desnecessária a prevenção, na reda
ção do ctscos tt tvo. r-equj amerrtação em lei e acordos coleti
vos

Pela apr-ovação car-ctat

lP12l47-7 SADIE HAUACHE PFL
....................... PARECER ...

Com efeito, e desnecessário proibir df f er-enças de sarar-te
ou venclmento e de critérios de admissão, dispensa e promoção
em razão de nascimento etnia, raça, cor, idade, sexo ou
qualquer outra condição social ou tnd tv f dua l numa Constitui
:ão que tem por base a igualdade entre os ctoaeãcs

lP12148-5 SACIE HAUACHE PFL
.......................... PARECER ........ "'........

A questão suscitada pela douta Emenda fol dirimida por

esta Comissão, de conformidade com as melhores tradições do
nosso Direito Civil Pela cr-ejuctctar tcaoe

lP12149-3 SACIE HAUACHE PFL
........................... PARECER "' ...

A nova redação adotada, mats concisa. coincide em parte com a
proposição da Emenda Pela aprovação parcial

lP1215Q-7 SADIE HAUACHE PFL
"' PARECER "' ...

renos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela Drejudlcialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP12l51-5 SADIE HAUACHE PFL
........................ PARECER "' ...

Discordamos da or-oocsta de supressão do dtaoosf t tvo. por
r-ecuta-rc 1tutmc direito individual Pela rejeição

lP12l52-3 PAULO ZARZUR PMDB
"' PARECER .

Q vate-tr-ensccr-te foi tnst ttutdc neto governo através do
Decreto Le1 e aperfeiçoado recentemente com O abono transpor
te

O governo cr-tvt teata aos empr-esértos com dedução no im
posto de renda

Pela sua ctnemtctoeoe. julgamos que a matéria deva no
transcorrer do tempo sofrer novos aperfeiçoamentos, razão De
la qual julgamos ser mater-ta que deva ser examtnada e discu
tida pela Legls1ação or-o tnar ta

Ante o exposto, opinamos pela rejeição

lP12153-l CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.... "' PARECER ...

A Emenda objetiva tnc tutr- na competência da União os im
postos sobre comnus t tvers e tuor t r tcantea e sobre energia até
tr-tca, inser1dos na competência t r tbut ár ta dos Estados pelo
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização

A proposta não obstante os elevados crocosttos qua a in
tcrmam, conflita com a ats temat tca geral adotada no Projeto

A inclusão dos impostos incidentes sobre concust tvets ,
lubr1ficantes e energia elétrica no campo de incidência do 1m
posto de competência estadual sobre as operações relativas á

circulação de mercaoor-t as tem a vantagem de torná-los não cu
mulativos, o que contr tbut para ctmtnutr- o car-áter- regressivo

do tributo
Pela rejeição

lP12154-Q CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
............... "' PARECER ••"' ...

Pela rejeição, cons toer-a-roc que o novo substitutivo do
relator optou pela manutenção do otscos ttjvo na forma origi
nal

lP12l55-8 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
................... PARECER ...

Pela rejeição. tendo em vtata a orientação dada ao subs
titutivo-

1P12l56-6 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
....................... PARECER .

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

lP12l57-4 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
"' "'''' PARECER '"

Pela rejeição A outorga foi feita ao Estado por ter
esse serviço publico car-áter- regional-------------------------------------------------------------------------------

P'L
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A meter-ta foi tncruroa. nos termos do substitutivo

lP12159-1 PFL
............. "' PARECER ~...

A emenda ao artigo 252. que diz respeito a Pot tc ta Rodo
viária Federal, como item VI do ar-t 252, fica suprimido por
este suns t t tut tvc Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12160-4 VALTER PEREIRA PMDB
........................... PARECER ..

O teor da eneooa não e matéria ccns t t t uctona t
Pe1a reje'ção-------------------------------------------------------------------------------

lP1216l-2 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
... PARECeR .

A emenna aor-esent aoa não se coaduna com o atual cr-cccst rc
de simpl1ficar a redação do Projeto, pela et tmtnecão de ex
cr-eesões ou de artigos cr-esctndtvets E cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o or-tnctctc do ctretto. como o fez o Pro
jeto de Const ttutcão. sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a meter-ta e que são cer-t tnentes a legisla
ção ordinária

Pela rejeição

lP121S2-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
• PARECER ...

Somos pela rejeição da emenda A matéria deve ser tratada
na teatstacãc ordinária

lP12l63-9 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
........................... PARECER ...

A emenda pr-opoõe nova redação para o ar-t 254 que trata das
Forças sct tctats e os Corpos de Bombeiro
É matéria para lei ordinária
Pela rejeição-------------------------------------_ ..._--------------------------------------

lP12l64-7 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
........................... PARECER ...

A dtacos tcãc é de natureza tr-ans t tór ta ccts visa a uma si
tuação que so existira no momento da pr-ceutaacãc da ccnst t
tutcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP12165-5 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
..................... PARE.CER ...

A Emenda caoece de duas tncr-cce tecaces que oesaccnsethem o
seu acolhimento sr teerr-a, porque trata de situações "ante
riores à vigência da const ttutcão-, o que t tcte tca urna d1spo
s tcêc tr-enat tôr ta , segundo, porque a caract er-tza como matéria
de legislação or-ctnar-ta. o que, com grande esforço, estamos
tentando exa tmar do texto do projeto.-------------------------------------------------------------------------------

lP12t66-3 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
....................... PARECER "' ...

A Emenda cr-et enoe alterar a redação do art. 455 do Proje
to

A nosso ver o texto original, com pequenas modificações
introduzidas no Substitutivo melhor atende aos ces tantce da
anistia, processo esse de grande relevânc1a para a 1mplanta
cão da ordem oeeocr-ãt tca estável e sol ida

Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista que par
te dela acha-se aproveitada pelo substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP12167-l FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
....................... PARECER "' .

A proposição não concorre para o ecer-re tcoanenrc do tex-

------------_:~-~~~:!~:~:~~~~~_:~_:~~~~~~:~~--~:~~-~:~:~:~~--------------------
tP12l6B-Q SADIE HAUACHE PFL
..................".. PARECER ...

Temos a convicção de que a mater t a em foco recebeu tr-a-

------------_!~~:~~~-~~:~~~~~-~~-~~~~:!~--~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------
lP12169-B SADIE HAUACHE PFL
."' PARECER ...

A estabilidade, entenctoa como a garant1a de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-tn tr-f o

do empregador de oespedtr- o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, oor-nuanto, seg
mentos exnr-esatvos das categorias envolvidas têm se manifes
tado. r-ette-aoamente. por uma SOlução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver 1imitado aquele
ar-nt tr-to e, não, como se crcoata encanaoamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tnar tenévet da
propria atividade empresarial sabe que não pode ser tratado
COl"'lO UMa simples peça, um instrumento ou máquina que, apos
usada. e jogada fora como tnser-v tvet •

De sua parte, não interessa ao empregador tnsotr-ar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res compr-ovados da baixa produtividade A cr-at tca, a experi
ência. o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, s1gnificam para ela um
cetr-taõntc tnsunst t t utvet Investe o encr-eeãr-tc em recursos
humanos, buscando habilitar e apr-tmcr-ar a qualificação pro-
t tss tcnat de seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja vlrtualmente contrario a rotatividade da sua mãe-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendirrento

Posta a questão nestes termos, não há ocr-que se trazer
para a relação eecr-eçat tcta, fundada na bttater-at toede do
contrato, urra condição uni pessoal , paternalista e imposit tve ,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas juotctats
Ass1m, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo rõr-muta conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas Dropost'ls. aceita por lideranças de
categorias econômicas e ceor tss tonata que, diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da oespentoa tmot tvada ou sem justa causa, em termos a
;:erem definidos pela legislação ordinária

lP1217Q-l SADIE HAUACHE PFL
..............."' PARECER ...

Tendo aprovado Emendas no aent tcc de que no texto cons
titucional figure, apenas, o direito ao satãr-tc-mtntnc capaz
de satisfazer as necessidades bas tcas do trabalhador e da sua
família - deixando, assim, à lei ordinária quantificar suas
~arcelas, fica a pr-esente Emenda Drejudicada

lPl2171-0 COSTA FERREIRA PFL
* PARECER ...

Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação
do ilustre Autor em dtsctct tner- minunciosamente os efeitos
cr-at tccs e legais da anistia, não nos par-ece de boa técntca
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto ccnsr t
tuctcnet ,

A redação do ar t 475 do projeto, de resto aproveitado
com mlnimas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forrra completar a concessão de beneficio, de1xando para
a leg1s1ação infraconstttuctonal a r~ência dos aspectos espe
ctt tcos da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos
acham-se no Substitutivo, pelo Qual ootrraeos pela a-provação

-----~-~-----~~~:~~~-~~_:~:~~~-------------------------------------------------
lP12l72-8 ANTONIO DE JESUS PMDB
...................... PARECER ...

Não obstante deve-se reconhecer a tcuvãve t preocupação
do 11ustr-e Autor em disciplinar mtnunctosemente os efeitos
pr-at tcos e teaats da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes .acer-ca da implementação. no texto const-t
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lP12172-B ANTONIO DE JESUS tP121BO-9 JOSE LUIZ MAIA pos

tuctcoat
A redação do ar-t 475 do projeto. de resto aproveitado

coa -nntr-as alterações no subst ttut tvo deste Relator regula
de forma ccectet ar- a concessão de oenee reto. ce txancc pa-a
a teate tacãc tnrr-acons t t t uctcnat a l'egênc1a dos aspectos esee
ctr tccs da arrtst ta

Ressalte-se que grande parcela elos preceitos sugerldos
acha-r-se no Substitutivo. pelo qual cctnancs pela aprovação
cerctar da Emenda

lP12173-6 ORLANDO PACHECO PFL
.............. PARECER .

Não obstante deve-se reconhecer a touvavat nreccucacêc
do t tustr-e Autor em dtsctpt tna- mrnunctcsaaente os efeitos
cr-et tcos e legats da antarta. não nos par-ece de boa tecntca
estabelecer detalhes acerca da implementação. no texto ccnst t
tuctcnat

A redação dO art 475 da projeto, de resto aproveitado
co-r m\nimas alterações no suoat ttut tvc deste Relator regula
de ec-na cos-ctetae a concessão de beneficio. oe txanuo para
a legislação tnrr-accnst t tuctona t a r-eçêrtcí a dos aspectos esoe
cj r tcos da antat ia

Ressalte-se que gr-ande ca-cete dos cr-ecettos sugeridos
acham-se no suost ttut tvo. pelo qual oplnamos pela aprovação
par-c ta r da Emenda

1P12174-4 SADIE HAUACHE PFL
••••••••• PARECER •••••••••

As empresas não tucr-at tvas têm o destino certo da ratên
ela ou de. encer-r-a-ente das suas atividades As empresas que
não são sempre tucr-at tves devem buscar o ecr teo-aeentc da sua
gestão ou atividades. emmr-a a inocorrência de lucro seja o
r-taco ce qualquer empreendimento Não será, no entanto. por
isso, que a garantia ccnst t tuctonat da cer-t tcrcacãc nos lu
CI'OS deva ser anot t da , ate porque essa wesea nar-t tctpacãc e
una not avet forma de se est tmutar , pelo e-ator- empenho dos en
e"egados. a empresa a ter sempre lucro

1P12175-2 SADIE HAUACHE PFL
.... "'••••• PARECER ..

O dispositivo objeto da presente emenda não veda o traba
lho temporarjo, r-as a intermediação da mão-de-obra Impõe.
cor-tao-c, coso regra. o estaoetec tn-ento de vínculo encr-eaar t
etc dtr-etc entre prestadores e tor-aõor-es de eervtços

A aplicação dessa norma. como se pode ver. não pode alte
rar, de manet-a s rente tcet tva, a oferta de postos de trabalho
da econonta Seria absurdo succr Que a necessidade dos serv t
ccs hoje atendidos mediante locação desapareceria com a crer
otcãc da intermediação Essa necessidade s tecteenente passar-a
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar tos do servtcc

Pela rejeição da emenda
-------------------------~-----------------------------------------------------

lP12176-j SADIE I-'AUACHE PFL
.......... PARECER .

ccnstoer-a-cs que cojet tveeente , não deve o texto cena
t t tuctonat assegurar ao trabalhador otr-et to a piso salarial
pr-opo-ctonat a extensão e a ccectexroaoe de trabalho r-eat tza
oe E necessér-to assegurar o piso satar ta t de todo tr-aba
tbadcr- o catar-te m'ni!l'O capaz de satisfazer suas necessida
des oãs tcas e as de sua fa!'!t 11a

O estanetectnento 08 pisos satar í ats cn eer-encraocs é
processo que obedecera à evolução do mercado de trabalho e ao
anoane-ito da neccctacãc cotet tva das atver-sas categorias, cc
~endo cr-ts tat tzae-se eventualmente em ter

Ressalte-se que grand2 parcela dos preceitos sugeridos
acham-se no suost ttut tvc. pêlo Qual opinamos pela aprovação
car-eta 1 da Emenda

lP12181-7 JONAS PINHEIRO PFL
............ PARECER .

Não obstante eleve-se reconhecer a touvave t preocupação
do ilustre Autor em dtsctpt tnar- mrnunc tosamente os efeitos
práticos e tesats da anistia não nos parece de boa tecntca
estabelecer detalhes acerca da implementação. no texto const t
tuc tonat

A redação do ar-t 475 do projeto. de resto aproveitado
com mtntmas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forna conrnetar- a concessão de oener tctc. debando para
a ieatstacãc tnteeccnet ttuctcnat a regência dos aspectos espe
ctetccs da an tst te

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos suaer-tocs
acham-se no sucst ttut tvc. pelo qual ootnaecs pela aprovação
carctat da Emenda.

lP12182-5 ENOC VIEIRIo PFL
••••••••• PARECER ..

Não obstante ceve-se reconhecer a tcuvave t preocupação
do i lustre Autor em dtsctct tnar- mtnunctcsar-ente os efeitos
praticas e legais da anistia. não nos parece de boa tecntca
estabelecer detalhes acerca oa implementação. no texto constl
tuc tona t

A redação do art 475 do projeto. de resto aprovettado
com mtntmas atter-ecões no Substitutivo deste Relator regula
de forma completar a concessão de eenet tcto. oetxancc para
a legislação ir'lfraconstttuclonal a r-eaêncta das aspectos espe
ctf tccs da antat ta

Ressalte-se Que grande parcela dos m-ecettos sugeridos
acnam-se n_o Sutist t tut tvo pelo qual cotneeos pela aprovação
cer-ctat da Emenda

1P12183-3 RODRIGUES PALMA PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda em exame pretende suprimir O ar-t 475 do Proje
to, o qual concede anistia ampla. geral e irrestrita aos pu
nidos por motivos polH1COS

Trata-se de signiflcativa conquista no plano da or-darn
democrática, fixando-se na esfera const trutctonat norma Que
vf sa a ccneer-te justo tratamento a milhares de brasileiros
perseguidos durante 05 obscuros te-ces de autcr tt ar-tsno

A emenda não se aflna Com os oes rsntos dos novos tempos
de transição nemocr-éttca

------------------~::~-~~~:~~~~-~~-~~~~~::~~~-------~--------------------------
lP12184-' FRANCISCO DORNELLES PFL
••••••••• PARECER .

Suprimido o dtecos tt tvo. na redação suost ttut tva do Rela
tor, a Emenda t tca prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

lP121B5-0 FRA'lCISCO DORNELLES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, com base nos termos da just te tcacãc da
anenoa

P'el a aprovação

lP12186-8 FRANCISCO DORNELLES PFL
............ PARECER ......"'•••••

Tendo em vista Que o ens tno cer-taetcr-rc possui emce cesem
penha cer tctente sor-os de parecer Que todos os esforços nele
devem ser concentrados A educação pré-escolar. sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

1P12t77-9 SADIE HAUACHE
...........,." PARECER * .

P'L 1P12187-6 FRANCISCa DORt-.ELLES
....* PARECER "'''' .

P'L

te-nos a convtcção de que a eatér-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade---------------------------------------------------- ---------------------------

lP1217B-7 SADIE HAUACHE PFL
.......... PARECER .

A estant J Idade, entendida como a 93rant ia de permanência
no emprego e, portanto. como contraposição ao 1tvr-e ar-mtr-tc
do empregador de oesoedtr- o empregado, tornou-se, ar-t te tcto

eaaente. una momentosa e controversa questão. porquanto, ses
mentes expressivos das categorias envotvtoas tê"! se mantees
t aco r-et ter-adament e , por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o e-na-ecacc e ver limitado aquele
ar-nttr-rc e, não, COI"lO se pr-ecata enaanacemente, ter a garan
t ta tr-r-estr-j ta de permanecer no emprego contra a vontade do
er-oregaccr Consciente de que e parte vital e tnat tenave t da
ceõcr-te atividade empresarial saca Que não pode ser tratado
cone u-a simples peça um instrumento ou maquina que. após
usada, é jogada fora como tnser-vtve t

De sua parte, não tnter-essa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa prcovt tvtcace A pratica, a excer-t
êncta, o conhecimento tecntco. a toent tr tcacêc do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
cetr-tnõnto insubstitu'vel Investe o empresarlo e'1 recursos
hu"'anos. buscando habilltar e aprlmorar a qualificação pro
fissional de seus empregados por tudo tsso, e elel'l8ntar que
seja vtrtualmente contrario à rotativ'dade da sua mão-de
~obra, fator absolutamente negatlvo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos não há porque se trazer
para a relação el'lpregatlcla, fundada na bilateral idade do
contrato, uma cond1ção un1pessoa1. pater-nalista e impositiva.
Que, ao 'ongo do tempo, sempre fOi causa de tormentosas de

mandas judic1a1s
Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tall'Os oferecendo formula concll iatorla que reflete a tendên
cia majorltarla dessas propostas, ace1ta por l1deranças de
categortas econômicas e proflsslonais que. dluturnamente, vêm
se man1festando por todos os meios de comunicação_ é a veda

ção da despedida imotlvada ou sem justa causa, em termos a
~erem def1nldos pela legislação ordlnár1a

1P12l79-5 MANOEL MOREIRA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Não obstante deve-se reconhecer a louvavel preocupação
eJo i lustre Autor em discipl inar m1nunclosamente os efeitos
práticos e lega1s da anistla, não nos parece de boa técnlca
estabelecer detalhes acerca da lmplementação. no texto const1
tuclonal

A redação do art 475 do projeto. de resto aproveitado
CDmm'nlmlS alterações no Substitut1vo deste Relator regula
eJe forma completar a concessão de beneflcio. deixando para
<:l. legislação lnfraco!1stttuclonal a regência dos aspectos espe
c\f1cos da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceHos sugeridos
acham-se no Substitutivo. pelo qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda

lP12180-9 JOSÉ LUIZ MAIA POS
...."' PARECER .

Não obstante deve-se reconhecer a louvavel preocupação
do l1ustre Autor em dlsc1pl inar 1'11nunclosamente os efeitos
orâtlcos e legais da anistia, não nos parece de boa técn1ca
estabe.lecer detalhes acerca da lmplementação. no texto cons'!.t
tucional

A redação do art 475 do projeto. de resto aproveHado
com m\nimas alterações no ';ubstitutivo deste Relator regula
de forma completar a concessão de benef1cl0. de1xando para
a legislação "lfraconstituclonal a regêncla dos aspectos espe
cí.ficos da anlstla

Segundo a tr-acncãc do mr-ette cees rtetr-o. a Emenda em causa
trata de r-ater-ta tnrr-econet trucronat , merecendo ser cons tde-

-------------~~~:_~~~~~~_::_!~::~~-~:_::~~::~~~~_:~~~::~:~:~~_:_~~~~~~~~~------
lP12188-4 FRANCI!:oCO DORNELLES PFL
• PARECER >:t•••

Segundo a tradição do utrerto brasileiro, a Emenda em causa
trata de matér-ta tnrr-aco-rst ttuctcnat , merecendo ser cons tue-

------~------~~~~-~~:~~~_::_:~~:~~-~:_::~~:~~~~~_:~~~~~~:~::~-~-~~~~~~~~~------
1P12189-~ FRANCISCO DORNELLES PFL
••••••••• PARECER ••"' .

A Proposição. e-cer-a ctsccr-na sobre materla ccnet ttuctc 
nal, contem cesocbr-anentc que netnor se situam no Âmbito da
legislação cr-otner-ta e complementar

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
lP12190-6 FRANCISCO DORNELLES PFL
............ PARECER .

A autonomta e um atributo ntstõr-tcc das untveestcaoes ,
não cabendo estendê-lo as tnst ttutcões isoladas

Pela rejeição.
---------~P~2~9~=4---------~êl;Õ-CÕS~;--~--------------------------p;~~--------

.......... PARECER .
No entendimento do Relator. a materta tratada no disposi

tivo que se pretemde suprfm'r figuraria melhor em legislação
ordlMrla, eis Que a proposta de exclus1vidade da folha de
salal'1os para 1ncidêncla de contribulções soclals destinadas
a Segur1dade possul lmpllcações bastante signlf1cativas no
financiamento de programas e ent ldades ja consolldados no
campo soci a1

Somente medIante tratamento VIa legislação infraconst1tu
cional podertam ser fixadas as provisões 1ndispensave1s ao
desdobramento da matér1a, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevâncla dO assunto, e conslderando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável aco1h~r a emenda supress1va. remetendo a matéria
a ulterfor conSideração, ao ensejo do processo legislativo
ordlnãrio

lP12192-2 FERES NADER POT
.......... PARECER •••••••••

A presE'!nte emenda, embora os altos propósitos do eminente
constttulnte. conflita com a sistemat1ca geral adotada pelo
Projeto de Constituição

Asslm, pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12193-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
............ PARECER •••••••••

Objetlva a emenda a Supressão da al'nea UbU do item 11
do 11 do art 272. una ve;;: a não Incidência do imposto a
que se refere tal dlsposittvo prejudicaria os estados produto
res de petroleo e de energla elétr1ca. que seriam os menos de
senvolvldos econom:.tcamente

Apesar da posslbl1 idade de alguns estados produtores se
rem prejudicados, é de se observar que a não incidência aten
de melhor ao objetivo do U desenvolv1mento equt11brado entre·
as dfferentes regiões dt;JPais", cons1derando-se QUe a maforia
dos estados produtores de Detroleo e de energia elétrica são
os mais desenvolvidos econom1ca'llente Ass1m. a não incidência
do lmposto nas ooerações interestaduais vira. em ultlma ana 
1ise. beneflciar a maloria dos estados consumidores. Que são
os met10S desenvolvidos, porquanto o lmposto. ao ser pago nas
operações subsequentes as operações interestaduais, gerarão I

recel ta para esses estados consumidores
Portanto, considerando-se as perdas e beneficios decor 

rentes da não incldêncta, verifica-se que. em termos nacio 
nals. ha'Jerá mal0res benefIcios se mant1da a não incidência,

-------------~~~-~~:~~_:_~:~~::_~~~-~~-~::~_::_~~--~~-~~_:~:_~~~~-------------
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lP12220-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
* *. PARECER "*"."""'."

Pela aprovação Validos os fundamentos da Emenda

1P12225-2 NION ALBERNAZ. PMDB
.....**..*....* PARECER .......*•• *..

A disposição cont tca na êmenoa é conflitante com o texto
do Projeto Pela rejeição

lP12226-1 NION A[BERNAZ PNlDB
** ..** ** PARECER ..

A Emenda deve sei' rejeitada cor não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de steterat tzacãc

tanc tat expansão das atividades estatais em um setor econômi
co que, além de ser relativamente competitivo, permanece com
ampla o-eocmtnâncta da iniciativa cr tvada nacional Pela re
jeição

PMDBWALDYR PUGLIESIlP1221S-5

lP12224-4 NION ALBERNAZ PMDB
*.",*....... PARECER .* .... *..*••

A presente emenda, embora os al tos cr-onôsttos do eminente
ccost ttutnte. conr t t ta co'n a sf stemat tca geral adotada pelo
Projeto de Constituição

AssIM, pela sua rejeição
-------------------------------------------------------------------------------

lP12223-6 WALDYR PUGLIESI PMDB.* PARECER * **
Consideramos o termo adotado mais condizente com os ob

jetivos a serem alcançados pela Nação, mediante- a aplicação
das normas estabelecidas na Carta Magna-------------------------------------------------------------------------------

lP12217-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
....... **.... PARECER *......*.*.

A emenda não e de ser acolhida ante a supressão do ar-t
19B e oe-aar-arc do projeto, proposto pelo relator

Pela rejeição

lP12222-8 WAI.DVR PUGLIESI PMDB
*.........*... PARECER .***.**...

E objeto da emenda excepcional" os trabalhos avulsos, que
exercem atividades representados por suas entidades de clas
se, da proibição de tntereeotacêc de mão-oe-obr-a expressa no
inciso XXV, do artigo 13 do Projeto

Entendemos, apcs considerar as razões acr-esesntaoas por
tnumer-cs constituintes, se- a r-ater-ta complexa e extremamente
variada A intermediação de mão-de-obra engloba situações que
apenas tem em comum o aspecto formal da relação de trabalho
A vedação cur-a e simples nessas circunstâncias, correra o
risco de encerrar et tvtcaoes Que não apresentam os conhecidos
efeHos nocivos dessa pr-át tca Essa a razão por que catanos ,
no substitutivo, por restringir a proibição â execução de
trabalho permanente e ressalvar da vedação casos a serem pre
vistos na legislação or-dtnar ta O dos trabalhadores avulsos,
objeto da presente emenda, deve, a nosso ver estar contencta
do na lei futura

1P12216-3 WALDYR PUGLIESI PMD5
.........*••• PARECER ..*...***••

A tertssãc na posse pela União deve ser precedida de pro
cesso ecntntst eat tvc, com garantias de participação dos inte
ressantes e prever, tambem, a forma de caaenento da desapro
priação, elementos não contentes da presente Enenda

Pela rejeição

lP1221B-O WALDYR PUCLIESI PMOB
...*.."'...... PARECER .* .......*..

São evidentes os bons pr-cpcsttcs do autor da emenda A
nosso jutzo. porem, trata-se de matér ta t tptce da lei cr-c t

nar ta. que, em cada caso, poderá dispor sobre a concessão de

-------------~~~:::~-~:_~~:::~:~~~:_~~~~:~~~~:_-~:~~-~:~::~~~------------------
lP122l9-B WALDYR PUGLIESI PMOB
..........*.... PARECEI' ......... *....

A limitação de ãr-ea par-a excrc-acêc ear-tcote não atende
ao critério de função social da propriedade, que deve ter co
mo objetivo aumentar a produção e a fronteira ear-tccta

O Brasil tem enorme disponibilidade de terras e, para ca
da exploração é exigido tamanho de ar-ea diferente

Somos pela rejeição da Emenda.

lP12221-0 WALDYR PUGLIESI PiYDB
........"'** PARECER .

A Emenda ratifica, com outra redação, o disposto no ar-t
432 do Projeto

No que concerne a sucstdtos de ex-Presidentes, em razão
do acolhimento de proposições apresentadas e por nos acolhi
das, entendemos que fazem os ex-mendatar-tcs da Nação jus aos
referidos bener tctos , face a dignidade do cargo exercido

Quanto aos ex-Governadores e ex-sr-eeet ecs, entendemos que
devem eles ter as suas situações reguladas pelas Constitui

ções estaduais e legislação pertinente
Somos, pela aprovação parcial da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP12206-6 VIVALDO BARBOSA POi
.* .... *"'** PARECER •• *****.*

A dtscoetção contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto Pela rejeição

lP12207-4 VIVALDO BARBOSA POT
....... " .." .. '" PARECER ..*•• *...."'..

A matéria, conquanto de alto mer tto. devera ser referida
a legislação rner-accnst ttuctonat , salvo melhor ju'izo
_Pela rejeição

lP12209-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
"*""""'.*" PARECER ..***.*...*

Acolhendo em parte a justificação apresentada o relator op
tou pela supressão dos artigos 43B, 439 P 441, mantendo o
440, coj et tvanoo UM estudo aprofundado do complexo da r-edtvt
são ter-r tto-tat do Brasil

lP1220a-2 VIVALDO BARBOSA PDi
............... PARECER **.**.*....

A mater ta não cer-t toe ao Capitulo II, mas sim ao que
dispõe sobre a Seguridade Social que, no particular, contem
~la dteccstt tvo ocm a nesna finalidade

lP12198-l JOAQUIM BEVILÁCQUA PiB
"'****"'*** PARECER **..*.*".'"

A Emenda deve ser aprovada, cento-me entendimento pr.edo
mtnant e na Comissão de Sistematização

--------------------------~----------------------------------------------------

1P12197-3 JOAQUIM BEVILACQUA PTB
."'."'."'''.''' PARECER .*.*"'*"'''' ..

As fi'lal idades oe-seautoas pela Emenda contrar-f an a ori
entação oertntoa pelo Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1220Q-7 JOAQUIM BEVILACQU,ll PiB
............ PARECER *"'.... *.....

A Emenda deve ser r-ej ettace por não se ajustar ao enten
dtr-ento predominante na Comissão de Sistematização

--------------------------~----------------------------------------------------

lP12l99-0 JOAQUIM BEVILACQUA PiB
.....*......... PARECER ."'*.... *....

A EMenda deve ser aprovada, conforme entendimento predomi
nante na ccmf ssão de s ts temat t aação

--------------------------~----------------------------------------------------

lP12201-S JDAQUIM BEV1LACOUA PTB
"'..."'**..... PARECER ........** ....

Pela rejeição Legislar sobre r-ater-ta processual e de
competência da União rioedidas desburocratizadas podem ser to-

-------------~~~~:_~:~~:_~:~:_~:_~~~:~~:~:~~-~~~~:~~~~~------------------------
lP12202-3 AMAURY MULLER POT
*..*........ '1<. PARECER ....*..*......

Considerados pertinentes o caout e os incisos da enenoa.
pela aprovação, considerados, salvo melhor juizo pertinentes
á legislação tntr-aconst t t.rctcnat 03 parágrafos lo e 20 da e
menca. pe f a r-ejetcac desses dispositivos
_Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P12204-0 AMAURY MULLER POT
*** PARECER * ..

A mater ta cbj eto da emenda, mereceu dos const t tutntes
empenhados na presente fase de ej abor-ação da nova Carta aten
ção muito especial, e acr-eof t amos que ao tema foi dado o tr-a
ter-ente condizente COM a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP12194-9 MANOEL r!OREIRA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida A
forma com Que o projeto aborda a meter-ta parece mais abran
gente--------------- ._--------------------------------------------------------------

lP 12196-5 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
,."••• ",••• ", PARECER "'."''''.''' •••

A oisocs tcãc contida na Emenda e conrt t t ante co"! o texto
do Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12203-1 AMAURV MULLER POi
*** PARECER *..

Pela r-efetção aater ta da legislação ordinâria-------------------------------------------------------------------------------

lP12195-7 JOAQUIM BEVILACQUA PiB
•••• "'•• "'. PARECER •••••••••

As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12205-B VIVALDO BARBOSA PDi
*."****** PARECER *""""*"".

A alteração proposta descaracterizaria o cr-tnctcto e
universalidade de sua aplicação------------------------------------------------------------------------------

PMOB

P".OB

lP12227-9 NION ALBERNAZ PMD8
.......... * PARECER .......".... ~

A emenda proposta conflHa com.o texto do Projeto, da'
opinamos por sua rejeição

-------------------------------------------------------------------------------

lP12231-7 NION ALBERNAZ PPlDB
...*•• *•• * PARECER *••••• ***

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predom1nante na COMissão de stetemet tzacãc

-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P12235-0 NION ALBERNAZ
..*.* .... ** PARECER **...**.....

lP12233-3 NION ALBERNAZ PrI'OB
................ PARECER ..

Entendeu a douta comtssão de Sistematização, pelo pensa
mento predominante de seus membros, ser inoportuna qualquer
alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o des
vtt-tuan-ento dos cr-tnctntos que nortearam a cr-ocos ttu-a daque
la norma

Pela rejeição

lP12229-S NIQN ALBERNAZ. PMDB
.* ..,,*.* •• PARECER ....*.....*..

A Emenda deve ser r-ej et taoa por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~-~~~::_~~-:~~:::~~-~:_~~:::~~:~~:~~~----------------
lP12230-9 NION ALBERNAZ PMDB
•• ",* .. * PARECER .

A disposição contida na Emenda é conflHante com o texto
do Projeto Pela reje-ição •

-------------------------------------------------------------------------------

lP12228-7 NION ALBERNAZ PrI'OB
*",,*****. PARECER .*"*.."',,,*.. -

A Emenda deve ser- r-efettede por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de s tetenat tzacêo-------------------------------------------------------------------------------

lP12232-5 NION ALBERNAZ PMDB
....**...... PARECER ... **•• *••

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP12234-1 NION ALBERNAZ PMDB
*.... *..... PARECER ...** .... *.....

Parte do ccnteuoc da Emenda foi consagrado no subst t tut t-'

-------------~~--~~:~~_::~~~:._:~~:_~:~:_:~~~~::~~-~~~:~:~------- --------------

lP12210-4 WALDYR PúGLIESI
*........*.... PARECER "".* ••• "*

Sem ell'bargo do apreço pela intenção, por não aeetccee-jie
a outros prit1c'plos ou pela sua impertinência com o terna, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP122l1-2 WALDYR PUGLIESI
"'*.... **..*. PARECER .*"'*** ...'"

A matéria é tntr-aconst ttuctonat • objeto de lei especial ou de
negociações, acordos 0.,/ tratados entre o Brasil e
instituições ou governos estrangeiros
Isso posto, somos pela rejeição da emenda proposta

-------------------------~-----------------------------------------------------

lP12215-5 WALDYR PUGLIESI PMDB
* * PARECER ..

_ A emenea propêe a es t a t f zação das atividades bancarias
Essa proposta, a ser posta em pratica, representaria uma sutis

lP12213-9 WALDYR PUGdESI PMDB
......**...* PARECER *..*..**.....

Os c tsccst tvcs Que a emenda pretende eucr-tetr- foram
Jncor-por-auos ao artigo Que delega à lei especial a
estruturação do s ts te-ea financeiro nacional

-------------~:::~-~~~~~.:_~-~~~:::~_:_~:~~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~------------------
lP12214-7 WALDYR PUGLIESI PMOB
"."'*"'••"* PAREÇl;.R ....*......

• A emenda propõe a extinção dos atntsrer-tos Militares e a
criação do Ministério da Defesa, cujo titular suja, cr-tor t ta
rteeeore, um ctvt i

Nada obsta, na forma como se encontra, que seja um ct-
vi I, ministro de qualquer uma das ar-nas Nada melhor, toda-
via, que o ápice de Qualquer carreira seja ocupado por quem
realmente entende do assunto

lP12212-1 WALDYR PUGLIESI PMOB
* '" PARECER ***.

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Pres toen
de da necum rca , previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não mer-ece acolhida, tendo em vista que
o dispositivo supracitado ja reduziu em 1 ano o mandato estab
etectoo na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, que a ner-eanêncta do atual Pre
sidente ate 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder as alterações orgânicas e estruturais do sats ,
determinadas pelo texto constitucional que ora elaboramos

somos, ass tn, pela rejeição da eme-roe-------------------------------------------------------------------------------
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Ressalvados casos escectat tss tnos , a questão do "quorum"
deve ser relegada aos Regimentos dos 'rr ttiunats-------------------------------------------------------------------------------

tP12236-8 NION ALBERNAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O teor da Emenda esta parcialmente contemplado no Substitu
t tvo, o que implica aprovação parcial

No que cer-t t ne ao aspecto da "tr-r-eout tnt l tdade substancial
de venci nentos " , tr-anscrevenos opinião que eatt teos, quando
do exame da Emenda no lP16352-B "Não s6 os maatstr-acos , mas
todos os brasileiros mer-ecem a proteção da irredutibilidade
"r-eat " de salários Não sendo ccss tvet estende-las a todos,
que não se a der tr-a a alguns a

lP12237-6 NIQN ALBERNAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser -ef et teoa, por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~~-~~~~::~~-~:_:~:::~~:~~~~~~---------~------
lP12238-4 NION ALBERNAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Havendo o Substitutivo disciplinado a mater-ta em cao t tu
10 ceccr-tc. cesnecessàr ta a utilização das "tneccs tcões rr-an
sr tõr-tae'' , como quer o autor- da Emenda

Pela m-ejuotctar Idade-------------------------------------------------------------------------------
lP12239-2 NION ALBERNAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

êmncr-a se trate de nor-ma de car-áter- altamente moraliza
dor, entendemos que o assunto deva ser tr-atado pela legisla
ção cremar-ta

lP12240-6 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda c-opõe aj ter-ar- o parágl'afo untcc do ar-t 255
Entendemos ser a orocoeta matéria de lei cr-dtnár-f a
Pela rejeição

1P12241-4 PAULO PAIM PT
••••••••• PARECER •••••••••

O tema objeto da Emenda integra o sr-cj etc, com o texto
eajcr-t ter-tamente aprovado pela Comissão rer-at tca-------------------------------------------------------------------------------

lP12242-2 LUIZ VIANA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda aborda assunto ainda discutido a ntvet de Pr-oje
to, devendo o sunst ttut tvc f tr-mar- posição definitiva sobre o
tema

lP12243-1 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda dispõe "que o aux t t to doença e a accsentaoor-ta
por tnvat tuez concedidos pela sr-evtoêncta soeta i aos que te
nham completado cinco anos de our-ecêo. consecutivos ou alte
r-aoos , s6 cessar-ão com a volta cr-evta do tr-abatno",

A norma proposta limita-se a consagrar r-e tter-auas deci
sões do 're tnuant recer-ar de Recursos sem-e a matéria e ev t tar
que a Previdência Social tns tsta na acccetnàvet cr-ét tce que
vem, de longa data, adotando

Na verdade, o substitutivo da Comlssão de Sistematização
não contempla a emenda sob exame Desta forma. julgamos ser
meter-ta pertinente á Legislação cr-ctnár ta. r-azão pela qual 0
~'namos pela sua ref etcão

lP12244-9 AMARAL NETTO PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento pre
dominante na Comissão da Sistematização

Pela r-ef e tcão.-------------------------------------------------------------------------------
lP12245-7 AMARAL NETTO POS
........... PARECER ••• "'•••••

Não se compreende a criação de um Tribunal Superior se
não houver pelo menos um que lhe seja tnrer-tor-, ou que fique
em aberto a possibilidade de sua instalação

Pela rejeição

A Emenda propõe nova redação a ai tnea G do item VI do
ar-t 17

A temnor-et idade orevtsta no dtsnoatt tvo e neotca de ex
traorcmér-to alcance e não deve ser postergada

Opinamos pela rejeição da Emenda

lP12252-0 BENITO GAMA PFL
........... PARECER .

A emenda proposta merece ser parcialmente acourtca, pe
lo significado cont too nas objeções que encerr-em

Pela aprovação parcial

1P12253-8 BE"lITO GAMA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O ntr-ettc a tneo-eacão foi acolhido, com outra redação, no
substitutivo do Relator

lP12254-6 BENITO GAMA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A teatsiacâc ordtnar ta ja cuida da eater-ta. o que torna acon
se 1have 1 sua rej e I cão

lP12255-4 BENITO GAMA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A cr-coos tcão não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to ccnst t tuctcnat em elaboração Pela ref etcãc

1P12256-2 GERSON PERES POS
."' ••••••• PARECER .

Apos acur-ada r-ertexãc, ccntutmcs que r-etat tvamente ao utr-e t to
de greve, apenas quatr-o pontos fundamentais devem figuraI' co
rno cr-ecettos ccnst t tuctcnats
1 - a liberdade de exareteto do direito
2 - a etr-tbutcãc aos tr-abatnador-es da definição soar-e a opor
tuntcaoe e o âmbito de tnter-esses a defender- por- meio de üre
ve ,
3 - a pr-eservação da continuidade de funcionamento dos sel'vl
ços destinados a atender ás necess toeoes tnadtevets da comu
nidade,
4 - a regulamentação do direito pela ter respeitando aqueles
parâmetros const i tuctcna t s
Como a Emenda creccntza a t tber-oece do exer-ctctc do ou-ettc
de areve , mas sob outra fórmula que não aquela acima exp1ici
;ada, somos pela aprovação carctat

1P12257-1 OALTON CANABRAVA PMOB
........... PARECER .

A Emenda e r-ej ett aoa. uma vez que o enunclado do artigo
348 é constcer-acc fundamental nas oer tntcões de atr-tbutcões
na ár-ea de Saúde

lP12258-9 DALTON CANABRAVA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão esta prejudicada pela supressão do ar-t 345

lP12259-7 DALTON CANABRAVA PMDB
........... PARECER ..

A sugestão de modificação do 30 do ar-t 349
(Atual ar-t 248, 30.) está tmct tctta no atual texto, não
sendo, por-tanto. necessar-tc a ecctr tcacãc

lP12260-1 DÁLTON CANABRAVA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A sucr-essãc do 20 do ar-t 349 (Atual Al't 348, 20) e
julgada desnecessária uma vez Que contem tecer-tente dtscos t
t tvo de r-egutement ecãc da atuação do setor- privado de saude

lP12261-9 IRMA PASSONI PT
• DARECER •••••••••

Efetivamente, não exlste motivos para que se dê 120 dl
as de 1tcenca á gestante Por outr-o lado, caber-a a lei cr-dt
nar ta estabelecer o prazo mais adequado E importante ressal
tar, porem que deve permanecer- a dtscotcãc seguinte "sem
pr-efutac do eepr-eso e do satar to" Ha que se uar-ant tr na
const ttutcão o referido direito a flm de que não se comera
ar-cttr-ar-tecaces contra a mulher

lP12250-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A pl'oposição nlio concol'l'e pal'a o aperfeiçoamento ao tex-

-------------:~-~~~~:~:~~~~~~:_:~_:~~~~~~~--~~:~-~:!:~~~~--------------------

lP12246-5 AMARAL NETTO POS
."'••••••• PARECER •••••••••

êmbcr-a avesso ao trato de vinculação e ecutper-acão de
vencteentcs (exceto a norma proibitiva) no bojo da Constitui
ção, acolho a Emenda, r-endentro-me aos cr-ececenres , a fim de
cr-cptctar matcr- debate sobre a questão-------------------------------------------------------------------------------

lP12247-3 JOSÉ DUTRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Concordamos com as poncer-ecões at tnnaces na Just1flcação
da Emenda, com vistas á necessidade de o texto ccnst t tuctcnat
não contemplar mater ta que, de forma mais ecroor-taca, deve
ser tratada em teatstacãc cr-ctnár ta Nesse sentido, o artigo
427 e seus parágrafos ror-em transformados em pronostçâo uni
ca , na qual esta cos tanaoa a mater1a que no nosso entenctaen
to deve sar- tr-atada no âmbito const t tuctonat

Asslm sendo, não nos parece adequada a postulação da E
menda, no sentido de r-emeter- a lntegra1 ordenação da matéria
para a leglslação or-uf nár-ta

Pela eeretcãc.

lP12249-0 JOSÉ DUTRA PMDB
••"''''••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva enrradlcal' do texto constitucional o
Art 427 e seus tl'ês pal'ágrafos, que versam sobre a pesqulsa,
lavl'a de Exp1ol'ação de minér10s e o aproveitamento dos poten
ciais de enel'gla elétl'ica em terras lnd\genas

Em nosso entendimento, a proposta mel'ece acolhimento par
cial Os parágrafos 2 e 3 do art 190 c1tado podem, sem
qualquer preju\zo, seI' l'et1l'ados do texto

Por outl'O lado, a redação proposta, pal'a substituir o
Ar1. 427 e seus paragl'afos é Inaceitável l1á seculos os
indios espel'am o reconhecimento nacional de seus dil'eitos,
dentro de cl'itél'los de justlça e humanismo

Presel'vem-se po's o ·caput a do Art 427 e seu 1, Que
passa a pal'ágl'afo uni co.

Pela apl'ovação parctal.-------------------------------------_._---------------------------------------

1?12269-4 ELIEL POORIGUES PMDB
.......... PARECER ••••••••"

O Objetivo do 30 do al'tigo 303 é forçar a ef1c1ência
gerenc\al das empresas estatals, lnclusive dentro do princ1
pio, PI'Oposto pal'a a Ordem Econômica, da 1 iVl'e concol'l'ência
Pela reje1ção da Emenda

Entretanto, no substitutivo, exclulmos as fundações pu
bl icas das I'estr~ções do d\spositlvo

Pela rejeição

1P12262-7 IRMA PASSONI PT
• •••••••• PARECER •••••••••

Entende o Relator que esta meter-ta deva ser- t r-ataoa
competência da União

1Pt2264-3 IRMA PASSONI PT
••••••••• PARECER •••••••••

Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensa
mento predominante de seus eencr-os , ser inoportuna qualquer
alteração ao texto do al't1go 199, a flm de se evitar o des
virtuamento dos principias que nor-tear-am a crooos ttur-a daque
la nor-ma

Pela rejeição

lP12265-1 IRMA PASSONI PT
.......... PARECER •••••••••

Tendo optado, conforme massa de emendas neste sent 'do ,
por or-tentação mals consentânea ccn a manutenção do texto do
Prof eto, somos pela rejeição desta emenda

lP12267-8 IRMA PASSONI PT
••••••••• PARECER •••••••••

Entendeu a douta Com1ssão de Sistematização, pelo pensa
mento predominante de seus nentn-os , ser inoportuna qualquer
altel'ação ao texto do artigo 199, a fim de se evitaI' o des
virtuamento dos prlnc~pias que nortearam a propositura daque
la nOl'll'a

Pela rejeição

lP12266-0 IRiIt'lA PASSONI PT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda fol er-ejuetcaca pela svcr-essãc total do ar-t tac-------------------------------------------------------------------------------

1P12263-5 IRMA PASSONI PT
•••••• "'•• PARECER •••• "'•• "'.

Entende o Relator que o monopólio ou os ct tsonct tos não
devam ser aomtnt tucs sequer para entidades do Estado-------------------------------------------------------------------------------

1P1226B-6 IRMA PASSONI PT
••••••••• PARECER ••••••••• &>

A presente emenda que na vel'dade tl'ata-se de um subst 1tu
tivo, foi apl'oveitado naqull0 que conside"a'TlOs adequado ao
aperfeiçoamento do projeto e oara o setC'r m1nel'al

Pala apl'ovação pal'cial------------------------------------------------------------------------------

1P12270-B ELIEL RODRIGUES PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

a A adição da expressão prOposta é redunda"lte, vlsto que
.a lei do S F.N dispal'a sobl'e a estl'utUra do sistema As lns
tituições financeiras putl11cas e privadas fazem parte. 6bvia
mente, desse sistema

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------'FL1P12251-1 BENITO GAMA
•••" ••••• PARECER ••••• " •••

1P1224B-l JOSÉ DUTRA PMOB
........... PARECER •••••••••

A concettuacêc de empresa nacional, na for-ma em que está
colocada no Projeto, ensejou a nreocuoacão de dezenas e deze
nas de ccnst ttutntes , os quais se mant testar-am com Emendas em
que uma tônica predominou a titularidade do controle de
ctscr-tc e de capital cever-ta estar- nas mãos de cr-ast ietr-ce, e
não, como no sr-cf eto, nas mãos de pessoas etatces ecmtctt ta
das no sats

Uma solução conct t tatór-ta foi encontrada e passou a in
cor-ocr-ar- o "subst t tut tvo a t ttutar tcace passa a ser de m-e
s t te tr-os domiciliados no Pais, ou ent tuace de direito puct tcc
tnternc, e definlu-se a empl'esa brasileira de capttal estran
gelro como aquele que, tendo sede e dil'eção no Pa\s, não pl'e
encha os demais requisitos da empl'esa naclonal, nos termos
definidos no subst1tutlvo

Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o n'ivel de
polemlzação do assunto

Pela Apl'ovação Parcial
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lP12276-7 ELIEL RODRIGUES PMDB
••• "''''''' ... ''' PARECER ......"''''••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento co tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

lP12272-4 ELIEL RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

EM nosso entendimento, não cocer-teeos abrir mão da ne
cessidade de intervenção do Estado no contntc econômico quan
do se trate de defender a segurança nacional

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP12274-1 ELIEL RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER ••••••"'••

A legislação pertinente, em que pese aos nobres crccõst tos
do Autor, tambem e imprecisa, no Que tange a definição e a
brangência do conceito de instituição financeira A de't tmt ta
cão pretendida, portanto, há de ser feita a ntvet da lei es
tadual

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12277-S ELIEL RODRIGUES PMDB
••• "'...... '" PARECER ."'''' •••• '''.

A matéria objeto da presente Emenda e, a nosso ver, de
natureza infra-const i tuctonat

A autor-taacãc para Que as instituições oficiais de cr-edt tc
operem em todos 05 segmentos do mercado financeiro deve
estar sujeita ao or-ocr-tc desempenho das funções Que se deseja
do mercado

sere, rejeição-------------------------------------------------------------------------------

o conteudo da Emenda, em sua essência, foi tnccr-ccr-eoc
ao Projeto, sob outro T'itulo

lP12287-2 FABIO RAUNHEITTI PTB
"''''••• '''.... PARECER "'••• "'."' ••

A emenda objetiva, com a redação que formula para o
art 424, suprimir todas as demais disposições do camnno
VIU do r ttutc IX do Projeto de Constitutção

Se aceita, ficaria a Questão indlgena nacional sem a
solução adequada Que requer, a exigir cer-nenentemente corre-
ções e tratarrento convenientes por parte do legislador

a Brasil já atingiu maturidade suficiente para sotuctc 
nar- suas grandes questões, corrig'r as dramáticas dis
torções sociais Que apresenta, notadamente r-err-etancc as
longinquas desigualdades Que tanto entravam sua vida sectc
econômica

A proposta em exame nada inova Apenas 'intenta retirar
dtr-ettos deferidos às populações indigenas no Projeto de
const ttutcâo A essa população foi negado até o direito á

vida Dos sete milhões de tndtcs existentes na eocca do
descobrimento restam apenas cerca de 200 mil

Não podemos continuar sonegando aos nossos tnutos
direitos Que o humanismo e a justiça tanto recomendam

Pela rejeição

1P12289-9 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
.....* •••• PARECER ••• "'•••"'.

A emenda do nobre constituinte assegura aos inativos o
mesmo névet de remuneração em atividade, isentando a tnctoên
cta co fisco e das constr-tbutcões or-evtuenctár-tas aos inati
vos

Consideramos Que o mérito da emenda tem como objetivo
fazer justiça social, aliás ercctavet , no entanto no suust ttu
t tvc a aludida proposta não é contemplada

Julgamos que a meter-ta e pertinente a Legislação ordiná
ria, desta forma, opinamos pela sua rejeição

1P1229 1-1 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
•• "'•• "'."'. PARECER •• ",•• ",•• ",

Objetiva a emenda dar tratamento diferenciado, na legis
lação do Imposto de renda, aos rendimentos do trabalho, est t
pulando para estes at tcuotas proporcionais, enquanto os ren
dimentos correspondentes a ganho de capital ficariam sujeitos
a at tauotas progressivas

Praticamente, inverte-se a situação atual que d1scrlmina
contra os rer-dtnentcs do trabalho

A nosso ver, o assunto deve ser deixado a legislação or
dinária, oor-oue a matéria, por natureza, não e constitucio
nal Alem dlsso, a referida discriminação não e conveniente,
se feita de modo genérico necess t t ae ta ser dosada e isto só
e ccss tver se dermos liberdade ao Poder Legislativo para, me
diante norma tntr-aconst í tuctonat , adotar cr-t ter tos conoatv
vete com a conjuntura e os objetivos da oot tt tca econômica e
flscal

lP12290-2 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
•••••••• '" PARECER •••••••••

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a 'inexistência de consenso so
bre o tema ainda arrplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da media das sugestões anal tsacas, em seus
nucteos , frutificaram os atsncs tt tvcs r-atactcnaucs em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto coss tvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, às
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP1228B-l VITOR BUAIZ PT
••••• "'''''''. PARECER •• ",.....",.

A redação adotada visa fortalecer os Estados federados, dan
do-lhes car-t tcrcecãc na decisão que diz r-escetto não só aos
interesses da União e das populações locais como tambem do
Estado Federado ja existente

P'L

Matéria car-act er-j st tca de legislação ordinária

lP12278-3 JESUALDO CAVALCANTI
"' "'•• "''''. PARECER .

lP1227a-2 ELIEL RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER ."''''''' •••••

A definição dos r-ecutst tos para designação da diretoria do
Banco Central, bem como os seus impedimentos accs o exer-ctctc
do cargo são dispositivos que devem constar da Carta Magna,
visto Que o Banco Central em qualquer pa1s moderno é o "banco
dos bancos" É a autoridade monetária Que devera regular a
oferta de moeda e de credito na economia, bem como fiscalizar
as instituições

Quanto ás demais instituições oficiais a própria tet do
5FN poderá def1niar os referidos critérios

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP1227S-9 ELIEL RODRIGUES PMDB
....."'•••• PARECER "''''•• ''''''.'''.

A Emenda propõe alterar o cacut do artigo 284 do Projeto
de const ttutcão da Comissão de s tatemat tzacãc

A materia disciplinada pelo art igo em foco é de natureza
eminentemente administrativa, não se justificando a sua In-
clusão no texto constitucional

Assim, face á supressão, Que erooomcs s, do artigo 284, en
tendemos prejudicada a Emenda em exame-------------------------------------------------------------------------------

lP1227l-6 ELIEL RODRIGUES PMOB
... ",,,,,,, •• ,,,. PARECER ....."'••••

A Emenda propõe alterar a redação do car-aar-arc untcc do
artigo 284

A Emenda eo-esentaoa pelo Nobre Const t tutnte contem as-
pectos Que representam efetiva contribuição para o aperfei-
çoamento do Projeto de Constituição Que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o artigo e'TI foco a seguinte redação MAs disponibilidades de
caixa da Untão serão oeccs tt aoas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito federal e dos Munic\p1os, bem como as dos
Órgãos ou entidades do poder Publ tcc e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos em lei"

Pela aprovação nos termos do sunst t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

lP12279-1 JORGE LEITE PMDB
••• ",,,,•••• PARECER •••••••••

A matéria da Emenda é, t tptcamente, de natureza regulamen
tar a ser dtscf ot tnaca pela legislação ordinária

1P12292-9 JUTAHV MAGALHÃES PMDB
............. PARECER •••• "'••••

Em vista do atual propósito de simplificar a redação do
texto do Projeto, deixando para a legislação o-dtnar ta mate
ria constitucional, cctemcs por acolher a proposição

lP12280-S JORGE LEITE PMDB
"''''••• '''••• PARECER ••••••"'••

Teria fundamento a Emenda, como norma acaut et accr-a da
igualdade de direitos, não fosse a c u-cunst âncta de Que o
Projeto ja assegura a plenitude dessa igualdade para todos os
cidadãos, sejam homens ou mulheres-------------------------------------------------------------------------------

lP12281-3 JUAREZ ANTUNES POT
......"'•• '" PARECER ."'•••• "'••

O autor da emenda pr-opõe texto alternativo para a questão
da previdência social Ocorre, cor-ém. que ao fazê-lo, adota
redação inadequada e conteudo t tptco de legislação cr-cmé
r-ta

lP12282-1 MARCOS LIMA PMOB
......"'."'. PARECER •••••••••

A Emenda objetiva Incluir na competência da untãc os im
postos sobre minerais do Pais, inseridos na competência tribu
târ ta dos Estados pelo Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização

A proposta, não obstante os elevados propósitos que a tne
piram, conf t tta com a sistemática geral adotada no Projeto

A tnc tusãc dos impostos incidentes sobre minerais no cam
po de incidência do imposto estadual sobre a circulação de
mercador tas tem a vantagem de torna-los não cumulat1vos,o Que
contribui para diminuir o ca-ãter- regressivo do tributo

Pela rejeição

1P122Ba-o MARCOS LIMA PMOB
••••• "'••• PARECER "'."'''' •••••

Acatar a proposta sugerida pela emenda significaria a
manutenção da situação atual, na qual os tnntos são permanen
temente per-turoaoos por grupos e pessoas, e até assassinatos,
na cobiça pelas riquezas minerais existentes em suas terras

É exatamente esse fato Que norteou o esctr í tc dos cons
tituintes na elaboração dos cteccstt tvcs ja aprovados no Pro
jeto da Constituição, ccnstauanoo direitos em favor dos in
dias

POr outro lado, e tmensaeente entr tstececcr- verificar o
Que se fez com as riquezas minerais e mes-o com os minerais
estrateg'icos do Pais fora das áreas ir>d'genas - praticamente
entregue a grupos internacionais e se const itu1ndo numa gran
de vergonha nacional

É necessar-to Que se preserve, pelo menos, as r-tcueeas
minerais que porventura existam nas terras indigenas, razões
pelas quais a presente emenda não pode ser acolhida

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12284-8 MARCOS LIMA ?MOB
."'••• "'''''''. PARECER •••••••••

As razões excendtues na Justificação da Emenda são muito
cocr-tunes , motivo par que acolhemos sua postulação
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP1228S-6 FÁBIO RAUNHEITTI PTB
•• "''''•• ''''''. PARECER ...."'."' •••

Pretende-se com esta emenda alterar a redação da at tnea
f do item rrt do art 12

Como este e outros dispositivos do mesmo artigo visam a
evitar tratamentos diferentes entre os cidadãos, somos
ravor-avets à sua atntet taacêo de forma a garantir a
'gualdade entre todos perante -e lei-------------------------------------------------------------------------------

lP1229a-7 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.. PARECER ",,,,,,, ••• ,,, .

aocs acurada reflexão, ccntutmos que relativamente ao direito
de greve apenas quatro pontos fundamentais devem figurar co
rno pr-ece t toa const t t uctcnats
1 - a liberdade de exer-crctc do direito
2 - a atribuição aos trabalhadores da oet tntcãc sobre a opor
tunidade e o âmbito de inter-esses a defender por meio de are
ve ,
a - a preservação da continuidade de funcionamento dos servi
ços destinados a atender as necessidades tnadtave ts da comu
nidade,
4 - a regulamentação do direito pela lei r-esoet tenoc aqueles
parãmetros ccnst t tuctcna ts
Como a Emenda pr-eccntza a t tneroace do exer-crctc do direito
de greve, mas sob outra fór!T'ula que não aquela acima exnt tct
;ada, somos pela aprovação parcial

lP12294-S JUTAHY MAGALHÃES PMOB
."'••••••• PARECER •••••••••

Resguarda-se, em dtspcstt tvc crópr-tc, o t tnanctamanto I

setorial, o qual dever-á ser discipl tneoc em ter orçamentá
ria conforme disposições transitórias

Pela aprovação parcial

lP1229S-3 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
"''''''' •••••• PARECEP •••••• "'••

Pela aprovação car-ctat , nos termos do substitutivo

lP12296-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
."'•••• "' •• PARECEP ."'''' ••••••

Ressalvamos o merito do obf et tvc da proposição, mas a
mesma, em parte, se reporta a mater1a ja contida no Projeto
de Constituição, em parte, trata de matéria infraconstitu 
ctcnat , a ser mais adequadamente abordada em legisla 
cão complementar ccncrutmce pela prejudtc1al1dade da Emen 
da

lP12297-0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
........... PARECER ••••"'*•••

A partilha das receitas tributarias, como esta no proje
to, ccsstbt r t t ar-á :;lOS auntctptos um acréscimo real de cerca
de 251. sobre a sua atual participação Tal acr-ésctmc provira
indiretamente da União, através da ampliação do atual IeM
ror-tatectoo com a base econômica dos 1mpostos untccs , a serem
ext tntos Com tal ampl tação e com o aumento de sua partici

pação nas transferências, tanoem os Estados sairão fortale-
cidos Por outro lado, a arrecadação dos empréstimos coecut-
sór-tos tem destinação especifica, ou seja, atender despesas
extraordinárias provocadas por calamidade publica .. Pela re
jeição

lP12298-B IVO CERSÓSIMO PMOB
•••• "''''••• PARECER •••*•••"'•

Pela rejeição A redação do Projeto é mais s tntet tca ,
objetivando à mesma tutela constitucional

1P12299-G AUREO M:LLO PMDB
•••• "'•••• PARECER •••*"'••"'*

A Proposição, encer-a disponha sobre mate-ta const t tuctc
nal, contem desdobramentos Que melhor se situam no âmbito da

lP1228G-4 FÁBIO RAUNHEITTI
"'.-t"'."'••• PARECER .

PTB
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lP12318-6 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••*•••••

Pela rejeição. por não se ajustar ao entendimento ca Co 
nteeãc de Sistematizacão-------------------------------------------------------------------------------

1P12319-4 JOSÉ CARLOS CDUTINHO PL
.......... PARECER •••••••••

Sarros de parecer que o dtspos tt tvc enat tsaoo em ntvet
constitucional, não deve coeoor-tar ressalvas-------------------------------------------------------------------------------

1P12320-8 MÁRIO LIMA PMDB
•••••• >11•• PARECER •••*•••••

A ampliação das te-ontoaoes tributárias centr-ar-te 'ten-
cêncta crescente que vem se manifestando, entre os Constitu
intes desde o inicio dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões resat tcas , além de comprometer a meta de se refor-

------------_:~~:~_::_~~~:~:~:-~~~~:~~:~:_~_::!:~~~~~--------------------------
1P1232l-6 MARIO LIMA PMDB
••••••••• PARECEr? •••••••••

A le1 Que est ttutu o benee tctc da anast ta trazer
limites e ampl ttuces-------------------------------------------------------------------------------

lP12327-5 JOSE MAURíCIO POI
............ PARECER .

Tendo recemco parecer contrario emenda tendente a subtrair
os ser-vtcos ao âmbito do novo ICMS, em consequêncta talflbém e
de se descartar o acolhimento desta A unificação do ICM com o
ISS t en como objetivo cct tmtaar- a ar-r-ecadação deste. que es
ta...ia sendo sucexntcr-aoa pelos Munic'ipios Essa untr tcacão.
longe de prejudicar as comunas, as beneficiara. pois passarão
a participar de 25% do produto da arrecadação do ICMS, em vez
dos 201. do ICM atual e da dtrntnuta receita do ISS

Pela r-eretcãc

1P12335-6 JOSÉ MAURíCIO POT
••••••••• PARECER .

A estabtt toaoe. entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto. corro contraposição ao , tvr-e ar-mtr-to

do empregador de despedfr o eecr-eçaoo. tornou-se. artificio
samente. uma eoment csa e controversa questão. porquanto. seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado. r-et ter-eoaaerrte, por uma solução nar-mcntosa do problema

Na verdade, o Que QtJer o empregado e ver 1imitado aquele
artn tr to e não. como se cr-onata eoçenaoanente ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tnat tenáver da
proprla atividade empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máquina Que, apos
usada, é jogada fora ccee-tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato-

lP12322-4 JOSE MAURICIO POi
........... PARECER "'••

A inclusão das transferências para a reserva remunerada
como r-ate urra etapa a ser e tscat taeoe pelo Tribunal constitui
um "bis in toea". Que deve ser evitado

Pela r-ejetcâo

lP12323-2 JOSE MAURICIO PDT
••••••••• PARECER .

Propõe a Emenda -etnser tr- o ISS na competência municipal
O imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual

conforme a estrutura tributária contida no Projeto
Pela rejeição

lP12334-B JOSÉ MAURíCIO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A manutenção do dispositivo constitucional
nos termos do Projeto, prende-se à necessidade de se definir
critério Objetivo, na distribuição, aos Munic~p1os. da parce
la Que lhes cabe do imposto sobre circulação de mercadorias.
É sab tcc Que. se não houver definição clara e exct 'cita em
lei complementar. tal conceito poderá ser- mantpuj aoo pelos
executivos esraouaj s

1P12333-0 JOSÉ MAURíCIO PDi
.......... PARECER •••••••••

Objetiva a emenda suor teu- diversos dispositivos do ar
ti go 276 do proj eto

Tais alterações desfigurariam o sistema de tr-ansrerâncta
contido no Projeto de constituição

Pel a r-ejetcãc •-------------------------------------------------------------------------------

lP12324-1 JOSÉ MAURicIO POT
...... >õo••• PARECER .

Tendo recebido parecer contrário enenca tendente a subt r a-r
os serviços ao âmtnto do nosso ICMS. el'1 conseouêncta tampem é
de se descartar o acolhimento desta A unificação do ICM com
o ISS tem como objetivo otimizar a arrecadação deste, Que es
taria sendo sucexctcr-eoa pelos Municloios Essa unificação,
longe de prejudicar as comunas. as eeoee tct-a. pois cassar-ão
a oer-t tctoar de 25'" do produto da arrecadação do IC1rl5. em vez
dos 20% do ICM atual e da diminuta receita do ISS

Pela rejeição

1P12326-7 JOSÉ MAURiCIO POT
• PARECER .

Tendo recebido parecer contrário emenda tendente a subtrai!'
os serviços ao âmbHo dO. nosso ICMS. ern ccnsequêncta tambem e
de se descartar o acolhimento desta A unificação do ICM com
o ISS tem como objetivo cot tmtaar- a arrecadação deste que
estar-ta sendo scoexctcr-ane pelos Munic'ipios Essa unificação
longe de prejudicar as comunas, as oener íct-a. pois passarão
a participar de 25~ do produto da arrecadação do ICMS. em vez
dos 20% do ICM atual e da diminuta receita oo ISS

Pela rejeição

lP12331-3 JOSÉ MAURíCIO PDT
••••••••• PARECER •••• "'••••

pr-opõe a emenda alterar a redação do artigo 276 e acres
cent ar parágrafo (mico em sucet t tutcão aos paragrafos 10 e
20

Entendemos que a redação contida no projeto precisa
clareza a tr-anseer-êncta dos recursos aos munf c-tpf os

lP12330-5 JOSÉ MAURíCIO POT
• •••••••• PARECER •••• "'......

Outras emendas propuseram alterações ao artigo 280 do pro
jeto, as quais se propôs acolhimento, em or-ejurac, pois, des
ta Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

lP12329-1 JOSE MAURICIO POi
........... PARECER •• *••••••

A Emenda altera dispositivo do Projeto para o fim ae es
-tabelecer Que aos Conselheiros dos Tribunais e Conselhos de

Contas, são assegurados "os mesmos direitos. venctnentcs •
vantagens. prerrogativas. garantias e impedimentos dos üesen
bargadores do Tribunal de Justiça do Estado"

Trata-se de matéria que, tnegavet-nente, ttâ de receber
rnsctnt tnanento no âMbito cr-onr-to da competência legislativa
dos Estados e euntctotcs

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP12332-1 JOSE MAURiCIO PDT
••••••••• PARECER •••• "'......

O parque empresarial brasileiro, ccnst ttu ioo em
maior parte de ater-c, pequenas e médias empresas, não têm
condições de suportar novos encargos alem dos previstos no
texto do Projeto que, no particular. apenas consagra di
reito que. tradicionalmente, já eram asseaur-aocs ao trabalha
dor Cabe ressaltar que a questão do transporte está equactc
nada com a instituição do "Vale rr-anecor-te'", faltando. ape
nas. dinamizar-se a sua execução---------------..---------------------------------------------------------------

1P1232B-3 JOSE MAURíCIO por
.......... PARECER •••••••••

O Relator entende que os proventos da aposentadoria deve
rão recebe" o mesmo tratamento tr tnutar to dispensado aos r-en
dime'1ltos do trabalho assalariado No que respeita a isenção
de contribu1ção prev1denciár1a. trata-se de marer ta que já e
ctuetc de lei or-df nar-j a , desnecessária e teoer-t tnente sua
ctsctct tne no texto constitucional

lP12325-9 JOSE MAURICIO PDT
••••••••• PARECER .

Tendo recebido parecer contrário emenda tendente a subtrair
os serviços ao âmbito do nosso ICMS, e'l'l ccosequêncta também é
de se descartar o acolhimento desta A unificação do ICM com
o ISS tem como objet1vo opt tmt aar- a arrecadação deste. que
estaria sendo eubexoro-aca pelos aontcrptos Essa unificação.
longe de prejudicar as comunas. as oener tctr-a. pois passarão
a ca-t tctce- de 25% do produto da arrecadação do ICMS, em vez
dos 20% do ICM atual e da diminuta receita do ISS

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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1P12316-0 JOSE CARLOS COUTINHO PL
.......... PAI?ECER •••••••••

A gratuidade por tntermâdto da escola privada é uma for
ma de cnr-taar- o Poder Publico a comprar vagas ou conceder
bolsas de estudo na escola particular, Quando não se tem atn
da a certeza de Que os recursos financeiros dtsncmvets para
a educação, em cada esfera aomtntatr-at tva. serão sur tefente

-------------~:~~-~:~!:~_::~-~::~-~~_:~::~~~~:~~:~!~:-~~~:~:~:----------------
lP12317-8 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação. nos ter-aos da justificação da Emenda
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P12303-B AUREO MELLO PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada

-----------------~:~:_~:!:~:~~-------------------------------------------------
lP123Q4-6 MAURO BENEVIDES PMDB
.......... PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~!:_~:_:~~~:~~~-~:_~~:::~::~:::~~----------------
1P1230S-4 MAURO BENEVIDES PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~::~~~~~~~::_~:_~~~~::~~--~:_~~:::~:~:::~~---------------
1P12306-2 MAURO BEIIIEVIDES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As finalidades per-eecutuas pela Emenda contrariam a ori
entação def'n1da pelo Projeto

------------------~:~:_~:!:~~~~------------------------------------------------
1P12307-1 MAURO BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~~:~-~~:~~~~~:~::_~~_:~~::~~-~:_:~:::~:~~:~:~~.:---------------
lP12308-9 MAURO BENEVIDES PMDB
.......... PARECER .

rncensur-avet a referência aos Ministros do sucer tor- Tri
bunal de Justiça feita no dispositivo que a Emenda busca al
terar

Adel'1a1s, na estrutura parfilhada pelo Projeto para o Po-
der Jucrctar tc enextete o referido -rr-rbunar Superior se-
der-at "

------------------~:::_::!:~:~~------------------------------------------------
lP12309-7 MAURO BENEVIDES PMDB
.......... PARECER •••••••••

------------------~:~:_~:!:~:~~--~_:~:~~~-~~:::_~~~:~:~~:~!::._:::~~~~:_--------
1P123l0-l MAURO BENEVIDES PMOB
•• " PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~:~::-~~_:~~~~~~~-~:_~~:::~~:~::~~~----------------
1P12311-9 MAURO BENEVIDES PMDB

.........p~~:E~~~e;~;~..·;·:~enda esta parcialmente atendida A
forma com Que o projeto aborda a matéria parece mais abr-en-

-------------~:~::_---------------------------------------.--------------------
1P12312-7 MAURO BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A redação proposta não altera o co-tteudoedo texto nem o
act ara ou apr uror-a

Na realidade, o malor engloba o menor Dizendo-se Tribu
nais e Jutaes Federais. evtoenteeent e, estão inclusos os Tri
bunais federais regionais__________________~:2.~_~:~:~~~~ _

lP123l3-5 MAURO BENEVIDES PMDB
.......... PARECER .

to.o Distrito Federal. ja estão separadas as carreiras do
Ministério Publico e da Advocacia do Governo A criação da
Procuradoria de União nada tem a ver com a aparente preten
são, de Procuradores do GDF ou membros do MP do DF, de se
transferirem para outros cargos. para os Quais não fizeram
concurso

----------------~:~:-::!:~:~~--------------------------------------------------
lP12314-3 JOSE CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••••••

Seguindo a tradição do ntr-e t to nacional. a Emenda aqui
exa-ntnaua trata de netér-ta tntr-accnst t t uc í ona l , cabendo,
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa coster-tcr-

-------------~~-~:~::::~-~~~~~~~:~~~-----._------------------------------------
lP12315-1 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
.......... PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar a orientação da Comissão
de stsreeat taacêc-------------------------------------------------------------------------------

teatstacãc cr-dtnar ta e complementar

-----------------~~~~-~~~~~~~~-------------------------------------------------
lP12300-3 AUREO MELLO PMDB
.......... PARECER ••• "'......

Pela aprovação. na forma da orientação adotada na comtssão

-------------~:_~~~::~::~:::~~-------------------------------------------------
1P12301-1 AUREO MELLO PMDB*.......*••• PARECER •••••••••

Suprimtdo o dispositivo. na redação substitutiva do aete-

------------_:~~:._~-~~:~~:_~~::_~~:~~~~~:~~------------------------------------
1P12302-0 AUREO MELLO pr,los
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo an vista que o ensino obe tqator-tc possu1 ainda oesem
penho deficiente. somos de parecer que todos os esforços nele
deve"! ser concentrados A educação cr-e-escota-, sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos
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SUBSTITUTIVO DO RElATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADASSUBSTITUTIVO DO RELATDR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP12335-6 JOSÉ MAURícIO POT 1P12347-0 JOSE MAURíCIO por

por

1P12352~6 VILSON SOUZA PMDB...........*. PARECER ..
Pela aprovação, na forma do Substitutivo

1P12355-1 MAURíCIO NASSeR PMDB
................ PARECER .........*....

A mater ta constante da presente Emenda é t rctca da le
gislação tnecacoost ttuctonat • oat nosso parecer contrario-------------------------------------------------------------------------------

lP12350-0 JOSÉ MAURíCIO POT* PARECER ..
A e-renda não apresenta ccntr tbutcâc quer tecntca , quer

jur1d1ca ao aprimoramento do Projeto.
aef etcãc

PMD8lP12357-7 MAURíCIO NASSER
.. PARECE~ ..

Mater1a ce legislação ordinária
Pela rejeição

1P1235B-S MAURICIO NASSER PMOB
................ PARECER ..

O er-t tac foi suprimido, ficando a mate-ta para a lei
or-otnae ta

pela r-ef ercêc-------------------------------------------------------------------------------

lP12353-4 MAURíCIO NASSeR PMDB
............""* PARECER .."'''' ..''' .......

A matéria de que trata a emenda proposta ceves-é ser oee
tocaca para titulo pr-ccr-to. no projeto constitucional

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP12356-9 MAURíCIO NASSER PMDB
............ PARECER .

A Criação de Força Publica Municipal não se amolda à dou
trina que orientou o projeto. deste a sua fase embrionária
Com efeito, o texto inserido no projeto nos parece mais opor-

------------_!~~~:._~~~~~-~:~~-~~~~-~~~~~~:_~::~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~------------

1P12348-8 JOSE MAURíCIO POT
.............. PARECER *.

Em defesa do n-tnctotc da t sononta fiscal, ser-es contrá-
rios a concessão de anistia para oecttcs da Previdência So-
cial Alias, a seguridade social só deveria dar rnr-ettc à
ccntr-a-crestacãc de bener tctoe e serviços para quem es t tvesse
em dia com suas contribuições

Pelo não acolhimento

1P12354-2 MAURícIO NASSER PMDB
............. PARECEI~ •• ,.. .

Propõe a Emenda re tnser-tr- o ISS na competência muntcipaT
O Imposto sobre prestação de seevtcce deve ser estadual ,

conforme a estrutura tr tbutàr-ta contida no Projeto.
seta r-ejetcão .

à tet entre mtr taoes de rendimentos especificar os que se
sujeitam á texacãc e declarar os Que ficam fora da tributa 
cão Somente quanec se trata de proteger valores fundameJ'ltats
é que a consr trutcêo deve Intervir- e cr-tar- r-esrr-tcôes ao Le 
utstat IVO

No caso em debate. a realidade econômico-social pode se
apresentar canctante , ensejando que pessoas CO'l1 r-endtmentcs '
reduzidos numa determinada esoécte percebam, t ar-bêm, rend1 
mentes expressivos noutras eeoectes - O Que oesaccnserna so
lução untce , r-tatoa. via constituição A lei cr-o tnar ta tem
melhores condições para a adequação da norma aos fatos

1P12351-B JOsE. MAURíCIO PDT
............. PARECER ..

A e-enca procura sucr-tmtr- dtspost t tvc ou expressão do
artigo 272 de' Projeto, promovendo alteração no seu conteúdo

Entendemos que tal supressão viria provocar substancial
modificação das normas a11 contidas. que articulam os impos
tos ele competência dos Estados e do Distrito Federal de for
ma clara e nrectsa.

lP12349-6 JOSE MAURICIO POT
......* PAR.ECER ..

A enertce procura suprimir dispositivo ou expr-essão do
artigo 272 do e-ejeto, promovendo alteração no seu conteudo

Entendemos que tal supressão viria provocar substancial
modificação das normas at t contidas, que articulam os impos
tos de coeoetêncta dos Estados e do Distrito Federal de for
ma clara e precisa

1P12336-4 JOSÉ MAURícIO
........... PARECER ..

O critério proposto, de s tmates r-ctat tvtoaoe no poder,
não tem a nosso ver o alcance ecr-at teeocr- a ele atr-ttiutdc

-----------------~::~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP12337-2. JOSÉ MAURíCIO por
.............. PARECER ..

A emenda procura suprimir otscos tt tvc ou expressão do
artigo 272 do Projeto, promovendo alteração no seu ccnteõoo

Entendemos que tal supressão viria o-evocar substancial
modtr tcecãc das normas at t contidas. que articulam os impos
tos de competência dos Estados e do Distrito Federal de for
ma clara e precisa

lP12342-9 JOSE MAURíCIO POT
.............. PARECER .

Segundo a tradição do ntr-etto or-ast ten-o, a Emenda em cau
sa trata de mat er-ta tntr-econst ttuctonat , merecendo ser COnst
cer-aca Quando se tratar da legislação complementar e cr-ctnã
"a

lP12344-S JOSÉ MAURíCIO PDT
.............. PARECER ..

Penhora e isenção fiscal devem ser tratadas na rests tacãc
ordinária São assuntos que merecem cuidadoso estudo por
parte do legislador e que precisam ter certa flexibilidade

Peja rejeição da Emenda

lP12343-7 JOSE MAUR~CIO POT
..... '1< PARECER ..

A proposta de Emenda cnecõe sobre ccnteuuc, cujos cesuc
br-adanentos jur-tc tccs , segundo a praxe do Direito no Brasil.
melhor se coadunam COM a legislação ordinária e complementar

r-es comprovados da baixa produtividade A prat1ca, a exner-t
êncta. o conhecimento técnico, a toeot tr tcecãc do empregado
COI'l os cofet tvos natores da empresa, significam para ela um
oatr-tmôntc tnsuosr ttctve t Investe o eeor-esar-tc em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a auat i r tcaçãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar Que
seja virtualmente contrario à rotat tvtoace da sua mão-de
-obra, fator absolutamente neaat tvc para os r-esut tacos do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação emar-eqat leia, fundada na trt tat er-at tcace do
contrato, uma condição untoesecat , paternalista e urcos tt tve ,

Que, ao longo do tempo sempre fol causa de tormentosas de
mandas juntctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula cortc t I tator-ta que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que. nturur-naeente, vêm

se Manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida tmot tvaoa ou sem justa causa. em termos a
;erem oertntuos pela legislação ordinária

1P12338-1 JOSE MAURíCIO PoT
........... PARECER •••••••••

Pela rejeição
__Nomeação de candidatos. prorrogação de prazos de valida
de de consu-sos estão 'ot lmamente 1'gados à cooventêocte ac-

-------------~~~~::~~:~~~_:_~~~-~~~:~_::~-~:~:~~-~~~~::~~~~~:~:~---------------
lP12339-9 JOSE MAURícIO por
••••••••• PARECER .

A formulação adotada pelo Projeto contempla adequadamente
a proposta

-----------------~::~-~~~~~~~~~-~~~::~~----------------------------------------
lP12340-2 JOSÉ MAURíCIO POT
••••••••• PARECER _

Trata-se de matéria de lei cr-ctnér-ta a proibição de remessa
cte lucros para o exterior, assim como o pagamento de
"rcvatt tes-

------------_:::~-~~::~:-:~~:_~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~-~~~~~::~----------------
lP12341-1 JOSÉ MAURícIO POT
••••••••• PARECER ..

A Emenda em tela, segundo as tradições const t tuctonats
tn-ast tetr-as , merece adequada cons toer-acão quando for elabora
a legislação complementar e ord'nar'a-------------------------------------------------------------------------------

lP1234S-3 JOSE MAU~ícIO por
............ PARECER ..

O conteudo da proposição, atendida pelo Projeto da Co-
missão de s tetemat taacãc. traz desdobramentos que, segundo a
praxe do dtr-e í to br-as ttetr-o. melhor se coadunam com a teats 
tacãc cr-ctrtãr-ta e complementar

lP12346-1 JOSE MAURícIO PDT
............ PARECER ."' ,..

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do. Projeto, de 44 ou 46 horas. corno proposto e'l1 numeros tsat-.
mas Emendas, teve, de certo modo. um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temátt
cas , seja pelas suas .íust tr tcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos, Sempre demonstrou ser a matérta mais
adequada à legislação cr-emar-ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que s6 a lei pode atender QUarenta horas
não conviria a um oeter-mtnado momento da vida econômica do
sats , r-as , pelo desenvolvimento tecnoreatcc, por motivos de
Interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem ps1
ccscc tat • podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas senaoats , vá
rtas catesor tas , em decorrência de tet especifica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se exoanctr- ou incrementar os n\veis de produção, até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que compensatórias a ntve t de remuneração. Esse. aliás,
é o exemplo que nos cã o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador. é o melo eficaz de
lhe propiciar melhor Padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nactonat , sempre
sens tvet as r-etrwtndtcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do sats , poderá. com maior flexibilidade, dis
ciplinar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração diária do trabalho em 8 horas, no má
xnro

1P12347-0 JOSE MAURíCIO POT
.... "' PARECER ....

A Emenda tem por s tnat toaoe-tntr-oouatr- alteração no item
IH do artigo 270 do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização, de modo que fiquem tetnes do imposto de renda
os rendimentos correspondentes a salários mensais tnter-tc
r-es a dez satar tos mtntncs ,

Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo no 
bre Constituinte José Mauricio, entendemos Que se trata 1

de matéria que, por sua natureza e car-acter-tat tcas , ceve ser
regulada a nlvel de legIslação ordfnárla e não no texto cons
titucional

O problema não é de imunidade mas. sim. de isenção cabe

lP12359-3 MAURíCIO NASSER PMDB
"' PARECER ..

A proposição em exame. conquanto constitua subs tdto para
o processo legislativo. merece ser adequadamente considerada

-------------~~~~~~_:=-:~~!~~-~~::~~~~~_:~~~~~:~!~~-~-~~~!~~~~:_----------
lP1236D-7 MAURícIO NASSER PM08
.......... '" PARECER ...... "'."' ...

O ar-t 19o foi suprimido, ficando a meter-ta para a tectata
cão orutnar-ta

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12361-5 MAURíCIO NASSER PMDB
.............. PARECER ..

A Emenda percute questão Que deve ser examtnaoa á luz do
Substitutivo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP12362-3 MAURícIO NASSER PMOB
"' "' PARECER .

O art 280. í-tem H. do Projeto de Constituição. consagra
o princípio tr-autcf onat do nosso sistema tributário, no senti
do de que o runao de parttcipaçãp dos Estados e do Distrito
Federal e o Funaõ de Participação dos Munic1p1os tem, como o
bjetivo primordial, a promoção do equt t ttn-tc eccto-econômtcc
entre Estados e entre auntctptos

A alteração proposta na Emenda cor Ide com o referido prin
cf oto oastcc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12363-1 MÃRIO DE Ol.IVEIRA PMD8
............ PARECER ••••••••• ..

sretence-se com esta eeenca assegurar "os ctee t tcs do
nasci ewc. desde o momento da concepção~

E nosso entendimento Que a presente sugestão deve ser
objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo legislativo.

lP 12364-0 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB
....... ,.. PARECER ..

A emenda nos parece oportuna Todavia tem car-acrer tst tca
de norma ~ nfraconst i tuctcnar , razão pel a qual, louvando o seu
mer ttc, opinamos pela sua rejeição

---------~~~2365:ã---------;,Â~~õ-~E-õ~I~EI~;-----------------------;;~~--------

• PARECER ..
A pretensão da emenda já está atendida em parte pelo

.sr-cj etc de constituição da Comissão Pela aprovação parcial
---------~~~2366:6---------;Â~Iõ-~~-õ~I~Ei~;-------~--------------~;~~--------

• PARECER "' .
A Emenda em exame propõe acréscimo de at tnea ao ar-t 17,

UI do Projeto de cccnet ttutção
Entendemos Que parte da proposta já está suffcfentemente

atendida no texto coe Projeto sendo que o restante deve ser o
bjeto de teats tacãc or-dtnao ta
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lP12366-6 MARIO DE OLIVEIRA PMOB

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP123B7-9 JOSE MAURíCIO POT

Pela aprovação parcial

lP12367-4 MÁRIO DE Ol..IVEIRA PMDB
" •• " ••"". PARECER ••••• " •••

As matérias de que cogita a emenda, pelo seu detalhamen
to, devem ser discip11nadas na leg1slação cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP12368-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••••••••• PARECER •• " •• " •••

Pela rejeição de matéria tnrr-econst ttuctcnat
-------------------------------------------------------------------------------

lP12369-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... PARECER .

Trata-se de Emenda Que objetiva tnt-ceuatr-. no texto cons
t ttuctcnat , norma relativa a aspectos escecte tccs do imposto
de renda

Observa-se, portanto, Que a matéria objeto da Emenda deve
rrals apropriadamente ser tratada a ntve t de norma tner-eccns
t ttuctcnar , ja Que se refere a etenentes peculiares da reate
1ação do imposto de renda

Pela rejeição

lP12370-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............. PARECER .

A redação proposta não pôde alterar nossa dtscos tcãc de

-------------~~~~~~~~-~~-~~~~!~!~!~~~-~_:~:~~:_:~-~~:~--~:::_~:!:~~~~----------
lP1237l-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
..........*... PARECER •••••••••

De fato, uma vez reconhecida a importância desse segmento
produtivo para a at tvtoace econômica, e caracterizado o con
junto de restrições que as ccndtc tonam é oportuno Que se te
nha assegurado um tratamento diferenciado e favorecido a
essas empresas

Pela aprovação parcial.-------------------------------------------------------------------------------
lP12372-1 AGAssrz ALMEIDA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Na conceituação de empresa nactcna 1, o car-aar-ato 10 ao
artigo abre perspectivas á crcrecãc. ainda que temoor-ér ta , de
empresas Que a lei considerar estratégicas para a defesa na
cional ou para o desenvolvimento tecnolog1co

Pela r-ef etcãc

lP12373-9 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteudo da Emenda, err sua essência, ja foi incorporado
ao Projeto------------------------------------------------------------------------------

lP12374-7 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
•••• " •••• PARECER •••••••••

AS sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al
guns desdobramentos Que, na trad1ção jur-tcnca m-esttetr-a, me
lhor se adaptam ao corpo da legislação cr-atnér-ta e complemen
ta'

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12375-5 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
........... PARECER .

A emenda conflita com as emendas suoress tves pelas Quais
optamos Pela rejeição

IP12376-3 HENRIQUE CÚRDOVA PDS
........... PARECER .

A cr-ct ecãc do sarar-te ja esta prevista em ovsocstçêc ex
pressa do Projeto Caberá assim, á legislação crdtnar-ta
prescrever- as formas dessa proteção, entre os quais, obvie
~ente, dever-á constar a sua tmcennor-aott toaoe

lP12377-1 AGASSIZ AWEIDA PMOB
.......... PARECER •••••••••

A e-tenda propõe a criação do Minister10 da Defesa
Tal mtn tster-to não tem dada certo onde foi criado Há

uma ter-r-tvet confusão com as 1 inhas de ações, criando-se su
perposições de comando

lP1237B-O PAULO SILVA PMOB
••••••••• PARECER ••••• " .....

O dtspcs tt tvo da Emenda, embora revele o elevado descer
tino do proponente, ceder-a figurar Mais adequadamente, de
acordo com a trad1ção do uu-ettc brasileiro, no corpo da
legislação ordinária e complementar.

Pela r-ejetcãc

1P12379-8 PAULO SILVA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pelo acorntnento parcial nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP12380-1 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais
brasileiras, merece adequada consideração quando for elabora
da a legislação complementar e ot-dtnar-f a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12381-0 HENRIQUE CÚROOVA POS
........... PARECER ...

A mater1a em foco mereceu dos Constituintes empenhados
na presente fase de et abor-ação da nova Carta atenção muito
eenectat , e acreditamos que ao tema fol dado o tratamento

-------------~~~~~~:~!:_:~~-~-~~~-~~~~~:~~:~~--~::~-~~:~~~:::~:~~~~:_----------
lP12382-B AGASSIZ ALMEIDA PMOB
••••••••• PARECER .

znt er-oemcs que foi dada redação adequada ao inciso
foco Pela prejudicialidade

-------------------------------------------------------------------------------
lP12383-6 HENRIQUE CORDOVA POS
••••••• " .. PARECER ." .

O cr-tnctptc tscnôntcc da tauatcaoe de todos perante a
lei veda, evidentemente, qual quer- forma de discriminação, in
clusive por motivo de idade Assim, Qualquer lei que tmpcnha
restrições ao direito de acesso ao trabalho estar-á viciada
pela inconstitucionalidade, salvo os casos em que a idade se
la requisito essencial para o exe-ctcto da atividade

lP12384-4 JOSÉ MAURíCIO pOT
••••••"". PARECER •••••••••

Não concordamos com a Emenda no sent 1do de que a Cons -
t tturcâo contenha norma sobre prazo de resgate do emor-est t-
mo ccecutscr tc e r-escect tvos juros e correção nonet ár-ta

A matéria é própria da legislação tnrr-aconst t tuc tcnat ,
seguindo o mesmo proced1mento da tnst ttutcãc do emcr-est t
mo, Que decorre de lei or-dtner-ta

lPt2385-2 JOSÉ MAURíCIO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe diSPOSitiVO pertinente à legislação or-dtná
r-ta
Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP123B6-1 JOSÉ MAURicIO POT
••••••••• PARECER •••••••••

• E"l que pese sua relevância, não se cogita da apreciação
da matéria no âmbito const ttuctcnat

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP12387-9 JOSÉ MAURíCIO POT
••••••••• PARECER ..

Em que pese sua relevância, não se cog1ta da epr-ectecãc

da matar-ta no âmbito constitucional
Pela crejudtctat toace

lP1238B-7 JOSE MAURICIO POT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda traduz tcetes quase totalmente atendidas
nossa proposta savcr-ávet em parte

lP123S9-5 JOSÉ MAURICIO POT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda tncur-s tona pelo Direito Penal, ao estabelecer pena
para o estrupo
Não cabe a nosso ver no texto constitucional prescrever pena
lidades Que são tnaí tas a teats tecão penal or-dtnár-j a
Pela rejeição

1P12390-9 JORGE HAGE PMDB
.......... PARECER •••••••••

O conteudo da Propos i cão , atendida pelo Projeto da Co-
missão de s tetemet taacãc, traz desdobramentos que, segundo a
praxe do cu-ettc brasileiro, melhor se coadunam com a legis 
tacãc cr-otnar-ta e complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP12391-7 JORGE HAGE PMOS
.......... PARECER •••••••••

Pretende a Emenda Que se inclua no ar-t 263 a expressão
ou por lei cr-dtnér-ta'' logo após a expressão ~ .pcr- esta

Cont i tutcão''
Entendemos Que a alteração proposta não se coaduna com o

tratamento especial Que deve ser dado às contribuições para
fiscals, no texto constitucional

Depois de examinar detldamente a matéria com base em nu
merosas emendas a ela pertinentes, chegamos à conclusão de
Que as contribuições indicadas no sunr-ac t taco dispositivo de
vem ser da competência exclusiva da União, Que as mst t tutr-â
como Instrumento de sua atuação nas r-esoect tvae ár-eas-------------------------------------------------------------------------------

1P12392-5 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A tntervencão do Estado no oomf nto econômico e o monopó
lio uma vez permitidos, nessa permissão ou em Qualquer outro
momento, naver-ã a crevtsêc dos recursos necessér-tos a sua
concr-et i zação

Pela rejeição.

lP12393-3 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suor-tenr- a figura do vtce-cr-etettc Pe
lo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada pelo
Substitutivo

lP12394-1 JORGE HAGE PMOB
."••••••• PARECER "

O tema objeto da Emenda integra o Projeta, com o texto
majoritariamente aprovado pela Comissão Temat1ca Pela cr-efu
dtca t tuade

lP12395-0 JORGE HAGE PMDB
• •••••••• PARECER •••••••• "

O proposto na Emenda estã em parte considerado no sues 
t ttut tvc Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP12396-B JORGE HAGE PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda esta em parte considerado no sues 
t t'tut tvc Pela aprovação parcial.----------------------- ._------------------------------------------------------

lP12397-6 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, tal como propõe o autor da emenda

lP1239S-4 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER .

Menclonada Comissão teve sua composição aprovada pelos
srs constituintes na ocasião da redação do Projeto. ficamos
com esta redação.-------------------------------------------------------------------------------

lP12399-2 JORGE HAGE PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda só contempla a ntpcteee cer-tamentar-f sta Pelo
não acolhimento

lP12400-0 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A meter-ta f a consta no Projeto, portanto esta prejudica-
da

lP12401-B AFFONSO CAMARGO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela ec-cvecãc, preservando-se os cr t t ér-tcs adicionais de
consulta cemocr-ãttca à população interessada, tnctutnoc-se no
texto do Projeto de Constituição dispositivo que dar compe
tência aos Estados para legislar sobre a criação, fusão e
desmembramento de muntct pios (art. 57, VI)

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P12402-6 AfFONSO CAMARGO PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

A propos1ção em exame, conquanto constitua valioso
suns tdto para o processo leg1slativo, merece ser
adequadamente cons toer ada quando se tratar da ieatatacãc
complementar e crdtnér-ta

lP12403-4 AFFONSO CAMARGO PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

Através desta Emenda, é apresentada proposta
ncctr tcanoo a redação da al tnee d do item IV do ar-t 12 do
Projeto de Constituição que assegura a livre manifestação de
pensamento

Just1f1ca o autor sua proposta afirmando que as reservas
contidas nesse ctspcs tt tvo darão oportunidade a ações
atentor1as á liberdade

Não concordamos com o entendimento o autor e somos
favoráveis à manutenção da restrição da liberdade para

._-----------~~~~:~~::=~:~-~~:_~~:~::~_:_~~~~~~:~:_----------------------------
lP12404-2 AFFONSO CAMARGO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

preocupa-se o autor da presente znenda com a ação
censór ta nas atividades ar-t tst tcos-cut tur-ats

Concordando com essa preocupação, somos pela et tmtnecão
da censura em Qualquer ntver e entendemos, também, que a

-------------~~~~~:::_~:_:~:~~:_~::~~~-~:_::~~~!:_~-~:~~::::=~~-~~~~~~~~::_-------
lP1240S-1 AFFONSO CAMARGO PMDB
."••••••• PARECER •••••••••

A at tvtceoe cresatr tcatór-ta de dtver-sões publicas é de
patente ut t t toaoe nucttca e, sem restringir ele modo algum as
liberdades individual e coletiva, apenas orienta, desde o
ponto de vista dos valores sociais, sem tampouco limitar a
l1berdade de cr-tacãc e produção

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12406-9 AFFONSO CAMARGO PMOB
••••••••• PARECER .

----------------~-~:~~~_:~~:~~~~~-~~~~:~~~~-~~~::~~-~::~-~~~~:~~--------------
lP12407-7 AFfONSO-CAMARGO PMOB
••••••••• PARECER ".

Pretende a presente Emenda Que seja sucr-tertce a at tnea
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lP12407-7 AFFONSO CAMARGO "MD" lPl2422-l AGASSlZ. ALMElOA PUDE

a do item I do ar-t 12
Como bem diz o autor, a supressão deste dtsccs tt tvc visa

a um texto constitucional sintético

lP1240B-5 AFFONSO CAMARGO PMDB
"•••••••• PARECER .

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a idade para o al í st amento deve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal.

AoS ceaessets anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exercrcto do voto, apesar da
modernização dos me-ros de coeuncacâc e dos recursos da infor
mação escrita

lP12409-3 AFFONSO CAMARGO PMOB
.............. P~RECER ..

Propõe o nobre Constituinte nova redação para o ar-t tz
IV, "e", 1 do Projeto de Constituição e supressão do no 3 do
mesmo dispositivo

Somos de opinião que a met er ta contida neste dispositivo
não deve ser objeto de texto constitucional, mas sim de te
gtslação ordlnâr'a

------------------~::~-~~~~~~=~~-~~~:~~:_--------------------------------------
lP124l0-7 AFFONSO CAMARGO PMDB
............ PARECER .

Pela rejeição, face as razões exoendtces no exame da
emenda no. lp02774-8.-------------------------------------------------------------------------------

lP12411-S TELMO KIRST POS
."'''' •••••• PARECER ...."'•••••

A emenda suprime partes eunoamentats do texto definido
pela Comissão de Sistematização, COMO O preço determinado e a
concorrência publ tca para a concessão ou permissão de servi
ços ouottcos Ademais, retira também do texto a menção ao re
gime das empresas concessionárias de serviços cuct tcos , enoc
r-a preveja a criação de tarifas sociais e procure regulamen
tar isenções ou reduções para o atendimento de categorias as
pecs r tcas de usuar-toa

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP124l2-3 TELMO KIRST PDS
..."' PARECER .: .

Emoutras palavras, acolhemos, praticamente o objet tvc
da Emenda, ou seja. cingir-se a garantia const ttuctonat a
obrigatoriedade de redução dos riscos das atividades tnearu
~res ou perigosas, além do pagamento de adicionais salariais

Tal ação deverá ser .contuoo determinada em lei ordinária nas
três esferas do Poder Publico

Pela rejeição

1P12423-9 AGASSlZ ALMElDA P-MDB
•••",..",.",. PARECER .

Conquanto de evidente mer-Lto , a matéria never-a , salvo melhor
jU1ZO, ser referida ã legislação tner-aconst ttvctcnet e a ini
ciativa legislativa dos estados
Pela rejeição

1P12424-7 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
.......... PARECER .

A Emenda pretende incluir as cooperativas. o ato coope-
rativo ou as operações prev1stas nos objetivos sociais do
sistema cooperativo entre as imunidades tributárias

Durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões
Temáticas delineou-se uma tendência crescente, de seus mem-
bros, no sentido de se manterem as imunidades tr-tnutar-tas
nos limites e com a abrangência hoje vigentes

A ampliação do rol das Imunidades tributárias cer-tamen 
te dificultaria o alance da arrecadação neceesar ta para a
descentralização de encargos e para aliviar as finanças esta
uuats e municipais da s1tuação de penúria em que hoje se en 
centr-am

lP1242S-5 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
• PARECER .

Iniciativa amplamente touvavet O Substitutivo inclui
cr-mctptcs que dão respaldo ao fim visado

-------------------------------------~-----------------------------------------

lPl2426-3 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al
guns desdobramentos que, na tradição f ur-tatce brasileira. me
lhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e comotemen
toe

Pela rejeição

1P12427-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............ PARECER .

Acolhida. no mérito, nos termos cc Substitutivo do Rela
tor

lP12428-0 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••• "' •••• oi' PARECER ...."'......... •

Tendo em vista conciliação, a Que nos propusemos para
o art 90., da conctsão com a manutenção dos conce i tcs que
passaram pelo crivo de várias etapas, somos pela rejeição
desta emenda

lP12413-1 TELMO KIRST PDS
........."'.. PARECER .

A excectt tcacêo torna-se oeenecesser ta. cota já e competên
cia da União legislar sobre a matéria e explorar os respecti
vos serviços, tanto para passageiros Quanto para cargas

A restrição, eceme ts , e inoportuna-------------------------------------------------------------------------------
1P12414-0 TELMO KIRST PDS
............. PARECER .

Consideramos Que a realização de serviço exrr-aor-mnér-tc
deve estar subordinada a aquiescência coret tve do trabalhador
expressa em convenção e a garantia de compensação financeira
mediante remuneração superior

atet tvame-rte , não deve a Constituição fixar a montante
da majoração salarial

Acolhemos, portanto, a emenda na forma do sutist í tut tvo

1P1241S-B TELMO KIRST
............. PARECER "'......."'...

POS

lP12429-9 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.. PARECER "'.

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um mtntno de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No Que r-espe t te esoect
ateante a contribuição empresarial, o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o ctecutc vtctcec gerado pela 'I'\cidência exctu
s tva sobre a folha de salários Quanto á manutenção do fatu
ramento e do lucro. parece-nos óbvio que se trata de fatos
geradores diferentes. que poderão ser utilizados pelo legis
lador de ecor-oc com as peculiaridades eccnômtco-r tnencet ras e
operacionais de cada contribuinte

1P12430-1 A.GASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... "' PAREC!:R ~ .

O nobre autor está plenamente atendido SOb o Titulo DOS
DIREITOS E LIBI:RDAOES INDIVIDUAIS Pela prejudicial idade

Desde Que r txaces em contr-eto.as condições de reversão da
concessão, não se estar-a ensejando Qualquer enriquecimento
sem causa, Quanto mais t t ic rto do Poder Pub l tco

Pela rejeição

lP124l6-6 HELIO COSTA PMOB
••••••••• PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende svor-tntr figuraria melhor em legislação
or-dtnae te , eis Que a proposta de exclusividade da folha de
saj ãr tcs para incidência de contribuições sociais destinadas
ã Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades j á consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnst t tu
ctona t poderiam ser fixadas as provisões tentscensevets ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
0$ diversos aspectos envotv tuos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo dO processo legislativo
cr-ctnar-tc

1P12417-4 HELIO COSTA PMDB
......."'••• PARECER .

No entendimento do Relator, a mater f a tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figura"ia melhor em legislação
or-dl nár í a , eis que a proposta de exclusividade da folha de
satár-tcs para incidência de contribuições sociais destinadas
â Seguridade possui implicações bastante significativas no
f'nanciamento de programas e era tcaoes já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tntr-aconst ttu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tndtacensavets ao
oescobr-ementc da meter ta, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtoce

Em vista da relevância do assunto, e cooevoeeeoco-ee o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva. remetendo a eater-t a
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-otnár-tc

lP1241S-2 FARABULINI JuNIOR PT8
.............. PARECER ..

A matéria versada na emenda, além de não se adequar ao
texto constitucional, contraria profundamente o sistema tra
dicional de se estabelecer correspondência entre o valor do
beneficio e o tempo de trabalho e contribuição do segurado-------------------------------------------------------------------------------

1P12419-1 FARABULINI JuNIOR PTB
"."' PARECER "'.

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P12420-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
... "' PARECER "'•••

A emenda visa a criação do Mtnfs tér-to da Defesa, Integra
da pelas Forças Armadas, constHuidas pelo Exército Marinha
e Aeronáut tca

Somos pela manutenção do texto inserido no projeto sob
exame razão que nos leva a op i nar pe 1a r-ej e i çâo-------------------------------------------------------------------------------

1P1242i-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••"' PARECER .

O conteuoc desta emenda já se acna plenamente atencroo
no ar-t 12, at tnee f, o que torna super-rtua na repetição nes
ta seção.-------------------------------------------------------------------------------

1P12422-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............... PARECER ......"'.....

A expressão "Pcuer Publ tco" constante do artigo 308
adm1te a ação dOS Estados e Munic'pios na ar-ea de mineração

lP12431-0 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.............. PARECER .

atr-avés ec cr-tnctptc da universalidade da cobertura, o
Proj etc Const i tuctona I assegurou proteção cr-evtoenctar ta a
todos os br-aettett-os , independentemente de constituição para
o sistema O valor do benet tctc e as condições para sua con
cessão, porem, devem ser objeto de lei cr-dtnar te Pela aprova
cão parcial

lP12432-8 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
........... PARECER .t<••• "' ••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a redação do Projeto pela eliminação de ex
pr-essões ou de artigos or-esctnmvets E crerer-tvet adotar uma
forma que contenha o cr-tnctpto do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que cuet tercem a matéria e Que são pertinentes a legisla
ção ordinária

Pela rejeição
- ------------------------------------------------------------------------------

1P12433-6 j\GASSIZ ALMEIDA PMOB
............ PARECER .,."' ..

A emenda de nobre Constituinte estabelece "que o traba
lhador aposentado por invalidez contraída no serviço, fará
jus a pro....emcs em dobro eçs estabelecidos aos demais inati
vos"

Na verdade, o substitutivo em seu texto já contempla de
manetre equânime a todos os trabalhadores aposentados sem dls
cr tmtnecãc

ccns tcer-anos Que a matéria constante da emenda deva ser
objeto de uma ampla cvscceeêo , aná11se dos segmentos erwctvv
dos no assunto, bem como a sua deliberação apresentada a Le
gislação ordinária

Ante o exposto, opinamos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12434-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
................ P~RECER .

A Emenda propõe a adoção após consulta oteetsct tár-ta.ca
pena de morte para o ncetctoto qualificado e o estupro segui
do de morte

O Substitutivo em elaboração repele a adoção da pena ca
pital

Pela rejeição, portanto•-------------------------------------------------------------------------------
lP1243S-2 AGASSIZ ALMI:IDA PMOB
•••• "'•••• PARECER ~ .

A pronutjracãc de lei aar-tccte e a criação de órgãos
administrativos não se encontram vedados no substitutivo, dai
ser oesctctenoa referência expressa a respeito

Pela Rejeição------------------------------------------------------------- -----------------
1P12436-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
................. PARECER .

A matéria de que cogita á Ementa, em que pesem os eleva
dos propósitos do seu eminente Autor, é estranha ã Seção onde
se pretende tnser-t-j a

Pela rejeição
------------------~------------------------------------------------------------

1P12437-9 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
........... PARECER •••••••••

A matéria, tipicamente penal, extr-accta sem sombr-a de
duvida, o catn tutc relativo aos "Pr tncuitos Gerais, da Inter
venção do Estado, do Regime de Prccr-tedace co Sub-Solo e da
Atividade econômtca'' ,

-----------------~~:~-~:!:~~~~------------------------------------~------------
lP12438-7 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............ PARECER •••••••••

A Proposição em exame abrange o pr-tnctptc da vtncuteçãc
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de recursos para o ensino, tendo s toc aprovada na forma do
secaettut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP12445-0 THEODORO MENDES PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser r-ejet taca por não se ajustar ao enten
d1mento predominante na contseão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP12454-9 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
••••••••• PARE'CER .

A e'llenCa é adequada e esta bem fundamentada. Pela
aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP12444-1 TH!;ODORQ MENDES PMDB
."'•••• "' PARECER .

A questão susc t tece pela douta Emenda fot dtr1m'da por
esta Comissão, de ccntor-ntdace com as melhores treatcões do
nosso Direito Civ1l Pela cr-ejudtctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

1P12465-4 JOSE FREIRE PMDB
.......... PARECER ."' .

ACOlhida parcfalmente, no eer-tto, nos termos do Substitu
tivo do netatcr-

lP12~S9-0 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............ PA~ECEq ."' ..

No enreodtmenro do Relator. a eatet-Ja tratada no crscosr
t tvc que se pretende suprimfr f~gurar1a melhor e'n teatstacão
cr-dtnar-ra. eis Que a proposta de exctus tvtuaoe da folha de
cata-res para incidência de contribuições sociais uest tnanas
ti Segurtaade ccssot teot tcacões bastante slgnH'catIvas no
t tnanctamento de programas e ent toaoes ja consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tntr-eccnst tru
ctcnat occer-tam ser t txaoas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matér-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envotv tccs

Em Vista da retevêncta do assunto, e considerando-se o
numero de e-coces apresentadas no mesmo sent toc, julgamos r-e
comencavai acolher a emenda sucr-ess tva. remetendo a matéria
a ut ter ter consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lPt2460-3 AGA55IZ ALMEIDA PMOa
............ PARECER ."' .

Seguindo a tr-adtcão do Direito nacional, a Emenda aqui
examinada trata de mater-ta tner-econst ttuctonat , cabendo.
pois, ser' objeto de cuidadosa consIderação em etapa posterior
do processo tests tat tvc

1P12461-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
........... PARECER ."' .

No entendimento do Relator, a meter-ta tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exctuatvtdaoe da folha de
satar-tcs para tnctcêncta de contr-tcutcões sociais cest tnaoas
a Seguridade ncasut implicações bastante s'lgnificat1vas no
financiamento de programas e ent toacas ja consolidados no
campo Social

Somente mediante tt-ata-rento via legislação tnrraccnst tru
crcna t cocer-tae ser fixadas as provlsões tnotsoensãve ts ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em Vista da relevância do assunto. e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo senr tco, julgamos r-e
conenoavat acolher a emenda sucr-ess rva • re-etenoc a matéria
a ut ter-ter- ccns tcer-acão, ao ensejo do processo legislativo
cr-utnar-te

l Pl:2469-7 JOSÉ FREIRE PMDB
............. PARECER •••••" •••

Malgraao seu incontestável mérito, a sugestilo contlda na
emenda fica prejudicada em f'ace da opção co Relator por su-
primir. no substitutivo, o elispos1tivo que o ilustre autor
propunha alterar

lP12462-Q ÂTILA LIRA PFL
••••••••• PARECER "'.

Cuida a Emenda da meteatct t toace por parentesco, tnctu
tnoo o Presidente da RepõbJ tca O Substitutivo relaciona ape
nas o cônjuge ou os parentes por ccnsaeautntcaoe, até o se
gundo grau, at tntoeoe ou adoção do Prefeito e do Governador

lP12463-B ATILA. LIRA PFL
••••••••• PARECER .

Considerando a necessidade de tornar riextvets os ceçaman
tos publ tcos , somos de parecer contrário a subvtncu'tacâo de
recursos, eonor-a concordemos com a importância social que de
terminadas modalidades de ensmc apresentam

lP12464-6 JOSE FRI:.IRE PMOB
....... "'..... PARECER *....."'•• *

O conteuoo do tnctso V. do Art 372 por tratar de maté
ria tner-accnst t tuctonar fo'l r-et tr-aoc do texto pelo Relator
A mater ta poderá ser objeto da legislação cr-ctnar ta e com 
ctenentar-. en etapa posterior- do processo leg1s1atlvo------------------------------------------------------------------------------

lP12466-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••••••••• PARECER •••••••• ~

A emenda pretende supr-f n tr- o ar-t 360 que impõe t tmt t ação à
participação das entidades e empresas estatais na manuten;ão
financeira de planos de crevtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matér-Ia mais proprla de legislação or-dtnar-ta. pois o
assunta f a é objeto de tratamento espectf tec em ccts decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do scce- Publico
com a questão Ressalte-se. ainda, que o controle e a r tacat t
eacão aos -rcoccs de pe'lsão" é competência de uma Secretaria
escecte tca do Ministério da Previdência e Assistência SOc:~ •
ã qua' incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

---------------------------------~---------------------------------------------

lP12467-1 JOSE PREIRE PMOB••••*•••• PARECER .
A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação à

par-f ic1pação das ent tceces e eno-esas estata ts na nanutenção
t tnancetr-a de planos de cr-evtuêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tr-a
ta de matéria mais pr-ópr-t a de legislação or-ctnár-ta, pols o
assunto já é objeto ee tr-atamento escecte tcc em ncts deCretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder suct tcc
com a Questão Ressalte-se, ainda, que a controle e a r tscat t
aacãc dos "fundos de oensãc'' é competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência soctar ,
á qual incumbe o acompanhamento da ccser-vâncta das normas t e-

-------------~~~:-:_~~~~~~~:~:~~:~-~~~~~~:~::::_-------------------------------
lPl2468-9 JOSÉ FREIRE PMDB
••• *.*** ... PARECER .**.*••••

Nenhum bef'\efic10 de prestação continuaó3 terã. valor men
sal lnferior ao salár~o m'in1mo A manuten,;,ão deste pr1nC\pio

e asptração de toda a sociedaae Injustificável e. ools, a
sua supressão

Pe1a rejeição-------------------------------------------------------------------------------

A Emenda propõe a supressão da at tnea "e- do 'item VIII do ar
tigo 12 do Projeto
A sugestão. a nosso ver. merece ser acatada, em redação que
venha a ser dada oer tm t tvanente ao texto const ttucronat

-------------~:~~-~~~~~~~~~----------------------------------------------------
lP12458-1 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão da at mea "e'' do 'Item VIII DO <11"
tigo 12 do Projeto
A sugestão a nosso ver, mer-ece ser atendida em redação Que
venha a ser dada definitivamente ao texto constitucional
Peta aprovação parcial

-------~-----------------------------------------------------------------------

lP12470-1 JOSE FREIRE PMOB
............ PARECER •••••••••

A nosso ver. a proposta contida na presente emenóa e das
ma1s sensatas, vez que o seu autor reconhece que, se aprovada
nos termos do projeto. a redação ali 'Imprif'lida levar1a a pre
vidência a pagar benef~cios de valor superior ao do salârio
de contribuição do segurado Pela aprovação, nos termos do
Subst I tutivo Que oferecemos à ama-livre dos senhol"es Const 1
tu'lntes

pe 1a aprovação----------------------------------------------------- -------------------------PMOB

PMDBAGASSIZ ALMEIDA

lP12457-3 AGASSIZ ALMEIDA
••••••••• PARECER "' ...

lP12451-4 AGASSIZ ALMEIDA PMOe
............ PARECER •••••••••

O sucst t tut tvo ccnterctar-ã a proibição da despedida imo
t tvada do empregado, COIllO forma de garant1a da permanência no
emprego Assim caber-a a legislação ordinária df sc tp t tnar- ou
até mesmo, enumerar, as h1poteses teaats da oesceatca que,
esperamos. jamais sejam "per- razões cct tt tcas, toectoatcas ou
~eligioSaS- como bem adverte a Emenda

lP12453-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... PARECER _.

A emenda vem ao encontro de necess1dade de enxugar-se o
texto. sendo forma concIsa de expressar o que expr-essa o Pro
jeto no seu art 20, que já passou pelo crivo de várlas e
tapas Pela sua provação, salvo pequenas alterações de reda
ção, que sugeriremos E:!m tempo hábll.

lP12450-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
....... "'••• PARECER .

A snenoa propõe o aceesctnc de cnscoatt tvc ao Hem xv do ar
tfga 12 do Projeto discipl tnanoo a cr-aenteecac do sistema ce
nrrenc ter to
A proposta merece acatamento e a tcef e contida na Emenda con
vem ser tncor-ccr-aca ao texto do novo substitutivo
Pela aprovação

1?12452-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Entendemos que. devido ás grandes utver-aênctas sobre a
matéria e a busca para se fixar qual a maior remuneração Que
poderá receber o servidor publico, já é razão sur tc tente para
que exista um parâmetro no texto const t tutc tonat , 'Contudo, a
conse ttutcêc deve encttctar- o principio apenas, ficando para a
lei or-dtnar-f a seu detalhamento

lP12446-a FRAt>oCISCO KUSTER PMOB
........... PARECER .

A El"lenda não se compadece com a realidade do sats , cujo co
vo. hoje. ostenta eédta vida ut t t bastante SUperior à de al
guns anos atr-ás Assim não vemos como se fundamentar propos
ta que vise a dtmtnutr- a idade r-ecuer-tce para a concessão da
aposentadoria por velhice Pela rejeição

-----------------------------------------------------------------------~-------

lP12442-5 THEODORO MENDES PMDB
•••••*••• PARECER *

Conquanto de alto mer-Lto , a matéria deve ser referida á le
gislação ordinária face ao dtnamí smc que comporta

-------------~:~:-~:!:~~~~-----------------------------------------------------
lP12443-3 THEOOORO MENDES PMDB
........... PARECER *•••*••••

O aviso-prévio, assim como outras medidas ccnsectae tas
da rescisão do contrato de trabalho, pelos seus condiciona
mentos e particularidades, deva ser utsctpt tnaoo en lei or-ct
nae ta

1P12449-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••••••••• PARECER " ..

Somos de opinião que a oer tntcãc da parcela de trabalhado
ras ti. ser beneficiada pelo satar-tc-easn i ta. bem como seu mon
tante são cuestêes pertinentes à teatstacãc cr-dtnar-ta A
transitoriedade dessas oet tntcões as exclui, a nosso ver. do
texto ccnst t tuctona 1

lP12439-S AGASSIZ ALMEIDA PMDB
* ••••••"'. PARECER .

O abuso do poder econômico não se eeetr tnae apenas a for
r-a ela usura

-----------------~~~~-~:~~~:~~-------------------------------------------------
1P12440-9 THEODORO MENDES PMDB
............ PARECER •• " .

A vinculação ou equ-ipar-ação dos eenorcs da cerenscr te
Publica com os do Ministerio Publ [co e elo uuotctar to. em nada
descar-act er tza ou trrter tor tza nem de qualquer forma prejud1ca
a magistratura ou a digf'lfdade dos juizes

Estender a outros orgãos Ou pessoas as aaeant tas e veda
ções não significa urna -cactt ts ntmtnut to", senão Que uma am
pliação democrat tca

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
1P12441-7 THEODORO M~NDES PMOB
........... PARECER .

AcolhIda O Art 3S0 foi suprimido.-------------------------------------------------------------------------------

IP1Z447-6 ALARICO ABIB PMDB
.......... PARECER ..

A busca de Um conceito cof et tvc de empresa nacional de
forma alguma s1gnlf tca erguer Quaisquer ear-r-etr-as ao livre
ingresso de capitais estr-snsett-cs no Pa15, de vez que esses
reforçam as poupanças nacionais, sendo apenas conveniente des
tacar a adequação desses tnveet tmentos ao interesse nactonat

Pela rejeição_______ w _

lP1244B-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............ PARECER .

'tr-eta-se de emenda que busca concettuatnente. alterar a
destinação das scr-cas Armadas r ter-at tvement e temos demons
trado nosso parecer pela manutenção do textcccr-oí etaoo. que
nos parece ma1s aoecuaco Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12455-7 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
......"' •••• PARECER .

A Emenda refere-se à annea Dj" do Hem xv do artigo 12 do
Projeto
A sugestão devera ser acatada no texto em elaboração

-------------~~~~-~~~~::~~~~-~~~~~~~--------------------------------------------
lP12456-5 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
•••• _"'-••• PARECER ".

A Emenda, aparentemente ma's conclsa, confere ma'or amplitude
ao dever do estado de inden'zar o cidadão pelo dal'los causados
Por seus prepostos
A idéia fundamental da Emenda está, após elaboração unlformi
zadora. sendo incorporada ao novo Substitutivo
Pe Ia aprovação pal'ci a1-------------------------------------------------------------------------------



considerada quando se tratar da legislação ccnotenentar- e 01'
otnar ta

Pela rejeição

lP12487-S PAES LAl'lDIM PFL
*** ...** ... PARECER *....... *..***

A matéria f e consta no Projeto, portanto esta prejudica
da__ ..J • _

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRES!:NTADASSUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS----------------------------------_.-------------------------------------------
lP12471-9 JOSE FREI R-E PMOB
* PARECER ..

A aposentadoria deve ser considerada como um justo premio
ao servidor que dedicou grande parte de sua vida ao serviço
publico Contudo, ele tem se tornado um verdadeiro pesadelo.
povs os p-ovenroe são menor-es e seus reajustes não acompanham
,aos da remuneração do servidor em atividade Nada mais justo
pois. que se trate com mais justiça o aposentado a fim de não
obriga-lo a tnt ctar- uma nova atividade produtiva no sentido
de suprir seu orçamento familiar

lPl24B6-7 MÁRIO DE OLIVeIRA PMOB
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lP12472-7 JOSÉ FREIRE PMDB
... *..... **** .. PARECER "'.......... *** ..

pela aprovação nos termos do subst t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------
lP12473-5 JOSE FREIRE PMDB
... *** .....** PARECER ...*.....* ......

aret tve-ente , trata-se de meter-ta t j p í ca-iant e inerente à
legislação crotnãr ta, razão pela qual acolhemos plenamente a_____________e~~::~!:_:~:~~~ . _

lP12474-3 JOS!: FREIRE Prl-OB
*..*...**** PARECER .......*...."'*

Sendo a eocsentaoor-ta um dtr-e t to assegurado pela pr-ev t
cênc ta a todos os trabalhadores, acreo t t amos ser oesnecessá
1'10 especificá-la oa-e o trabalhador rural, incluindo-o, por
te-rtc. numa denominação untce per-t mente aos trabalhadores
~e um modo geral

1P12475-1 VIRGíLIO GUIMAR.ÃES PT
......... *** PARECER ...*.....*..*

Pela rej etcão
A emenda apresenta ctsocstt tvos de conteúdo mrr-a-const ttuctc
nat ,

lP1'l476-0 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
**..*....."'.. PARECER *** •• *.*.

A emenda ctecõe sobr-e tema nt t tcamente de natureza infra
constitucional COll\Q eeettc. e tnccnceetvet dispor-se sobre
funcionamento de corregedoria de cot tcta na Carta Magna Pela
eef etcãc

-------------~-----------------------------------------------------------------

lP12477-B VIRGíLIO GUIMARÃES PT
•*..*.....*.. PARECER ***.*•• *.

Julgamos inconveniente seccional' o per-tece da sessão le
gislativa para dad f caçâo esoecte tca a determlnada matéria,
porquanto o processo legislativo cuida, precipuamente. da e
laboração de seis escéctes de normas. com tramitação e desen
volvimento de votação ctrer-enctaoa Nesse ponto, c t a-nam mais
alto os truer-esses eaer-aenctats da nação. que não poderão ser
postergados em razão de matêr-ta constitucional coma a abjeto
Emenda

Pelo não acolhimento

lP1247B-6 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
..**•• **** PARECER ..**** ..... *..

O conteúdo da emenda apresentada refere-se a matéria que
figurar1a melhor em teatstacãc complementar Merecera, pois,
adequada consideração, na ocasião própria

Com relação ao texto const ttuctonat , ccnstcer-anos a pro
posta rejet taoa-------------------------------------------------------------------------------

lP12479-4 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
*** •• *.** PARECER .... ****** ..

propõe a Emenda er tsranen-c obr-f çator-fo e voto facultatlvo
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatóriO
Quanto ao voto facultativo o eleitorado brasileiro ainda não
está preparado para exercer esse direito Sua cr-aztca poderia
ser cr-ef udtctat à representatividade oot tt tca e popular dos
eleitos As grandes abstenções poderiam levar ao poder mtnc
rias radtca ts e coror-cneter a lisura dos pleitos devido a
corrupção etevtcr-at
Sendo o exer-ctctc do voto um dever cívico, entendemos que a
obrigatoriedade do voto deve ser mantida

1Pl24BO-B MYRIAN PORTELLA PDS
*...... **..*. PARECER *** •• *** ..

O ar t 29, inciso 11 estabeleceu que a filiação partidá
ria é assegurado a todo o cidadão no pleno gozo dos seus di
r-ef tos pol í t tcos Assim, desnecessário se faz a cr- í ação de um
novo dlspos1tivo especifico para o servidor publico civil-------------------------------------------------------------------------------

lP124Bl-6 EDESID FRIAS PDT
**....*** ..* PARECER ******** ..

A contribuição stndtcar dos lntegrantes de cada catego
ria, para o custe to das atividades da entidade e o meio de
renda Que se mostra naceasar-f o a sccrevtvêncte na meter-ta dos
sindlcatos, no pats

Nesse caso, O desconto deve ser eeetuanc pela empresa e
não, como quer o autor. sacut tat tva

Somos pela r-ejetcêc

1Pl24B2-4) SOTERO CUNHA POC
*.****•• * PARECER ..***** ..**

A emenda pretende eucr-tmtr- o ar t 360 que impõe limitação a
participação das entidades e empr-esas estatais na manutenção
r tna-rcetr-a de planos de cr-evtoêncta complementar para seus
servidores ar-renoemcs consistente o argumento de que se tra
ta de eat ar ta mais própria de legislaçâo ordinária, pois o
assunto já é objeto de rr-at amento escecte tcc em dois decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Publ tcc
com a Questão Ressalte-se ainda, que o controle e a r tscat t
eacão dos "fundas de pensão" e cbnoet êncta de uma Secretaria
especifica do Ministerio da Previdência e Assistência Social
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas j e-

-------------~~~:_:_~:~~~~~:~!~~:~-~:~!~~:~!::_--------------------------------
lP124B3-2 SOTERO CUNHA POC
*"''''..... ** .... PARECER ...*•• *****

O pormenor ora ccnt emotaoc e meter-ta l'lfl"a-col"\stttucional

------------_:~!~-~~:~~:~:~-~:~:~_::~~::::~~~_!:_~~:~~~:_~-~~::~---------------
1P12484-1 SOTERO CUNHA PDC
..*...*** .... PARECER **..*....'1"**

O Relator entende que os proventos da accsent arror-ta deve
rão receber o mesmo tratamento tr tbuta-vo utsoer-eaoc aos ren
dimentos do trabalho assalariado. No r;Je respeita a isenção
de contribuição or-avtoanctar-ta, trata-se de mat ér-f a que já é
cof etc de lei or-ntnar ta , cesnacessar ta e impertinente sua
disciplina no texto ccns t t tuctcnar •-------------------------------------------------------------------------------

1P1248S-9 PAES LANDIM PfL
*..**........ PARECER .*.**.***

A enenca pretende suprimir o ar-t 360 que teoõe r tmt tacão à
naet tcrpacão das ent tcadas e empresas estatars na r-anut ençâc
financeira, de planos de previdência ccecteme-uar- para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais pr-opr ta de legislação ordinária pois o
assunto ja é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Pútit tcc
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a t tscat t
aacãc dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
especifica do Ministeri0 da Previdência e Assistência Social,
a qual tncumoe o acompanhamento da observância das normas l e-

-------------~:~~_:_~:~~~~~:~:~~::_~~~!~~:~!:::_-------------------------_.._---
lPl248fi~1 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB
......... *•• * PARECER *.**"' ......

4 Proposição em exame conquanto constitua valioso sucst
cio para o processo legislatIvo merece ser adequadamente

lP124BS-3 PAES LANDIM PFL
*.*."***4 PARECER *.....*......*

Segundo a tradição do Direito cr-as ttetr-o. a Emenda em causa
trata de mater ta tner-aconsr ttuctonar , merecendo ser conside
rada Quando se tratar da legislação coectementar e cro tnar-ta

lP124B9-1 PAES LANDIM PFL
* * *." PARECER *..

A Emenda tem por final tcaoe tntt-oouz te alteração no Hem
111 do artigo 270 do Projeto de ccnst ttutcêo da Comis
são de s tst eeat taecãc, de modo Que flquem teunes do im 
posto de renda os r-enuteentos correspondentes a proven
tos de aposentadoria das pessoas maiores de setenta anos
de idade

Não obstante a importância da Emenda ore-ectoa pelo no
bre Constituinte Paes Landlm, enter-ceeos que se trata
de eat er-ta. Que, par sua natureza e cer-ecrer tst tces deve ser
regulada a mvet de tectstaçãc cr-dtnár ta e nâo no texto cone
t t tuctcnat

O problema não e de tmuntcaoe mas s tm. se lsenção Cabe
a lei, entre mtr-taoes de rendimentos, eeoectt tcar- os que se
sUjeHam a taxação e declarar os Que flam fora da tributação
Somente ouanco se trata de proteger valores fundamentais é
que a ccnst ttutcãc deve intervir e criar r-estr tcões ao Leais
t at tvc

No caso em debate, a realidade econõmtcc-socta t pode se
acr-esentar cancrente, ensejanoo que pessoas com rendimentos'
reduzidos numa determinada escecte, percebam. t amaem, rendi 
mentes expressivos noutras espécies - o que desaconsetna so 
tucão unt ca , rígida via Constituição A lei ordinária tem
melhores condições para a adequação da norma aos fatos

1P12490-S PAES LANDIM PfL
.** ....... *.... PARECER ... *....*** ..

A emenda proposta cont t t ta cca o texto do Projeto. dai
opinamos por sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P12491-3 PAES LANDIM PfL
..**.**.* .. PARECER *...*..........

A autonomia e um atributo ntstor tco das untver-s tcaces ,
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas

Pela rejetcêc

lP12492-1 PAES LANDIM PFL
*..** ..** ..* PARECER ..... **..***

Tendo en vista que o ensino obrigatório possui ainda de-
sempenho deficiente, SO'llOS de parecer que todos os esforços
nele devem ser concentrados A educação pr-e-escctar-. sem duv t
da de grande alcance social. deve ser contemplada com outr-as
fontes de recursos

lPJ2493-0 P.AES LANDIM PfL
..... *...**** PARECER *........ ***.*

Suprimido o dtscos rt tvo. na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda fica cr-ejuctcaca

lP12494-B PAES LANDIM PFL
.....***.*. PARECER ... *** ..**..

Pela aprovação, com base nos termos da just tr tcação da
Emenda

Pe1a aprovação

lP12495-6 PAES LANDIM PFL
*** ..**.*"' PARECER .... *** ....*.

A proposta de Emenda dispõe sobre conteucc, cuj os desdo
bramentos jurídicos, segundo a praxe do ntr-e t to no Brasil
melhor se coadunam com a legislação crdtnár-ta e ccectejnentar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12496-4 ALUIZIO CAMPOS PMDB
.........** ... PARECER ... *** ......

Pela rejeição, por não se ajustar ao entendimento da Co
mtesãc de Sistematização----------------------------------------------------------------------------_.-

w ,2497-2 ERALDO TRINDADE PFL
**..**..*** PARECER ...... ******

A emenda objetiva dar nova redação ao artigo 252, estabe
lecendo novo conce t to de segurança publ tca

A redação constante do projeto se amolda mais adequada-
mente ao consenso oriundo desde a subcomissão temat tca Pela
rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1249B-l ERALDO TRINDADE PfL
..*..*** ....* PARECER *....** .....*

Se a economta moderna e tipicamente ot tçonct tzaea, somen
te na ex ts têncj a desses oligopólios pode-se encontrar tambem
a origem dos abusos do poder econômico Cabe manter portanto
a menção

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12499-9 ERALDO TRINDADE PFL
*** ....** .... PARECER *.**......*.

Emenda aprovada parcialmente, pois foi acatada a sugestão
contida no artigo 425, tendo sido as oeeats rejeitadas

Somos oe t a aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP12500-6 ROSPIDE NETTO PMDB
.... *.......** PARECER *.***.....

Basta ao texto constitucional prever que a lei aootar-â e
estimulara o <cooperativismo e outras formas de associativis
mo, menclonando os tncant tvos deferidos

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P12501-4 NILSON GIBSON PMDB
**..***** .. PARECER ...... *....***

O dispositivo Objeto da presente emenda não veda o traba
lho tenoo-ar-to. mas a intermediação da mãc-ce-ocra Impõe.
portanto, como regra, o estabelecimento de v meulo empregaU
cio dtr-eto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, como se pode ver não pode alte
rar, de manei-a significativa a oferta de postos de trabalho
da eccnce-a ser-ta absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos eedtent.e locação desapareceria com a crct
btcãc da rnte-medtacãc Essa necessidade simplesmente passara
a ser sat ts tet ta mediante estabelecimento de relações diretas
oe emprego entre trabalhadores e usuér-tos do serviço

Pela rejeição da emenda

lP12502-2 BENEDITA DA SII-VA PT
***.***** PARECER .***..*** ..

A presente emenda tem por fim estender os beneficios da
anistia prevista no ar t 475 do Projeto aos que foram tnatt
vades por declaração de incapacidade f~sica ou mental

E tneaeve t a boa intenção demonstrada pelo t tustr-e autor.
buscando reparar injustiças cometidas aqueles que, por pro
cessos ar-t te tctcsos foram afastados de suas funções

A generalização pretendida, entretanto, torna tnexequrvet
2 aplicação da regra em questão, face a imoossíbil'dade de se
distinguir das declarações de tncaoactrecãc aouetae emt t toas
irregularmente. por razões pct tt tces ,
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lP12502-2 BENEDITA DA SILVA PT lP12521-9 JORGE UEQUEO PMOB

Não há como atender a tal pretensão. devendo o interessa
do assinar-se na faculdade prevista no ar-t 429 do srcjetc e
contido no subs t t tut tvo

Pela prejudiCialidade.-------------------------------------------------------------------------------
lP12503-1 ANNIBAL BARCELLOS PFL
••••••••• PARECER •••• "'••••

A emenda aborda assunto ainda discutido a ntvet de Pro 
jeto, devendo o secsr ttvttvc ffrmar posição definitiva sobre
o tema Pela prejudtcar toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP12504-9 JOSÉ QUEIROZ PFL
•••"'••• "'. PARECER ••• "'•••••

A proposta intenta acrescentar. como dever do Estado, a
garantia de assistência e moradia estudantil

Os dispositivos da Emenda, embora revelam o elevada des
cor-r-t tnc do proponente. poderão figurar mais adequadamente.
de acordo com a tradição do Direito cr-estietro, no corpo da
legislação ordinária e COmplementar-------------------------------------------------------------------------------

lP12505-7 JOSÉ QUEIROZ PFL"'••••••• * PARECER ."' •••••••
A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito. nos ter

mos do Substitutivo do Relator

lP12506-5 JOSÉ QUEIROZ PFL
........... PARECER .

As intenções contidas nesta proposta são contempladas.
quase na tutear-a nos diversos artigos do novo texto de Proje
to de Constituição. não só na Seção Saúde, mas também em ou
tros cacttutcs

lP12507-3 JOSÉ QUEIROZ PFL
"'•••••••• PARECER •••••••••

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
t er-eos do sunst t tut tvo do Relator.

cões

-------------~:::_~:~:::~~-----------------------------------------------------
lP12522-7 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER .

Hoje no Brasil. nada impede a organização, mediante
lei municipal, de guarda muntc tpal , segurança noturna e
tras sugestões desta natureza-----------------------------------------------------------------------------

1P12523-5 JORGE UEQUEO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Não concordamos com a Emenda ao propor inclusão na Proje
to de norma sobre devolução do eecr-eet tmo ccecctsór tc, 1ndi
cando prazo, coss tnt t toaoe de compensação e exigência de fa
zer-se em dinheiro

A matér ta é pr-ôcr-ta da legislação tner-aconst t tuc tonat e
deve seaurr- a mesma rotina adotada para a instituição do em
nresr tmo concuj eór tc, que e feita mediante lei crdtner ta-------------------------------------------------------------------------------

1P12524-3 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Preferimos manter a decisão da Comissão, que respeitou
a hierarquia existente na Poder Executivo

1P12525-1 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Apesar de estarmos de acordo com o pensamento embut ido
no dtspos tt tvo proposto pela emenda, somas pela sua rejeição.
por se tratar de matéria para lei or-d tnar t a-------------------------------------------------------------------------------

lP1252S-Q ORLANDO 8EZERRA PFL
••••••••• PARECER ••• *•••••

A proibição de cobrança de taxas das candidatas para a
realtzação de concurso publico é matéria Que devera f'gurar
na legislação ordinária Ainda Que de grande alcance social,
o dispositivo não dever constar do texto constitucional

lP12508-1 JOSÉ QUEIROZ PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria e relevante Contudo. a mtnooêncta pretendida
melhor atenção poderá receber do legislador ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP12515-4 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••••"'.

Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda fica prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

lP12513-8 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
.......... PARECER ......"'•••

A autonomia e um atributo ntatór tcc das universidades,
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12511-1 JOSE QUEIROZ PFL
••••••••• PARECER .

A proposta que a emenda vem apresentar ja esta atendida,
pelo menos em parte em dispositivos constantes do Projeto de
Constituição-------------------------------------------------------------------------------

lP12537-5 ORLANOO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER •••••••• '"

A simples enunciação cr-car-eeat tca ou autorização para se
rem concedtcos incentivos fiscais para empresas que mantenham
ou criem escalas técnicas para formação profissional ou de
ensino fundamental. para a geração de empregos e o oesenvct
vtmento de regiões pobres, pequenos euntctptcs e faixa de
fronteira. ou para a construção. ampliação e modernização de
unidades armazenadoras de produtos agropecuários. e outros
semelhantes, não constitui materia constitucional

1P12531-6 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER ••" ••••••

A Emenda deve ser rejeitada par não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

lP12536-7 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O Substitutivo do Relator. suprimiu o ar-t 347, seus
itens e parágrafo único

Desta forma. a Emenda acima sendo modificativa, f1ca sua
anál tse prejudicada

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P12535-9 ORLANDO 8EZERRA PFL
• PARECER ••"' ...

aater-ta nass tvet de ser apresentada em legislação ordinária.
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12527-8 ORLANDO BEZERRA PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

As numerosas eeennas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos da Projeto, confirmam a tnextsrêncta de consenso so
bre o terra ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas. em seus
nuctecs , frutificaram os ctspcs tt tvcs relacionados em artigo
do mesma número da Substitutivo, que tanto quanto ccsatvet
procura responder afirmativamente em parte e em essência. ás
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP12534-1 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER "'••••••••

A Defensoria do Povo. que poder-a ser tnst ttutoa pelos
astacos, ja se destina ao atendteentc dos Mun'idpios, que não
necessitam de criá-la. Pela rejeição

1P12533-2 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER ••" ••••••

A matéria deve ser regulada por lei ordinária. não caben
do. ccrs, eleva-la a categol"fa de norma Constftuctonal-------------------------------------------------------------------------------

lPl2528-6 ORLANOO B!:.ZERRA PFL
""•••• " •• PARr:CER •• " ••••••

O proposto na Emenda corrt t t ta com os princIpias adotados
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl2529-4 ORLANOO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda tnctuu- paragrafo ao ar-t 257
Não obstante as razões apresentadas na justificação da E

menda, entendemos Que a nater ta proposta comporta aspectos e
pecui tar-toaues cone texcs e diversificados inclusive em r-el a
çâc á sua operacional idade, o que torna desaconselhável a sua
introdução no texto constitucional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12531)-8 ORLANDO BEZERRA PFL
.......... PARECER .1" •••••••

Objetiva a Emenda seja estendida dOS Mur.ic'p1os a compe
tência para instituir outras impostos atem das que lhes são
nominalmente atr-tbutcos A just tetcat tva e a de que seria uma
questão de justiça e equtoeoe para com os euntcf otos

Ora. os manrcrctos estão inteiramente t tvres para a ins
tituição de taxas r-emuner-ator tas dos serviços prestados aos
nuntctpes e podem tambem cobrar contribuições de melhoria'
para as obras que provoquem valorização de tnovets Além dis
so, para atender aos serviços publ tccs gerais, dispõem de 3
impostos o tscr terrneoos no texto do Projeto

Assim, estando as Municlpios suficientemente aeutnnca 
ocs , não na Que falar em injustiça ou mecutoace pela sim
ples fato de assegurar-se a União e aos Estados a faculdade
de criar outros impostos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntctctcs Estes têm atribuições diferentes, mais centradas I

na comunidade local - para cuja financiamento o tnatr-u 
menta ideal e a taxa e a contribuição. A União e os Estados,
estes sim, precisam recorrer de preferênCia aos impostos-------------------------------------------------------------------------------

1P12532-4 ORLANDO BEZERRA PFL
••••••••• PARECER .

Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo No 
ore Constituinte, entendemos Que a ccnst ttutcâc devera esta 
eetecer- cr-mctotcs e não critérios de alocação das recursos 1

orçamentários

PLlPl2512-0 JOSE CARlloS COUTINHO
••••••••• PARECER •••••••••

iP1251S-2 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••••••

A aeotracão constitucional por um Plano Nacional, nos
moldes propostos pelo Art 382. visa á superação das def1
ctênctas dos próprios projetos e planos Que definem as
oct tt tcas públicas de. Educação

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

A gratuidade por intermédio da escola privada e uma for
ma de obrigar o Poder Pub t tcc a comprar vagas ou conceder
bolsas de estudo na escola particular. quando não se tem ain
da a certeza de que os recursos financeiros dtaoontvets para
a educação. em cada esfera acmtntst r-at tve , ser-ão suficiente
para menter até mesmo os estabelecimentos oficiais.

lP12514-6 JOSÉ CARLDS COUTINHO Pl.
••••••••• PARECER •••••••••

O Plano Nacional de Educação tem importante função a cum
prir no processo de expansão e democratização do ensino no
Pavs

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12519-7 JORGE UEQUEO PMOB
••••••••• PAReCER .

A mat ér-j a , objeto ela emenda, mereceu dos ccnst t tutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muita especial, e acreditamos Que ao tema foi dada o tra
tamento condizente 'Com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acotntca pelo Substitutivo

------------------~~:~~~~-~~~~:._~::~_:~~~~:=~~-~:~~~::------------------------
lP12520-1 JORGE UEQUED PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A exoectr tcacão torna-se oesnecessãr-ta, pots já é competên
cia da União legislar sobre a matéria e e"})lorar as r-espect t
võe serviços, tanta para passageiros quannJ para cargas.

A restrição, ademais, e inoportuna-------------------------------------------------------------------------------

1P12510-3 JOSE QUEIROZ PFl
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em exame propõe tntr-couatr- no texto constitu-
cional a preservação da vida, desde a concepção e em todas as
fases de sua existência

Entendemos que parte da pretensão do autor f a se encon
tra atendida em diversos dtspcs tt tvcs do Projeto de Consti
tuição Que garante o direito à vida, a existência digna e con
cenam a violência e a tortura

Pela aprovação parcial

lP12509-0 JOSÉ QUEIROZ PFL
"'•••••••• PARECER •••••••••

Acolhemos as sugestões relativas à igualdade dos direi
tos e ouar tr tcacões dos fl1hos

Quanto às demais propostas, julgamo-las pertinentes a
legislação ordinária, razão pela qual não as podemos, infe-
lizmente, transcrever no presente sucst ttut tvc.-------------------------------------------------------------------------------

lP12517-1 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER ••••• "'•••

------------------~-~:::!~~--~~!~~-~:::_~:~~!:~=~~-~~-::~:~-~~:~~~::-----------
lP12518-9 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••••••

O Substitutivo opta pelo ensino público gratuito, Óbendo
a legislação 'infra-constitucional dispor sobre coss tvets for
mas de auxt t to r tnancetec aos estudantes que não possam custe
ar seus estudos

lP12538-3 ORLANDO BEZERRA PDT
• •••••••• PARECER ~

A emenda trata de matéria que. na sua essência - a conces
são de incentivas fiscais - e pertinente a outro t ttutc do
projeto const i tuc tonat ,

1P12521-9 JORGE UEQUED PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

O prazo indeterminado na concessão ou permissão para a pres
tação de serviços pÚblicos esbarra num bem definido obstâculo
de ordem técnica Os serviços ouet tece são dtrer-enctaoos en

tre si, par isso demandam tratamento especifico, conforme as
car-acter-tst tcas de cada um A concessão ou permissão de qual
quer deles, sem delimitação de prazo, além de estar- ctecur-e
cendo nesse aspecto as diff;!renças existentes, tornar-ia perpé
tua uma prestação de serviço que. sem duvida, se encerraria
uma vez decorrida o prazo do contrato. sem maiores atribula-

lP12539-1 ORLANDO BgZERRA
••••••••• PAREf'ER •••••••••

PFL
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Pela rejeição

lP12553-7 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDS
........... PARECER ..

O item X do ar-t 12 do er-oj eto de Constituição garante

lP12542-1 DIRCE TUTU QUADROS PTB
................ PARECER ...

A êmenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Slstemat teacão

1P12541-3 DIRCE TUTU QUADROS PTS
......... * PARECER ..

entencenos Que o assunto ja se encontra definido en
outros dispositivos, podendo a União regular a eatér-ta. no
Que couber Pela aprovação nos termos do substitutivo

PrlOB

PMDB

PMDBFRANCISCO ROLLEMBERGlP12553-7

1P12562-6 FRANCISCO ROLLEMBERG
...... "' PARECER '"

A Emenda refere-se a sucessão hereditária, assegurada
como um dos direitos e garantias individuais

O direito de her-ança esta garantindo no novo Subst1-
tur tvo. estando a Emenda, assim, aprovada parcialmente-------------------------------------------------------------------------------

1P12561-B FRANCISCO ROLLEMBERG
................ PARECER ........ "'••••

O paeagr-af'c e seu incisos foram suprimidos, ficando a
materia para a lei or-dtnar-t a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P12569-3 ANTONIO FARIAS PMB
............... PARECER ......."'•••••

Emenda acolhida na forma e mérito Dado que a criação
de Estados e sua r-edtvf sãc deverá ser atvc de apreciação de
Comtssão para tsso criada, não há Que se cogitar en criação
de novos Estados por enquanto-------------------------------------------------------------------------------

1P12570-7 ANTONIO FARIAS PMB
............ PARECER ••"' .

Pela aprovação Não se justifica dispositivo na Cons
tituição esoectr tcencc quais estados serão criados quando se
propõe a cr-tacêc de Comissão espectrtca para tratar da maté 
ela

1P12565-1 ANTONiO FARIAS PMB
............. PARECER ...

Aspiração ant 19a do servidor publico, o regime jur-tdtcc,
untco deve constar no texto constitucional E a única maneira
para se par fim ao caos que hoje existe na acmtmetr-ecãc pu
ot tca. devido ao numero sem ftm de regimes A medida, preco
nizada no texto, tem também um grande alcance soctat , pois
põe fim às graves injustiças coeet tces contra os servidores
cunt tccs, nos ultimas anos

1P12554-5 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
............. PARECER .

O direito a informação foi acolhido, com outra redação. no
substitutivo do Relator

1P1256B-5 ANTONIO FARIAS PMB
............ PARECER .

Pela rejeição
Não existe necessidade d~ proibição sugerida pela

Emenda, pois existe dispositivo especifico prevendo a cr-tacão
de Comissão eecect fica para acr-ecta- as propostas de criação
e r-eo ívf sêc de Estados

lP12559-6 FRANCISCO ROI.LEMBERG P"'OB
............. PARECER •••••••••

Pela aprovação nos termos do subst t t ut tvo-------------------------------------------------------------------------------

11'12571-5 A.NTONIO FARIAS ?M13
••u PARECER .

Pela aprovação A criação e r-ectvtsãc do Estado está
afeto a Comissão para tal fim criada----------------------------_..._--------------------------------------.,.---------

lP1256S-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
................ PARECER ..

Visa a Ef'le.l'\da dar nova redação ao dtSposttt'lO Que d~sct

pl tna o tr-ata'nento tr-tbutar-tc a ser dispensado a microempre

sa (art 261)
Pelo exame do assunto, chegamos a conclusão de que a mi

croempresa, em face de sua tmccr-tãncta econômico-social, deve
ficar imune aos impostos da untão. dos Estados, do Dlstrtto
seoer-a' e dos Mun1ctp10s, ressalvados os prevtstos no ar t
270, itens I, II e V

Per outro lado, ccnsvdar-anco-se a ccrwentêncva de G\le a
meter-ta seja -r-ataoa a ntvet nacional para Que se lhe impri
ma certa uniformidade, entendemos que a microempresa, para
fins de usufruir a imunidade, deve ser definida e caracteriza
da mediante lei complementar

11'12555-3 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
............ PARECER ....... "'.....

Reportamo-nos ao Parecer oferecido ã Emenda
no 1p127840, acrescentando, apenas, Que o ctsctpt tnamentc da
meter-ta formas de saque da conta vinculada e ccnctcees ou
tras de movimentação do FGTS deverão ser escectr tcaccs na le
gislação or-dtner t a

Pela aprovação parcial

lP12564-2 ANTONIO FARIAS PMB
."' PARECER .

Não é poss tvar acolher a sugestão, tendo em vista que as
ações de assistência social integram o conjunto de Segurida
de, Que ten no Fundo seu principal mecanismo de Financiamen
to

1P12560-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
............ PARECER "' ...

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-_____________~:~~~~_~~:~~~:~::~::_~::_:~~~::~~_~:_:~:~:~::::::~~r: _

lP12558-8 FURTADO LEITE PFL
.............. PARECER .

A emenda aborda assunto ainda discutido a ntve t ele Pro 
jeto, devendo o Substitutivo firmar posição neef nt r tva sobre
o tema Pela oeejuotcar toace-------------------------------------------------------------------------------

lP12557-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOB
••• "' * PARECER .

O recurso ao plenário, como proposto na Emenda, neutra-
liza os objetivos que estão a ensejar a redação do ar-t 127,
Que são o de tornar as Comissões Permanentes, de eer-tto, um
verdadeiro filtro da tramitação de projetos de lei, descon
gestionando a Ordem do Dta

Pela prejudicial idade
------------------------------------------------------------------~------------

lP12566-9 ANTONIO FARIAS PMB
........ "'••• PARECER •••••• "'...

Propõe o autor a supressão do par-aqr-afo 10 do art. 29
A exigência estabelecida no ct taoo dispositivo é ntrrtma

e suscetível de ser satisfeita por qualquer partido organiza
do, inclusive as pequenas agremiações par-t tcar-tas

Não tem condições de concor-r-er- às eleições o partido

-------------~~:_~~~_:~~::~~~_::::_~:~::~!~~---------------------------------
lP12567-7 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
..... "'••••• PAREC!::R ..

Materta não constitucional
Pela rejeição

lP12556-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMOS
••••••••• PARECER .

Aquilo Que propõe o Autor já esta atendido na redação do
Substitutivo, com leve alteração-------------------------------------------------------------------------------

aos mctvrouos o direito ao "taaer e a utilização criadora do
tempo msccmvet no trabalho

A presente emenda propõe suprimir a segunda parte do
dispositivo em tela

Concordamos com o autor Que a garant ia de ut i1 t eacão do
tempo ctsoorüvet no trabalho e crcvtoêncta Que não deve
constar do texto constitucional e entendemos, ainda mais,
Que todo o item X do ar-t 12 deve ser suprimido-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP12546-4 BOSCO FRANCA
.... "' PARECER ..

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição

1P12545-6 BOSCO FRANCA PMDB
........... PARECER ..

Objetiva o autor acrescentar no inciso XIX do ar-t f ço 13,
que dispõe sobre a licença gestante, o on-et to à licença pa
ternidade até o QUinto dia epós a alta hospitalar ou o parto
domiciliar

Não negamos a importância da presença do pai nos primei
ros dias de vida da criança, particularmente até a plena re
cuperação da mãe Parece-nos evidente, contudo, que essa pre
sença não guarda o caráter de absoluta mcnsoensact t toece.
por fonte nutriz, da presença materna Essa razão por Que a
a t tcença gestante é direito inscrito na Constituição E ne
cessar-ta a eãa.ê cr tanca e a sociedade como um todo A licen
ça paternidade. embora cesef avet , não tem essa relevância

Assim, somos de opinião Que, a medida Que for tornando
se vtavet , deva ser objeto da lei ou convenção coletiva

lP12547-2 BOSCO FRANCA PMDB
•• "' "'. PARECER .

A Emenda em exane visa a conferir aos substitutos das
ser-vent tes de foro judicial, o utr-e t to ã efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a eetat taacãc das referidas
serventias, demonstrando senatvet avanço nessa área e repon
do no lugar adequado, as funções contrarias, como ver-oadatr-o
encargo estatal

Pretende-se, assim, extinguir os pr-tvtieatos até então
conferidos aos titulares de serventias Que, por delegação do
Estado prestam serviços rorcr tevs , a nosso ver inàe\egaveis

O d1sposto no ar-t 455 do Projeto, co- sua vez, ressalva

os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, e
esvaziar a regra est at tzaocr-a. a ponto de retirar-se a sua e
etcacta para se manter os or-tvt téatcs Que se pretende extin
guir

Somos pe 1a r-ej e t cão da Emenda

lP 12544-B BOSCO FRANCA PMDB
................. PARECER ..

A toeta contida na emenda constitui justa r-etvtndtcacão
Entretanto, a sua aprovação deve ser apenas parcial ocr-quan
to parte de seu conteuco constitui matéria própria de lei or-'
c tnar-ta

Pela ecr-cvacão parcial

1P12548-1 BOSCO FRANÇA PMOB
.......... PARECER •• "' .

A maioria das pequenas e microempresas, alem de não dis
por de r-ecu-ses suficientes, desenenvot va suas atividades en
urra imtca loja ou pequeno escr-t tcr-to Por isso o preceito não
obrlga a que a assistêncta ao menor se dê no ambito do traba
lho

lP12543-0 DIRCE TUTU QUADROS PTB
........... PARECER ..

Sendo servidores publicas, o policial militar e o bombeiro
mt f t tar- estão, abrangidos pelo artigo 91 Desnecessário, pois,
criar um crsocs tt tvc especifico para eles

lP12550-2 RENATO JOHNSSON PMOB
"' PARECER ...

A emenda sabst ttut "controle oectsór-tc e de capital" por
"controle acionário" Estrelta, assim, em demasia, de vez que
o controle, decisório e de capital, ha Que ser mejcr-t tar tc.cu
total, sct toar-tc. sendo peça-chave ao conceito Ademais. ao
tncrutr- na titularidade do capital a expressão ~ ou jur1d1
cas ", torna e tast f co o que se quer especifico, no conceito

'Cabe referir que buscar um conceito bem cristal 'no de
"empresa nactona 1", em nenhum momento pode s19ni ficar repudio
ao capital estrangeiro

Pela rejeição

1P1254o-5 DIRCE TUTU QUADROS PTB........."' "''''* PARECER ...
Todos devem responder pelos abusos praticados no exer-ct

elo de Qualquer oror tssãc. não podendo ser absoluta a invio
labilidade Pela rejeição

lP12549-9 BOSCO FRANCA PMDB
........."'. PARECER "''''

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que lmpõe limitação a
participação das ent tceoes e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de meter-te mais pr-ocr-ta de leg'slação ormnér-ta, cots o
assunto f a é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal 1
zaçâo dos "fundos de pensão" é comnetêncta de uma Secretaria
eepectr tca do Ministério da Previdência e Assistência Social.
á qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lP12551-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMoB
........... PARECER .

A Emenda propõe nova redação a alínea do item IV do ar
tigo 12 do seofetc

A matéria enfocada refere-se a livre manifestação do
nenseeentc, de principies et tcos e diversas convicções Inti
mas e particulares

Estando contemplada no suost ttut tvc. cremos que se
centr-am atenotuas as sugestões contidas
na Emenda

Pela apr-ovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P12S52-9 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB
....... "'•• PARECER •••••• "'••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito esoectat , e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos cota, pela apecvacãc par-ctai------------------------------ ------------------------------------------------

o conteudo da emenda apresentada refere-se a materla Que
figuraria melhor em legislação complementar Merecera, pois,
adequada consideração, na ocasião or-em-ta

Corr relação ao texto conet ttucrcnai , cons toer-aeos a pro
posta rejeitada-------------------------------------------------------------------------------
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lP1258S-S LEVY DaS PFL
............. PARECER .

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento pr-eocmt
nante na Comissão de s tstemat tzacãc-------------------------------------------------------------------------------

lP12592-8 LEVY DIAS PFL
..."' PARECER ."' ..

O proposto na Emenda ccnrt t ta com os pr-tnctptcs adotados
pelo Projeto Pela r-eje tcão-------------------------------------------------------------------------------

lP12591-Q LEVY DIAS PFL
..........". PARECER ...." ..... *

A uaeensor-ta do Povo é mais um mst ttutc de garantia dos
direitos do cidadão contra os abusos praticados pelas autori
dades pun t tcas e deve ser c-eser-vacc Pela rejeição

-------------------------------------------------~-----------------------------

lP12593-6 LEVY DIAS PFL
.............. PARECER .

A emenda aborda assunto ainda discutido a ntver de Pro 
feto. devendo o Sunst t tut tvc firmar posição oee tntt tva sobre
o tema Pela cr-ejuotcat toace •-------------------------------------------------------------------------------

PFLLEVY DIASlP12584-j

lP12594-4 LEVY DIAS PfL
.............. PARECER .

Há de fato murtos dispositivos que deveriam ser reme
tidos à lei cr-emar-ta Entretanto. na os Que constituem prtn
creres const tt uctonats e permanecerão no texto como norteado
r-as da futur-a teatsiacêc

lP12590-1 LEVY DIAS PFL
............ PARECER •••• "'.......

Pela aprovação O Conselho de Ouvidores estabetecer-á
sistema de controle externo sobre os atos da acmtntstr-acêc
publica municipal. gerando ccnri ttcs e operando como u-a Câ
mara de Vereadores Paralela

lP12589-S LEVY DIAS PFL
•• "' PARECER ,,"'.'"

O concet to expresso na presente emenda é bastante ampla
e acr-eaente Quais as informações que poderão ser rornac tuas
Ha na administração publ tca determinadas tnecr-macõee que nem
sempr-e occer-ãc ser orer-ecteas a qualquer cidadão Enfim, en
tendemos que o dispositivo apresentado devera ser- regulamen
tado atr-eves de lei cr-otnãr-ta

lP12SB6-3 LEVY DIAS PFL
"'••• "' PARECER ." ..

A Emenda deve ser r-ef etteoa por não se ajustar ao enten-

-------------~~~~:~-~~~~~~~~~!:_~~-~~~!~~~~--~:_:~~::~:!::~~~---------------
lP125B7-1 LEVY DIAS PFL
.....* •• "'. PARECER .

A disposição contida na Emenda e ccnt t t t ante com O texto

-------------~~-~~~!::~--~:~:_~:~:~:~~-----------------------------------------
11'>12S88-0 LEVY DIAS PfL
• PARECER .

t otver-ea a orientação Que pretendemos car- ao nosso Pro
jeto Substitutivo, ao Qual o flustre Constituinte nccer-e ofe
recer emenda no momento oportuno No momento. é de ser- rejei
tada sua proposta-------------------------------------------------------------------------------

1P12574-Q ANTONIO FARIAS PMB
............. PARECER ..

No entendimento do Relator. a mater t a tratada no disposi
tivo Que se c-eteooe suprl'1'1ir figuraria melhor em legislação
ordtnar-ta, eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui tacrtcacões bastante signtficat1vas no
financiamento de programas e entidades já consolldados no
campo social

Somente eedtante tratamento via legislação mrr-accns t t tu
ctcnat oceer-ta-n ser- fixadas as provisões tnctspeneeve ts ao
desdobramento da matéria, ele modo a que possam ser ateno tucs
os diversos aspectos envolvidos

fI'! vista da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de eeer-nas apresentadas no mesmo sent too , julgamos r-e
comeneavet acolher a emenda suor-esarva. remetendo a eater ta
a ut ter-tor ccns toer-acão , ao ensejo do processo legislativo
ordinário

1PI257.3-1 ANTONIO FARIAS PMB
.......... PARECER ."' ..

O autor propõe nova redação para o <o do ar-t 29 A
nossa redação e bem mais liberal, motivo pelo qual rejeitamos
a emenda

lP,2576-6 ZIZA VALADARES PMDB
............. PARECER .

Pretende-se Com esta emenda alterar a redação da al 'nea
f do item III do ar-t '2

Coma este e outros ctscest r tvcs do mesmo artigo visam a
evteae tratamentos cteeeenees entre os cidadãos, somos
favoráveis à sua stntet taacãc de forma a garantir a
'gualdade entre todos per-ante a lei

lP12575-B ANTONIO FARIAS PMB.* PARECER "'.
No entendimento do Relator, a matéria tratada no ctspcs t

t tvo Que se pretende sucr tmtr- f1gur-al'1a melhor em legislação
ordinária, eis que a or-ccoste de exclusividade da rctna de
satar tos para incidência de contribuições scctats destinadas
a sesur-toaoe possui tmct tcecões bastante s'gnif1cat'vas no
r tnanctaeento de programas e entidades ja ccnsct tcecos no
campo social

se-ente medtant e tr-at e-nento vta legislação tnrr-aconat t tu
cronar poderiam ser fixadas as provisões todtaoensavets ao
desdobramento da mate-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevâncta do assunto e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-esatve , remetendo a eater-ta
a unes-ter consideração. ao ensejo do processe legislativo
o-ctnar to

lP12572-3 ANTONIO fARIAS PMB
.......***..* PARECER .* ..*••• *.

Ha determinadas categorias c-ce tastcnais dentro do ser-vtcc
publico Que devido ao exe-ctctc de at tvtoaoes perigosas. com
ser-tos riscos de vida e para a sacee, mer-ecem ter uma eccsen
t aoor ta especial

Entretanto, não cabe a ConstHUSçâo estabelecer quais as
atividades Que devem ser enquadradas nesta espécie Diante
disso ser-a inserido na Nova Carta um dtacos tr tvc que remeta
para a lei conctenentar a r-eauia-ientacãc a r-escettc-------------------------------------------------------------------------------

A emenda vem ao encontro da necess toaoe de enxugar-se o
texto Pela eo-cvecão

lP1259S-2 LEVY DIAS PFL
• " .."' PARECER ...

Como se trata de questão de opção, a substituição é oee
necesser-ta Pela rejeição

lP12597-9 GEOVANI BORGES PFL
.......*•• "'.. PARECER .

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização

lP12577-4 ZrZA VAlAOAqES P/dOB
............ PARECER ..

Suprimido o dispositivo, na redação subst t tut tva do Rela
tor. a e-enoe fica prejudicada

lP12578-2 MAGUITOVILELA PMOB
...... " PARECER ..

A imunidade dos Vereadores está adequadamente configurada
no texto do Projeto de Constituição de forma análoga a em
pregada para OS Parlamentares Peder-a t.s e sstecce ts, Por outro
lado o cr-tncrpto da tnvtotaot 1idade do mandato, por si mes
mo, ja tnnuz a t tent acãc às opiniões, pal avr-as e votos ao
nar-tamentae , sendo, pois, oesneceear-to a exot tct taçãc cr-epes
to da pr-esente Emenda

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12596-l GEOVANI BORGES
• PARECER ..

PFL

lP12579-1 AECIO NEVES PMDB
•••• 'l' PARECER .

A e-c-oe objetiva. com a redação Que formula para o
ar-t 424 suprimir todas as oeaats ctsooatcões do capttutc
VIII do Titulo IX do e-ejete de Constituição

Se aceita, ficaria a questão 1nd1gena nactcner sem a
solução adequada Que reouer;a exig1l' perrranentemente COrre-
ções e tratamento convenientes por parte do legislador

O ar-as t t ja atingiu matur toaoa sut tctente para sotuctc 
nar suas gl'andes questões, corl'igir as dramáticas dts >

tor-ções scctats que apresenta, notadamente r-eer-etaooc as
long'inquas desigualdades que tanto entravam sua vida sóctc
econômica

A proposta em exame nada inova Apetlas intenta retirar
direitos deferidos as cocutacões 1ndlgenas no Projeto de
Constituição A essa oocutaçãc f'Oi negado até o otr-et to a
vida Dos sete mllhões de tndtcs existentes na época do
cescccr-tnenec r-estam apenas cerca de 200 mil

Não podemos ccnt tnuar- sonegando aos nossos tnntcs
direitos que o humanismo e a justiça t anto recomendam

Pela r-eretcâc-------------------------------------------------------------------------------
lP125BO-4 l.EVY DIAS PFl
.......... PARECER "".

A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto
do prof eto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

'P12S81-2 LEVY DIAS PFL
............. PARECER ..

A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto
do Projeto Pela r-ejetcãc

1P'2SB2-l LEVY OrAS PFL
••••••••• PARECER ..

A emenda é bastante ampla sugerindo nova redação para os
parágrafos 20 ,30 e 40 do ar-t 29 Algumas de suas propos
tas já constam de nosso projeto, outros contrariam totalmente
a sistemática que pretendemos erigIr. dentre elas a que r-at t-'

-------------~:_~~:_~:~!~~~:_~:_:~~:~~~~:_~:_~~~~~--~:~~~:~~:_:~-~:~!:_--------
lP125B3-9 LEVY DIAS PFL
••• "'."' PARECER .

Atraves desta Emenda. pretende o nobre const ttutnte su
primir do Projeto de constituição todo O cactturc III do rv
tutc Il que trata dos ntr-ettos Coletivos

Justifica o autor- sua tntc tat tva ar temanco que "a cone
titufção deve se ater a garantia de direitos universais, dei
xando para a lei ordinária o que ror- cer-tveoo desses direi
tos "

Embora concor-dando COM o autor quanto às razões expos
tas na sua justificação, entendemos que no cecttuto que pre
tende suor tmtr extatem alguns dtaccatt tvos assegurando ctret
tos Que devem constar do texto ccnst t tuctcnat

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP125B4-7 LEvY OIAS PFL
........... PARECER .

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento. é adequado, tendo passado pelo
crivo de várias etapas

AssIm. por coerência. somos pela r-aj e tçâo desta emen-
da

1P12598-7 GEOVANI BORGES PFL
• PARECER ."' "'•••

Entendemos que o utsccett tvc deva ser eliminado do texto
constitucional, uma vez que basta sua r-eauranentecãc através
de lei or-of nar ta

lP,2599-S GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER .

Pela rejeição
A determinação const ttuctonat para que o Congresso Na

ctcnat vote uma Lei Agdcola ceve constar das Disposições
Transitarias.

1P12600-2 GEOVANI BORGES PFL
..........". PARECER .

O proposto na Emenda cont t tta com os nr-tnctptcs adotados
pelo Projeto Pela rejeição

lP12601-1 GEOVANI BORGES PFL
.............. PARECER .

Entende o t tuatr-e pr-opcnenre que. como o povo c-ast tetro,
há mats de vinte anos, se manifestou ocntr-a o par-tamentar ta
mo, deve ser mantido o er-esrcenctat tsec

O eleitorado. segundo Aristóteles e Augusto ccmte, conhece
suas necessidades mas ignora os meios técnicos de satisfa
zê-las Os representantes do povo podem alterar a escolha
desses meios

Pela rejeição

lP12602-9 GEDVANI BORGES PFL
......."' PARECER ."' ..

Conquanto procedente a preocupação do ilustre suascr-ttcr ,
aootee-se a redação por ele proposta seria cr-esumtr- o oescum
cr-tmentc da norma contida o artigo 221, o cue não se coaduna
com a natureza do texto constitucional.

1P1260J-7 GEOVANI BORGES PFL
........... ". PARECER .

Tem dúvida que a remissão pretendida no disposto do art
294, torna o mandamento absolutamente tnocuo

-----------------~:~~-~:!:~~~~-----------_ ..._-----------------------------------
1P12604-S GEOVANI BORGES PFL
."' " ••• PARECER .

Seguindo a tradição do ütr-ef t o nacional. a Emenda aqui
examtnaoa trata de matéria infra-constitucional, cabendo.
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do pr-ocesse teçtstar tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP12605-3 GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER .......~••••

Embora os elevados ceccos ttcs do eminente Constituinte, a
euoreseãc do inciso proposto pelo Autor, 1l'â prejudicar o tex
to constitucional ja etabcr-eoo. pois o pensamento do nobre"
Constituinte seria na supressão no que tange a figUra do Go
vernador de Território

Assim, pela sua prejudicial tcace

lP12606-1 GEOVANI BORGES PFL
...........PARECER ...."'.......

Trata-se o conteudo da emenda, de matéria a ser regu
lada no âmbito da 'competência estadual Pela l'eje'ção
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lP126D7-0 GEOVANI BORGES PFL
",..",,,,..,,,,,,,,,,,, PARECER "''''.... '''''''''.

A mat er-ta objeto da presente emenda, devera ser r-eexamt
nada com vistas à ecrmotacãc do substitutivo

Ass1l'1, pelo seu acolhimento

A gradação das medidas da manutenção da cr-oee publica deve
cr-ever tucctese em Que se atende a circunstâncias de menor
gravidade, Que não exija a extrema rigidez do estado de sítio
ou da intervenção - o estado de defesa satisfaz a esse r-eqvt
to

lP12608-8 ADROALDO STRECK PDT
"'."' .."'''' .. '''.. PARECER .."'....... "'.

sue..tmtoo o dispositivo, na redação subs t t tut tva do Rela
tor, a Emenda fica prejudicada

1P12622-3 WALDYR PUGLlESI- PMDB
"'''' '''. PARECER "' ..

A emenda Que aceitamos para o artigo em pauta e s tect t-
_ t tceoor-a. constando apenas de "caput" Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

IP12609-6 ADROALDO STRECK PDT
.... "' PARECER ", .

Seguindo a tradição do ütr-ef to Nacional a Emenda aqui
examinada trata de matéria tneeaccnst ttuctonar • cabendo,
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa poste 
r-ter do processo ieçts tat tvo

lP12610-Q ADROALDO SiRECK PDi
.............. "'.. PARECER ..

Busca a emenda aumentar para :30~ a car-cet a do ICMS des
tinada aos Municlpios, prevista no inciso III do artigo 276

Essa alteração ccncr-cmeter ta o equt I Ibr10 que o projeto
estabeleceu para as receitas dos três mvets de Governo

Pela r-efetcãc

lP12611-B ADROALDO STRECK »or
.................. PARECER .... "'''' ...'''......

Objetiva a Emenda dar nova redação ao item III do ar-t
272, a fim de nele incluir a expressão n bem como dos ser
viços diretamente relacionados a industrialização ou comercia
1 t zaçâc de mercadorias", e excluir a expressão M bem como
prestação de serviços"

Observa-se Que a Emenda em exame se vincula diretamente a
duas outras apresentadas pelo mesmo autor desta, uma das
Quais propõe a eliminação do Imposto sobre Vendas a Varejo de
Mercadorias, de competência dos Munic'lpios, atribuindo-lhes,
~~ sucst ttutcão. o Imposto sobre Serviço de Qualquer Nature

Tendo-nos ja manifestado pela manutenção do Imposto sobre
Vendas a Varejo de Mercadorias, na competência dos Municí-
pios, e do imposto de que trata o Hem III do Art 272, na
competência dos Estados e do Distrito Federal, sem nenhuma
alteração em sua redação, consideramos prejudicada a presente
Emenda

Pela prejudicialidade.

lP12612-6 ADROALDO SiRECK PDT
................. PARECER "' ..

Propõe a aeence r-etnser-tr- o ISS na competência municipal
O imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual ,

conforme a estrutura tributaria contida no Projeto
Pela rejeição ~-------------------------------------------------------------------------------

1P12613-4 ADROALDO STRECK POi
................. PARECER .

Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que disci
plina o tratamento tributário a ser dispensado a microempre
sa (ar-t 267)

Ap6s exame de grande numero de enencae sobre a eatér-ta.
chegamos à conclusão de que as microempresas e as empresas de
pequeno porte, em razão de sua r-econnectca importância econô
mico-social, devem receber das três esferas de Governo trata
mento juridico diferenciado, visando a tncent tvar sua cria
ção, preservação e desenvolvimento, através da eliminação,
redução ou s tncr tr tcecãc de sua o; obr taacões administrativas,
trib.Jtarlas, cr-evtoenctae tas e cr-ectt tctas

Por outro lado, considerando a conveniência de que a ma
tér-ta seja ctsctpt tnaca a ntve t nacional, para que se lhe im
prima a devida Uniformidade, entenoemos Que as aludidas
empresas, para fins de receber t rat smento dtrer-enctaoo. oeven
ser definidas e caracterizadas mediante lei complementar

Por entendermos que tal tratamento deve concr-et taae-ee a
ves de medidas que abranjam as várias escectes de obrigações
acima indicadas, e não apenas as tributárias, optamos por in
serir o dispositivo relativo â mater f a no caottutc I do t teu
10 VIII - Da Ordem zconôntca e Financeira

lP12614-2 ADROALDO STRECK por
........ "''''•• PARECER "'••• "''''......

Pela rejeição
A netér-ta deve ser tratada mediante legislação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

IPl2615-1 ADROALDO STRECK por
................ PARECER .... "'.........

No entenotnentc do Relator, a meter-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figurar'la melhor em legislação
cr-dtnar-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de ecntr-tbutcões sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante stantr tcat tvae no
financiamento de programas e entidades já censo! tdados no
car-ne social

Somente mediante tr-at a-nento via legislação tntr-aconsr t tu
ctona t poderiam ser fixadas as provisões tnctecensavets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os utver-sos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e ccnstceeanoc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
conenoavet acolher a emenda suor-ess tva. remetendo a meter-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar to

lP12623-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
............. PARECER ..

O proposto na Emenda esta em parte considerado no subs 
t t tut tvo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lPt2624-0 WALDYR PUGLIESI PMDB
........ "'."' ... PARECER ....... "'..... ~

Permite a e-nenoa o al rstanento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos Que a idade para o a1 istamento deve corres
ponder acueia da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jove-r ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exer-ctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de conuncecão e dos recursos da infor
mação escrita

lP12625-B WALDYR PUGLIESI PMOB
"'* "' PARECER .

A emenda visa a suprimir o artigo 236 e seus parágrafos,
que dispõem sobre o "Estado de Defesa"

Em numerosas emendas de igual teor, temos opinado pela
manutenção do texto projetado consciente de sua importância
como salvaguarda do Estado nos casos cuja gravidade não en
seje a deflagração do Estado de Sitio Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P,2626-6 WALDYR PUGLIESI PMDB
............. '" PARECER ....... "'..*.'"

A emenda estreita os princípios, pois não só retira do
projeto aquele mais geral, de afirmação nacional ,como também,
no Que resoet ta à questão social, prefere uma vaga igualdade
de oportunidades a um compromisso, de pleno emprego

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12627-4 WAl.DYR PUGLIESI PMDB
.................. PARECER ."'''' ..

O conceito proposto na emenda não eeo-tte caracterizar,
oteer-encenco , a empresa nacional pertencente a brasileiros
das empresas const 1tutoes sob as leis cr-as t t e t ras

Pela rejeição__ o _

lP1262B-2 WALDYR PUGLIESI PMDB
............... PARECER '"

A alteração proposta pela emenda incide sobre o Estado de
s tt tc. e l iminado o Estado de Defesa, no dizer do Autor Temos
opinado pela manutenção do texto pertinente do projeto sob

------------_:~~~:.:_~~:_~~:_~:~:::_~~~:_:~~:~~:~::_-~:~:_~:~:~~~~--------------
lP12629-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
................ PARECER "'....."'''' ••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na ccntssãc de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP12630-4 WALDYR PUGLIESI PMDB
......* PARECER ..

A disposição contida na Emenda e conflitante com o texto
do Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP'263l-2 WA~OYR PUGLIESI PMDB
................. PARECER ..

Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam COl'1 a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

lP126:32-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
................. PARECER ..

A emenda propõe a extinção do Serviço Nacional de Infor
mações, orgão criado por lei or-dtnár-ta

Como tal, deve ser meter-ta dessa legislação-------------------------------------------------------------------------------
'P1263:3-9 WALDYR PUGLIESI PMDB
......."'........ PARECER ...... "'.......

A emenda objetiva cermtt tr- a reeleição dos prefeitos Pe
lo não ecotntnentc. tendo em vista a orientação dada ao subs
titutivo

lP12634-7 JORGE UEQUED PMDB
............... PARECE~ ..

rMteria cujo tratamento em legislação crdtnar-ta seria de
todo conveniente, por interessar, sem duvida algUma, ao bem
estar das pessoas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12635-5 JORGE UEQUED PMDB
................ PARECER ..

A êmenda propõe a supressão da at tnea "o" do item XV do
artigo 12 do Projeto

As disposições contidas na Emenda estão consagradas no
substitutivo ao Projeto, em seu parágrafo 13, Que declara
ninguem devera ser identificado antes da condenação definiti
va

lP1263B-0 JORGE UEQUED PMDB
................ PARECER. ........ "'........

A Emenda propõe o acresctec, onde couber, de ali nea ao
ítem XV do art 19o 12 do Projeto, vedando a pena de morte e
prisão perpetua, com ressalva para a legislação aplicável em
epoca de guerra, quanto á pena de nor-te

Emendas idênticas foram rejeitadas
Pela ref etcãc, portanto

1P126:37-1 JORGE UEQUED PMDB
...... "'."' .."'.. PARECEq. ..

A Emenda refere-se à et tnea ~d" do Item XV do artigo 12
e insere ressalvas á prisão ctvt t para os casos de depositá
rio infiel e inadimplemento de obrigação alimentar

O consenso vem se orientando no sentido de ressalvar-se
apenas a obrigação alimentar como causa de prisão civil

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

A Emend.a, assim, parece-nos oportuna
Pela aprovação parcial

1"12636-3 JORGE UEQUED PMDB
"' PARECER "' ..

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização

1P12639-B JORGE UEQUED PMDB
... "' PARECER "' .

A ersccetcsc contida na Emenda e conflitante com o texto

-------------~~-~~~~~~~--~~~~-~:~~~~~~----------------~------------------------
lP12640-' JORGE UEQUED PMOB
...... "'....... PARECER ........ "'.......

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~:~~~~~::_~~_:~~~:~~~--~~_:~~::~~:~::~~~---------------
1P12641-0 JORGE UEQUED PMDB
................... FARECER '"

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

PMOB
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PMDB1P12621-5 WALDYR PUGLIESI
................. PARECER .

1P'26l6-9 WA.LDYR PUGLIESI
................ PARECER .."''''...... '''••

Pela Rejeição
A eater-ta cont ida nesta Emenda devera ser tratada atr-a

ves de legislação ordtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP1261B-5 WALDYR PUGLIESI PMDB
............... PARECER *..'" -

A. criação de uma "Auditoria Contábil", a funcionar con
comitantemente com o 'rr-tbunat de Contas da União, constitui 
ra mais um tnutscut tvet ônus para os custos do controle ex
terno

------------------~~~~-~~~~~~~~-------------------------------------------------
lP12619-3 WALDYR PUGLIESI PMDE
........ "' PARECER ...

O ilustre Constituinte Waldyr Pugliesi preten-de nova r-edação
no ar-r 145 do Projeto, para tnser-tr- em seu texto a palavra
"Contábeis"
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente,
o legislativo tem entendido ser meramente exenor tcat tva a
enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de "'1n1s
tro do Tribunal de Contas, a emenoto de Engenheiros, Generais
e Contadores, Que já foram nomeados
Portanto, pr-eeer tncs manter a tradição, "no particular, razão
pela qual nosso parecer é pela orefuotctar toace da emenda,

-------------~~~-~::_~~:.:_:~~.:_:~_:::~~:~~--~~_::_:~~:~~-~~-~~~~::~------------
lP12620-7 WALDYR PUGLIESI PMDB
............... PARECER ..

-_.._---------~~~~~:~-~~:~~~~~~:~~:_:~~::~~~:~~-~~-~~~~:~:~:~~~-----------------

1P12617-7 WALDYR PUGLIESI
."' .. "' PARECER ..

A emenda objetiva a reeleição para o Executivo estadual,
hipótese Que contradiz a filosofia adotada no projeto, da
não reeleição Pelo não acolhimento---------------------.-----------------------------------------------------------



1P12643-6 JORGE UEQUED PMDB
................ PARECER ..

A Emenda deve ser r-efetteoa por não se ajustar ao enten-

-------------~:~:~:~-~~:~~~:~~~::_~~-~~::~~~-~:_~::::~~:::~~:~---------------
lP 1.2644-4 JDRGE UEQUED PIADB
................ PARECER ..

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida. pelo

-------------_:~~~~:~:~~~_:~~::~~-~~-~~~:=~~-~~:_:~::~~~-----~-----------------
lP12645-2 JORGE UEQUED PMOB
............ PARECER .

-----------------~:~~-~~~~~~=~~------------------------------------------------
lP12646-1 JORGE UEQUED PMDB
.............. PARECER ...

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Slstematlzação-------------------------------------------------------------------------------

lP12647-9 LEOPOLDO BESSONE PMOB
................. PARECER ..... "'..........

Pretende a Emenda suprimir o ar-t 2S9 e r-esoect tvos
itens

Sem e"lbargo das razões invocadas na just te tcacâo da Emen
da cons toer-amcs valldo e pertinente o oteccett tvc cuja su
pressão se crcncnne, porquanto e neceasar-to Que a pr-ópr-f a
const ttutcão estabeleça a matéria tributária nas tca a ser tra
tada em lei complementar. merecendo especial atenção os con 
flitos de coecetêncta entre as diferentes esferas de Governo
e a otsctm tnacãc das r tmttecões constitucionais ao poder
de tr-tautar-

Vale lembrar. at tés , Que a vlgente ccnst ttutcãc cuida oes
sa mesma eat ér-ta no art 18, 10

-----------------~::~-~:~::~~~-------------------------------------------------
lP12648-7 LEOPOLDO BESSONE PM08
.............. PARECER ..

A Emenda ocf et tve a supressão da competência residual
(art 261), para proteção dos ccntr-tbutntes contra a gula ao
vernamenta I

A justificação não m-ccece, porque existem cr-tnctptos ge
r-ata eeoecte tcos para a proteção do ccntr-tbutnte, r-estr-tnatn
do a ação governamental Qualquer Que seja o numero de teces
to,

A nosso ver, a dinâmica Sócio-econômica exige Que o Esta
do disponha de r tex tbt r toaoe na estruturação do sistema de 1m
postos-------------------------------------------------------------------------------

lP12649-5 LEOPOl.DO BESSONE PMDB
................. PARECER .

Pretende a Emenda Que se a União possa exigir empréstimos
concutscr-tos , porque as calamidades devem ser custeadas por
toda a nação e não so por um de seus Estados

Ocorre porém. Que na calamidades que afetam somente um
ou poucos Estados e assim mesmo em parte dos respectivos ter
r-f tór-tcs Ora. Quando se tratar de Estados r tccs , não e justo
Que as populações dos Estados pobres sejam sobrecarregadas
com o dever de mandar dinheiro para acudir as Regiões mais
desenvolvidas o Que se car-ta se o empréstimo t tvesse de ser
lançado pela União A melhor solução será facultar Que os Es
tados possam tomar a tntctat tva de levantar o empresttmo ne
cessaria. recolhendo os recursos em seu nrcor-tc teer-t tôr-to
junto as pessoas de caoactoaoe econômica at oomtct t taoas , sem
onerar as populações de outros Estados, as vezes em situação

-------------~~~:~~~~----------------------------------------------------------
lP12650-9 LEOPOLDO BESSONE PMDB
................... PARECER ...

Pretende-se, com a presente emenda, suprimir do ar-t 263
as ccntr-teutcões de intervenção no domtnto econômico

Essas contrlbuições se vinculam dlretamente a at tv toarres
e setores econômicos e sua criação se dá em oeccr-eêncta da
eeet tva necessidade de intervenção da União no trommto eco
nômico, para atender aos tmaer-at tvos de segurança nactonat ou
r-etevante interesse coletivo

Ale'l'l de obedecer a esses parâmetros. a criação das contr l
cutcões de intervenção no dom\n10 eccnômtco. bem COf1'lO das de
mais contribuições especiais. somente poder a ocorrer obser-van
do-se o disposto no ar-t 264. itens I e UI

Cabe. atnoa , esclarecer Que, depois de examinar oet tcemen
te a mater-ta com base em numerosas smenoas a ela pertinentes,
chegamos â conclusão de que as ccntr-mutcões tnntcaoas no
suo-act tecc utscos tt tvc devem ser da competência exclusiva da
untêo. Que as instituirá como instrumento de sua atuação nas
r-escect tvas ár-eas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

372
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lP 12642-8 JORGE UEQUED
............... PARECER ..

É procedente
Parece ter havido omissão
Pelo accttiteento

PMDB
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A cessação das causas da criação aos impostos exrr-aorut
nár-tos não tmcr tce , geralmente, na superação de suas conse
cuênctas , cujos efeitos r tnance tr-os POdem se prolongar duran
te anos

1P12655-0 LEOPOLDO BESSON: PMDB
....... * ............ PARECER ••• *...........

A Emenda cof et tve retirar da conoetêncta tributária dos
Estados o imposto sobre serviços

Na ntcctese, não obstante os relevantes ar-aunentcs do No
bre Parlamentar, SOmos favoraveis a manutenção da repartição
de compet ênc f a constante do Projeto da cc-itsssc de S1stemaU
zação A vantagem da inclusão do ISS na competência estadual
esta na coss tbt t toace de se elevar o ntve t de taxação das at i
vtoades do setor t er-c tar-tc e. na eeotoa el'1 que t a ts at tvttra
oes são prestadas em maior Quantidade as classes de maior po
der ecutatt tvo melhorar o perfil da arrecadação sen onerar
as classes menos favorecidas. abrandando. conseoeentemente , o
car-áter- regressivo do sistema

Pela rejelção

1P12656-8 TELMO KIRST PDS
..................... PARECER ...

A sr-onos tcêc em exame apresenta valiosa contribuição que o
Subst t t ut tvc incorpora em sua essência
Pela aprovação oar-ctat-------------------------------------------------------------------------------

lP12657-6 TELMO KIRST POS
..... "' PARECER .

O parque empresarial brasileiro, ccnst ttutoo em
ea tor- parte de mtcro. pequenas e eeotas en'cresas , não têm
condições de suportar novos encargos além dos previstos no
texto do Projeto Que, no cer-t tcuter-. apenas consagra di
reito Que. tradicionalmente, ja eram assegurados ao trabalha
dor Cabe ressaltar Que a Questão do transporte está eccactc
nada com a instituição do "Vale rr-ansoor-ta-. faltando ane
~as di namtea--ee a sua execução

lP12658-4 TELMO KIRST POS
........ _ PARECER ..

O proposto na Emenda esta em parte cons toereoo no sues 
t ttut tvc Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP12659-2 TELMO KIRST POS
............. PARECER .

A estaot t idade, entendida como a garantla de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-ottr-to

do empregador de oescectr o eror-eaaoo. tornou-se, ar t t t f cto
samente , uma momentosa e controversa Questão. porquanto seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do pr-obj ae-a

Na verdade, o que Quer o empregado e ver t tmt t aoc aquele
ar-ot tr to e. não como se c-ceara enganadamente ter a garan
tia irrestrita de permanecer no errnr eac contra a vontade do
empregador Consciente de QLe é parte vital e tnaj tenave t da
proprfa atividade empresarial. sabe Que não coce ser tratado
como uma simples peça. um instrumento ou maquina Que, após
usada é jogada ter-a como inservlvel

De sua parte, não tnter-essa ao empregador tnsutr-ar- desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, cote esses são fato
res comprovados da baixa pr-cdut tv-tdaua A prática. a exoer-t
êncta, o connectnenro técntco. a toent tr tcacâc do empregado
com os Objetivos mator-es da enoresa. signiflcam para ela um
oatr-teôntc tnsubet ttutvet Investe o esor-esar-tc em recursos
humanos. buscando nant 1 f t ar- e eor-tmcr-ar a Qua11ficação pro
fisslonal de seus empregados Por tudo isso. e el ement ar- Que
seja virtualmente contrario a rotat tv toaoe da sua mão-de
-obra fator absolutamente nevat tvc para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há pc-que se tr-azer
para a relação eaor-eaat tcta fundada na m tarer-et toaoe do

contrato, uma condição untcessoat , oaternat t s ta e tr-oos tt tva •
Que. ao longo 00 tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judtctars
Assim. pelo cotejo de centenas de Errendas Que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula conciliatória Que reflete a tencên
c ta major' tar-Ja dessas propostas, aceita por I tceeeoces de
categorias econômicas e profissionais que, dtutur-namente , vêm

se reantfestaooo por todos os melos de conuntcacão e a veda
ção da despedida tnot tvada ou sem justa causa, em termos a
~erem definidos pela legislação ordinária

lP12660-6 TELMO KIRST PDS
.................... PARECER * .

Entendemos Que o texto do Projeto, salvo pela necess r
dade de pequeno enxugamento, é adequado. tendo passado pelo
crivo de ver-tes etapas

Asslm, por coerência, somos pela r-ej etcêc desta emen-
da

lP12651-7 LEOPOLDO BESSONE PMDB
"' PARECER ..

Visa a Emenda dar nova redação ao utscos tt tvc Que dtsct
p11na o tratamento tributário a ser dispensado à microempre
sa (ar-t 267)

Após exame de grande numero de emendas sobre a eater-ta,
cneaercs à conclusão de Que as microempresas e as empresas de
pequeno porte, em razão de sua reconhecida f mpor-tânc ta econô
mtcc-sccre r , devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur-tctcc dí ter-enctaoo. visando a incentivar sua cria
ção, peeser-vacão e desenvolvimento, atr-avés da et tmtnacãc,
redução ou s tmct tr tcacãc de suas obrigações administrativas,
tributárias, cr-evtoenctar-tas e cr-eott tctas

Por outro lado, considerando a convenlêncla de que a ma
teria seja disciplinada a n'ivel nactonat , para Que se lhe tm
prill'a a devida uniformidade, entendemos que as aludidas
empresas. para f1ns de receber tratamento diferenciado, devem
ser cet tntoas e caracterizadas medlante lei complementar

Por entender-nos Que tal tratamento deve concretizar-se a
ves de eecrcas que abranjam as varias especfes de obrigações
aclma lndicadas e não apenas as tributarias. optamos por in
serlr O dIspositivo relativo á matêrla no Capitulo I do TItu
lo VIU - Da Ordem Econômica e Financelra

lP12652-5 LEOPOLDO BESSONE PMOB
................... PARECER ...

Esta Emenda objetlva nova redação ao 3 do art 270 do
Projeto de Constituição, 3. este que foi suprimldo

Pela rejeição

lP12653-3 LEOPOLDO BESSONE PMDB
.................... PAReCER .

Trata-se da supressão do 40 do artigo 270, Que atribul
ao orgão jurldico do Mlnistério da Faz.enda a representação da
Untão na cobrança de crédito tributário e nas causas referen
tes a I"atêria flscal

A materia não e de natureza constitucional, porque dire
tamente relacionada com a organlzação e atribuições do Mlnis
tério da Fazenda Mesmo Que se alegasse Que o ponto central é
a defesa judicial da Unlão, alnda assim o d'spositlvo deveria
ser e11l'1inado do titulo VII ja Que teria correlação tntrin
seca com o artigo 186 (titulo vI) e com o artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tributárla da Un,ão ob
jeto do al"'t igo 270

Nessas condições estamos de acordo com a supressão do
citado paragrafo no contexto do sistema tributarl0 e sua
tra'1sferência para o Capitulo X ate solução mediante lel

------------------~:~~~~~~~~~:~~-~~~:~~:_---------..----------------------------

lP12661-4 TELMO KIRST PDS
... * * PARECER ...

E fundamental Que permaneça no Projeto o pr í ncj p to da
trr-eovt tbt t toaoe. sem o qual o trabalhador estaria sujeito a
toda sorte de abusos

Entretanto, com a finalidade de adequar o preceito ã
r-eat toaue , devemos delegar a lei or-df nar-t a , convenção ou a-
~rdo coletivo as ross ivets exceções

lP12662-2 TELMO KIRST POS
............... PARECER ...

O autor tem razão A mater- la da formação de comissão ou
associações de trabalhadores no seio das empresas. é cer tcaua
e deve resultar de negociações coletivas das partes envotvt
das nas relações de trabalho

O imperativo constitucional introduzido ex abrupto ge-
r-ar-ta um impacto altamente confl ttante

Pela aprovação

lP12663-1 TELMO KIRST POS
..................... PARECER ...

Ap6s acurada ref~exão, con1uimos que relat"'amente ao direito
de greve. apenas Quatro pontos fundamentais. devem figurar co
mo preceitos constttuc1onais
1 - a llberdade de exercic'o do olreito
2 - a atribuição aos traoalhadores da defin1ção sobre a opor
tunldade e o âmbito- de interesses a defender por melo de gre
ve.
3 - a preservação da cont1nu1dade. de funcionamento dos servi
ços destlnados a atender as necessidades inadiaveis da comu-
nidade. -
4 - a regulamentação do d1reito pela lei respeitando aqueles
parâmetl'os constitucionais
Como a Emenda preConiza a liberdade do exerC1L lo do direito
de greve. filas sob' Ol/tr::l fOimula Que não aquela acima exp1 tci
;ada. somos pela aprovação parclal

,P12664-9 TELMO KIRST PDS
.......... PARECER ...

A concessão ou perMlssão para a prestação de serviços pu
b11cos há Que seI' por prazo determmado e conforme as carac
ter'ísticas especHicas do tipo de prestação Evita-se. asslm.
também os abusos decc.rrentes do prolonyamento excessivo no
tempo da concessão

Pela rejeição.

1P'2654-1 LEOPOLDO BESSONE
................... PARECER '"

PMDB
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convergir a ordem econômica apenas para atender à soberania
nac to-ta t e negar que o fim da atividade econômica e o nem
este- das pessoas

Pela r-eretcãc

tP12684-3 AGASSIZ ALMEIDA PMOa
.......... PARECER *•• *", .....*

Concessão não quer dizer exctus tvioaue porquanto a
concorrência é oeoer tca a qualquer tipo de atividade, do que
não se excluem os serviços publicas

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

~~~::::~::~~_~~_~~:~:~~ __:__:~~~::~_:~~~:_~~_:~:~.?~~_~ !:!:~~:~!~E~! _
lP12665-7 TELMO KIRST POS
.. "'.... "'......... PARECER ....."''''''' ... ''' ..

es tercs de acordo com a proposta

-----------------~~~~~:~:_-----------------------------------------------------
lP12666-S TEU'O KIRST POS
...",••• ",.", PARECER .

A defesa dos dtr-e f tos e tnter-esses da categoria esta ter
ot 'icita nas final idades da entidade sindical

E a substituição processual e meter-te do processo traba
lhista. na lei orou-ar-ta

Somos pela r-ejetcêc da Emenda

tP12683-S AGASSIZ ALMEIDA
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lP12667-3 AGASSiZ ALMEIDA PMDB
..........**.. PARECER * ..

A Proposição em exame conquanto constitua valioso subsi
dio para o processo teats tat tvc. merece ser adequadamente
considerada quando se tratar da legislação conote-entar e or
o tnar t a

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP12668-1 AGASSIZ ALrI'EIDA PMDB.* PARE.CE.R "'••• *

A Emenda propõe a es t at t zação das atividades bancarias Essa
proposta, a ser posta em pratica, representaria uma
substancial expansão das atividades produtivas estatais a
partir de um setor econômico que, arén de ser relativamente
comoer í t tvo permanece com ampla predominância da tn tc t at tva
privada nacional

----~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP12669-0 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............. PARECER * .

Atrelar as normas salariais do servidor cuot tco as vigen
tes para o setor privado Parece-nos uma tde t a de grande al
cance social Servidor publico e um trabalhador e não devia
existir diferença em relação ao da iniciativa privada Entre
tanto, entendemos que a matar-ta deva ser tratada no âmbito da

-------------~:~~:~~~~~-~~~~~~~~~----------------------------------------------
lP12670-3 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............ PARECER .

Matéria t rotca da legislação ordinária sobre tnvesr tmen
tos de capital estr-eneet-c

-----------------~:~~-~~~~~~:~~------------------------------------------------
lP1267l-l AGASSIZ ALMEIDA PMOB
..... "' PARECER. .

A Emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vtncu
tacãc de receita tributária, segundo 1tnha diferente do er-of e
to, Que se orientou no sentido de deixar ple~amente 1tvr-es as
receitas que a const ttutcâo prevê a dtsccsrcãc das várias unt
oaoes governamentais

Se, por um lado, pensamos ser Importante aue os recursos
publicas sejam aplicados em arcas e setores cetcr tt er-tos , en
tendemos, por outro lado, Que disciplinamento de vinculação
De receitas resultaria no comprometimento rlgido de toda r-e
cat ta publica somente com aquelas ár-eas e setores julgados
or tcr-t ter-tcs em determinado momento e situação, com abatr-a
ção de estudos e análise objetivas tncnsoeneavets a elabora

-------------~~~-~:~-~~~~~~::~-~~~~~:~~----------------------------------------
lP12672-0 AGASSIZ- ALMEIDA PMD8
................ PARECER *

A emenda em tela. segunda as tradições constitucionais
brasileiras merece adequada consideração Quando for

-------------:~:~~~~~:-::.~:~~~~~~~~-:~~~~:~~~:~~-:-~~~~~~~~~-------------------
lP12673-B AGASSIZ ALMEIDA PMOB
*••••*.... PARECER ••** .......

A preocupação expressa pela emenda esta adequadamente

satisfeita nos otscosit tvos relativos aos bens da Un1ão, as
suas competências e. a ordem econômica Pela aprovação par-
cial

lP12674-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB.......*"' PARECER ...
A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais

braat tetr-as , merece adequada consideração quando for elabora-

-------------~:_~-~:~~~~:~~~_:~~~~:~:~::~_:_~~~~~~~~~--------------------------
lP12675-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............. PARECER .

A proposta trata de matéria eecectr tca de lei oruf nar-f a
(cod1go de processo civil), devendo ser objeto de cuidadosa
consideração em etapa posterior

------------------~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~:_-------------------------------------
lP12676-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
............... Pto.RECER .

Cabe apenas, en relação ao capital estrangeiro no texto
ccnet ttuctonat , sugerir o seu lngresso no Pais uma vez aten
dido o interesse nacional cabendo a te t o dtsctpt tnaeentc de
tudo o mais a respeito

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP12677-1 AGASSIZ AL"EIDA PMDB
............. PARECER ......*.....

O cr-tncvoto isonômico da igualaade de tojos perante a
lei. mser-to na parte vestibular do Projeto, remete para a
legislação or-o tnár-f a a vedação de toda e Qualquer forma de
dtcr-tmtnacãc. sendo, pois, cesnecessar-tc reitera-lo a cada
passo do texto constitucional Assim, a igualdade salarial
para os trabalhadores que exercem a mesma função na empresa.

-------------~~_::::~-~~~:~:~~-~:~~-~~:::~:~-~:~:~~:~-~~-~~~~~~~~---------------
lP12678-9 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
............. PARECER •••••••••

A Emenda contraria principio adotado pelo Projeto-------------------------------------------------------------------------------
lP12679-7 AGASSIZ ALME.IDA PMDB
•••*....... PARECER •••••*•••

Qualquer ordem é basicamente uma relação No atual está
gio de desenvolvtmento da scc teuace ro-as t r etr-a essa relação e
entre o capital e o trabalho

Dal decorrem os cr-tncrctce e os ooí e-vvoe dessa ordem

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP126BO-l AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••• *••• ** PARECER ..

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado cf s
cer-t tnc do proponente, poderão figurar mats- adequadamente de
acordo com a tradição do Direito brasileiro. no corpo da te-

-------------~~~~~~~~-~~~~~~~~~_:_:~~~~:~:~;:~---------------------------------
lP12681-9 AGASSIZ ALMEIDA PrI'DB
........... PARECER ......*••••

A aposentadoria do trabalhador rural, como de resto, de
qualquer trabalhador, esta oisctni tnaoa no Projeto em capitu
lo próprio que trata a Seguridade Social No elenco dos ot
reitos do trabalhado", a Que se refere o aet 13, estanete-

------_::~:~:_-~~:~~::_~:_~:~-~:~~~~:~--~-~~-~~~::~:~~~~~~--------------
1Pt2682-7 AGASSIZ ALMEIDA Pr.'IDB
"'....."'••• PARECER ....."'''' ......

-------------~:~:_~~~~~:~~~:_~~~_::~~~-~~_:~~~:~:~:~~~------------------------
1P1268'::'-5 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
......... ., "ARECER ..

un. como fundamento e o outro como principio. estão no
texto da Contssão de s-sremat tzação ceeenoc observar que

tP1268S-1 AGASSIZ ALMEIDA PMOB••*.*."'•• PARECER .
As finalidades cer-seautoae pela aeenoe contrariam a ori

entação definida pelo Projeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12686-0 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
.......... PARECER * .

A Emenda nada acrescenta ao conteudo dO ar-t 317 Parece
eos eats eezcévet t('ansfertr esses detalhamentos para a te
ats iecêo or-outar-f a

Somos oe-a r-ejetcãc da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP12687-8 AGASSIZ ALr.'IEIDA PMOa
............. PARECER .....*••••

As franquias estabelecidas na presente emenda tanto
Quanto a restrição, por não serem cuant teicavets tornam-na
í nexequtve t

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl2688-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... PARECER .."' .

A emenda, no que coloca o controle decisório e de capital
sob a titularidade de brasileiros avança no sentido de preci
sar o conceito de e-npr esa nacional Lf nl t a , porem, ao exigir
que sejam trr-as t l etr-os natos e deixa de tornar obrigatoriO o
contct t to no Pats

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP12689-4 AGASSIZ ALMEIDA PMD8
............ PARECER ..

Cabe apenas em relação ao capital estrangeiro, no texto
constituctonat . referir o seu ingresso no Pats uma vez aten
dido o interesse nacional. cabendo a lei o ctscrot inamento de
tudo o mais a respeito

Pela rejeição

lP12690-8 AGASSIZ ALMEIDA PMDB.* *••• PARECER .
A toeta é boa mas consideramos tratar-se de assunto t \

pico de legislação ordinária
Pela Rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP126S1-6 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
........*•• PARECER ••* .

Onde o Projeto diz que. em UI'l ano o Tribunal de Contas
promovera auditoria das operações financeiras real taaces em
moeda estrangeira. pela administração publica, a Emenda de
termina Que a auditoria se conclua. "ampIa e ctr-cust anctaoa ",
em seis meses, aor-anaenoo as operações realizadas por pessoas
jur tutcas de direito privado com aval do Tesouro

Presume-se Que o ecr-eatc Tribunal ccnctutr-a a auditoria
logo que possa

A Emenda aumentando o trabalho e diminuindo o tempo, es
tabelece reg'i'a dHic\ll'lente c-at tcevet • que r,ão merece apro
vação

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12692-4 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
........... PARECER .

Pela aprovação parcial nos ter-nos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP12693-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
........... PARECER. •••••••••

Pela aprovação nos termos do Substitutivo

lP12694-1 KOYU IHA PMOS
........... PARECER ••••* ••••

A 1tbeeoace de associação stnc tcat ou profissional esta
consagrada no Projeto, sem r-eetr-tcãc

Pe1a aprovação

1P12695-9 KOYU IHA P~tDB
........... PARECER .

O cr tncroro isonômico da igualdade de todos perante a
lei, tnser rc na parte vest tbuj at- cc s-ojeto ec-etc para a
legislação or-otnar ta a vedação de toda e qualquer forma de
dtcr-tmtnacão, sendo. pois. oesnecesser-tc reitera-lo a cada
passo do texto constitucional Assim. a igualdade salarial
para os trabalhadores que exer cen a mesma função na empresa,
~a esta amparada pela c-eee nc genérico da 'Isonomia

lPl2696-7 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
........... PARECER .

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

antenoe-os Que a idade para o alistamento deve corres
ponder aquela da responsabilidade crvt t e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessar ta para o exerc i cto do voto apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da 'lnfor
mação escrita-------------------------------------------------------------------------------

lP12697-S VIRGíLIO GUIMARÃES PT
........... PARECER .

Os estrangeiros como os or-ast tetr-cs , estão protegldos
contra dtscr untnacãc de qualquer natureza sob o t t tutc dos
Direitos e Liberdades Punoament a ts Pela rejeição

lP1269B-3 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
........... PARECER .

Em que pese sua r-eievãncta não se cogita da apreciação
da matéria no âmbito constitucional

Pela cr-ejuotctat tcaoe

lPl2699-1 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
............. PARECt t •••••••*.

O ccn.eüoc da emenda já está contemplado nos artigos 32,
inciso V e 37 do Projeto de Constituição Pela cr-efuctctat t
ceoe

lP12700-9 VIRGILlO GUIMARÃES PT
.......... "' PARECER * ..

Entendemos Que tal matéria devera ser -eauta-entaoa por
lei or-dtnar ta

lP12701-7 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
••••*."'** PARECER ...

eeter ta de legislação ordtnaria-------------------------------------------------------------------------------
lP12702-5 VIRGILlO GUIMARAES PT
............ PARECER ..

Com base no texto do projeto sob exame, podemos prever Que
a futura Constituição atr tuutr-a novos e oesaoos encar-sos à
Pr-evtoêm ca Social Desta forma, consideramos mais sensato
observarmos como a entidade se comportara anos os primel-
r-os neses de promulgação da nova carta magna, para, então, a
través de ter or-otnar-ta, promovermos as correções que se nOS



374
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOr;- - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP127Q2-5 VIRGIlID GUIMARÃES PT 1P12722-0 VIRGILIO GUIMARÃES PT

ae igurarem necessar- tas

lP12703-3 VIRGIlID GUIMARÃES PT
...... ******* PARECER *********

3 Proposta prejudicada pede supressão dos ctecos tt tvos a
que se refere

lP12704-1 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
********* PARECER *.***......

A enenca pr-opõe que se acrescente entre as razões para inter
venção nos Estados o não pagamento. por mais de três meses do
seu funcional tsmo Pelo não acolhimento

lP12705-0 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
.............. PARECER *....... *.**

O ccnteuoc da emenda apresentada refere-se a matéria que
figuraria eietnor em legislação complementar Merecera. pois,
adequada consideração. na ocasião orcnr-ta.

Com relação ao texto const t tuctcnat • consideramos a pro
posta rejeitada-------------------------------------------------------------------------------

1P12706-B VIRGíLIO GUIMARÃES PT
....*.....*•• PARECER .... **•• **..

A tr-adtcãc da teatsiaçãc br-ast tetr-a nos induz a remeter
a matér-Ia constante da proposta à legislação ordinária, onde
poder a ser objeto de cuidadoso estudo.

Somos pela rejeição da Emenda

lP12707-6 VIRGílIO GUIMARÃES PT
....* PARECER *..**..* .

A r-eter-ta nr-cpos t a nesta Emenda é de ordem teaar , ocoenco
também aer- objeto de acordos coletivos
Somos pela rejeição

1P12708-4 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
*...",***..", PARECER ........ **** ...

r"atéria de legislação crdtnãr-ta-------------------------------------------------------------------------------
lP12709-2 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
* PARECER *.*

A medida collde com a natureza, o conteudo e o Objetivo
da tet e-ater-

1P12710-6 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
"'..."'***** PARECER *.*****....

A emenda abor-da assunto ainda discutido a ntver de Pro 
f etc, devendo o Substitutivo r tr-mar- oos tcêc definitiva score
o te-a Pela orefudtcat idade-------------------------------------------------------------------------------

lP1271l-4 VIRGílIO GUIMARÃES PT
......**** .. PARECER ..**...*....'"

Esta Emenda intenta tr-ansrer tr- o imposto de transmissão
"causa mortls" e doação ce ouatscuer- oens ou c tr-et tcs , da es
fer-a estadual para a União

ccntuoo.far ccf et tvc seria centr-ar-to ao ststema tr tbutá
r-te atualmente estabelecido pelos Constituintes

Pela ref etcãc------------------------------------------------------------------------------
lP1271~-2 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
***......,,'" PA.RECER ..*"'..".***

Objetiva a anenca acr-escentar dteoostt tvc per-t tnente ao
imposto de renda, pelo qual se busca aoer-retccer- a sua or-o
gl'esslvidade, tornando-a mais atn-anaente, de modo a alcançar
todos os tipos de r-enutmentos

Pensamos t a-mem que a orcaresatvtoaoe é cr-t ter-to que
deve orestotr ã aplicação do tributo, a fim de torná-lo mais
justo e equí tat tvc para todos os contribuintes

Com base nesse entendimento, tntr-couztnos em nosso Subs
titutivo nor-ma onde se estabelece que o lmposto sobre a renda
e pr-oventos de qUilqUel' natur-eza "ser-a informado pelos cr-tt e

r-tos da aener-er tceoe. da untveeaa t tdade e da crcs-ees tvtoace
na tcr-ee oe lei ~

Em face do exposto, somos pela aprovação cer-ctat da E
menda

lP127l3-1 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
****.*.** PARECER .* ..........*..

A matêr-ta constante da pr-esente emenda, se ajusta ao en
tendlmento predominante na Comissão de s tseemer taecão e con
t tca no sunst t tut tvo

Assim, pelo seu acolhimento

lP12714-9 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
....*••• *..... PARECER ** ... ****.*

As final fdades da emenda estão em ca-te contempladas no

------------_:~~~:~:~:~~~--~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~~------------------------------
lP1271S-7 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
.**..*"'... *.. PARECER "'*••••**.

sater-ta de teatstacãc cectnár-ta-------------------------------------------------------------------------------
lP12716-S VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
****"'...** PARECER .""***"'*'"

Materia que melhor cccer-a ser- tr-atada pelo tests taoor
ordinário

1P12717-3 VIRGílIO GUIMARÃES PT
.*.*..**.* PARECER .

Alguns dos otsoostt tvos propostos foram acolhtdos.

-------------~~~~~~~~:_:~-~:~~:~~~~~-~:_~~~~:_~~~:~:~~=------------------------
1P12718-1 VIRGílIO GUIMARÃES PT
********* PARE.CER ..***.........

Pl'opõe a emenda a supressão do inciso lU do 31't 19o 273,
elim1nando o imposto sobre vendas a val'ejo

O tl'ibuto deve ser mantido pois reforçará as receitas dos
mun1cipio$

lP127lg-0 VIRGílIO GUIMARÃES PT
"'**.* •• *.. PARECER *** ••• **.

Visa a presente Emenda altel'al' a I'edação do 20 do al't
272, estabelecendo cl'itél'i0 de não incidência dOI fmposto di
vel'so do estabelec1do no I'efel'ido dispositivo

O referido tl'1buto, de acordo com o Pl'ojeto, é da compe
tência dos Estados e do Distrito Fedel'al Em I'azão desse fa
to, entendemos que a redação do dispositivo atende melhor aos
interesses e peculiaridades das entidades pol it1cas tributan
tes, parecendo-nos convenlente apenas estabelecer - como fa
zemos com base em numel'osas emendas - I'egl'a de inciClênc1a que
vise a de$estirrulal' a formação de lat1fundtos e a manutel"ção

-------------~:_~~~~~~:~~~:~-~~~~~~~:~~~~------------------_..._-----------------
lP1272D-3 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
**•• **"'•• PARECER ••*..*...*.

A matél'ia em foco mel'eceu dos Constituintes empenhados
na presente fase dI::! e1aboração da nova Carta atenção multo
especial, e acreditamos que ao tema fof dado o tratamento

------------_:~~~~::~::_:~~_:_~~~-~~~~~:~~:~:.:_~:::_~~:!~~~:~~:~~~~:_----------
lP1272l-1 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
*..**•• *•• PARECER "'**."''''*••

Pela I'ejeição
__Ja esta pl'evista nas ·Disposições Tl'ansitÓrias· a ade-

-------------~~~=~~-~~-~~~~:::~~=~~_:~:~~~~~-~~~-~~~~~:~:~~-~:-::~-~~~~------
lP 12722-0 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
....***** ... PAReCER ...**•• *....

A l'eClução da jOl'naela de tl'abalho no caso de tl'abalho
1ninterl'uptO,vlsa a compensaI' o trabalhador pela supl'essão do
tntervalo de repouso devido na jOl'nada normal de oito hOl'as

A questão, a nosso ver, não guarda r-etacão com o numer-e de
nor-as de trabalho da semana

lP12723-8 VIRGIlIO GUIMARÃES PT
.. *'1< PARECER *..* ••••*..

As atividades enumer acas na emenda tem a regulação pelo Poder
Publico contemplada no Projeto. algumas a ntve t de monopó

lio
Pela eejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP12724-6 VIRGílIO GUIMARÃES PT
...**....*..* PARECER ..*..,,*..*..*

Objetiva a Emenda alterar o car-aaearc 30 do ar-t 272
'tr-ata-se de dt spos t t tvo que ent entremos não deva constar

do texto constitucional, por-quanto tr-ata de r-ater-ta cr-cor-ta
de legislação or-utnar-ta

Desse modo, somos pe la sua supressão. razão por Que não
concordamos com a Emenda proposta-------------------------------------------------------------------------------

1P12725-4 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
....*** ....... PARECER **..*....*...

A eeence visa a f t er-ar- r-edação do nar-aqr-afo 50 do ar-t
252, acrescentando a ele cr tt ér-tos para a aplicação do tr-oos
to

Entendemos que, em r-etacãc ao teceste sobr-e t eenssrtssãc
"causa mor-ttsv e doação, os Estados devem ter- a-cre autono

mia car-a aomtn tst r-a-jo não se justificando, a nosso ver, a
tntr-ccucêc. no texto constitucional. de quaj quer- cr t ter-to
eest r t t tvo a apl {cação do mencionado tr-tnuto

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP12726-2 VIRGílIO GiJHIIARÃES PT
*** PARECER *.* ••• **..

Objetiva a Emenda introduzIr um paragl'afo ao ar-t 272
Que ser-ta 13 - , estabelecendo a destinação da recat ta do
imposto t ar-r ttor tat r-ura t

O r-eeer-toc tributo acha-se tnctutoo na ccnoetêncta do
Estado e do ntat r t to eeoer-et Em razão desse fato, entenoeros
Que, quanto a eest u-acãc de sua r-ecet'ta. deve-se de txar- a lei
estadual a r-eautanentacão do tr-tnutc, porquanto a medida te
pl tca vinculação que r-estr-mae a aplicação dos recursos dos
Estados, de modo a atet ae sua autonomia oot tt tco-aomtntstr-a
t tva , o que julgamos tntetr-a-enre oesaconsetnãve t-------------------------------------------------------------------------------

lP12727-1 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
.......**,,** PARECER **.......*.....

Pelo Pr-ojete de const ttutcêc a União per-cer-a seis tr-tbu
tos sobr-e 1) Transportes, 2) Comunicação, 3) lubrificantes e
coecust rvets , 4} Enel'gia atétr-tce , 5) rer-r-ttcr tat , 6) Minel'a
ts

A cr-esenre Emenda fntenta ser o rwccsec rerr-t ror ta t r-u-
r-al ccer-acc pela Un1ão e não pelos Estados (er-t 272, I, 2)

contuoc, e de u'ra evtoêncte atr-oz o fato de que algo deve
ser feito par-a Que os Estados r-ecuner-em a capacidade de r tnan
c tamentc de seus gastos bastante ccncr-onet tcos nos anos 80 em

v tr-tuoe da r-ecessão e do ajustamento a Que submetida a econo
rua

lP12728-9 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
....**..*..... PARECER **......***

A presente enenoa intenta atr-tnutr- a União competência
para í nst ttutr- imposto sobre o cetr-tnõnto r mutoo das pessoas
f r s tcas e jurld1cas

ccntuoo. tal objetivo seta contrário ao sistema tr tnuta
rio estabelecido atualmente pelos constituintes

Pela r-ejetcãc

1P12729-7 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
............** PARECER *..**..****

A a-ct tecãc das tmuntoaces tr-tnutar tas cont r-ar ta ten-
dência cr-escente Que ven se manifestando, entr-e os Constitu
intes, desde o tructc dos trabalhos das Subcomissões e das
contssões Temáticas, além de comoroneter a meta de se eetcr-'
car-em as finanças euntctpats e estaduais

1P12730-1 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
***** •• *.. PARECER ••* ..

A emenda acr-esenteoa não se coaduna com O atual croecs ttc de
simplificar a r-edação do srof etc pela at tmtnaçãc de exar-es-
sões ou de artigos pr-esctmnvets E pr-erer-tvet adotar- uma
forll'a qUI:! contenha o principio do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, Sem, entr-etanto, estender-se em aspec
tos Que Qualificam a mólterla e Que são pertInentes à legisla
ção ordtner-ta
Pela ref etcãc

1P12731-9 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
"'..."'**••• PARECER **•• *** ..'"

Malgl'ado seu tnco-rtestavet mer-tto. a suge:;tão contida na
emenda fica crejuotceoa em face da opção do aetator- cor su-
cr-tmtr-. no substitutivo, o dispositivo que o t l uat r-a autor
pr-opunha at tar-ar

1P12732-7 VIRGILIO GUIMARÃES PT
*..*** ....** PARECER .......... **...

Pela aprovação parcial aoctanoo-se os seguintes limi
tes. "ArUgo 63 não podendo exceder de vinte e um ver-eaoo
res nos Municip10s de até um mllhão ae habitantes, de trinta
e três nos MuniC'ipios de ate cinco mi lhões e de cinquenta e
cfnco nos demafs casos ~

1P12733-5 VIRGílIO GUIMARÃES PT
*..",*",*.** PARECER .*****•••

A Emenda percute questão que deve ser exam1naaa ã luz do
Substitutivo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P12734-3 VIRGILIO GUIMARÃES PT
••• **** ..* PARECER ..... *........*

As numel'osas emendas ofer,.ec1das ao al'tigo 97 e seus pa
I'ágl'afos do Pl'ojeto, confirmam a inex.isténcia de consenso so
bl'e o tema a1nda amplamente discutido nesta fase da elabol'a 
ção legislativa Da méd1a das sugestões analisadas, em seus
núcleos, fl'utHtcaram os dispositivoS relacionados em al'tigo
do mesmo numero do Subst1tutivo, Que tanto quanto posstvel
pl'ocura responder afirlllativamente, em parte e em essênc1a, ás
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP1273S-1 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
****** ...... PARECER ***** .....*

Não cabe a intromissão do Congl'esso Nacional em atl'ibu1ção
exclusiva do Poder Executivo e do seu chefe-malol' que e o
Pl'es1dente da Republica.

lP12736-Q RENATO JOHNSSON PMDB
•• **"'.*.* PARECER ..**•• *** ...

Concol'damos com as pondel'ações a11nhadas na Justtficação
da Emenda, com vistas ã necessidade de o texto constituciol'la~
não contemplar matéria Que, de forma mais apropriada, deve
ser tl'atada em legislação Ol'dinar1a Nesse sentido, o al'tigo
427 e seus parágl'afos fOl'am transformados em Pl'oposição un1
ca, na qual esta cos1gnada a matel'1a que no nosso entendimen
to deve seI' tratada no âmbito constitucional

Assim sendo, não nos pal'ece adequada a postulação da E
menda, no sent1do de I'emeter a integl'al ordenação ela matel'ia
pal'3 a legtslação ol'dinâl'ia

Pela rejeição



375

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P12757-2 SAMIR ACHOA PMDB
."' .."'''' .. ''''''. PARECER "'.... "'.....

O proposto na Emenda confl1ta com os prtnc\plos adotados
pelo Projeto Pela rejeição

lP12763-7 SALATIEL CARVALHO PFL
......."'."'. PARECER "''''''' .. ''''''''' ...

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra e
de todo cactvet , devendo ser tomada em conta.

se1a aprovação

1Pf2760-2 GEOVANi BORGES PFL
"'''''''''' •• ''''''''' PARECER "'''' .. '''..... '''

O relator reconhece o car-áter- transcendente da matéria e
lhe car-a acolhida, na forma do substitutivo

Pela aprovação parcial

lP12762-9 GEOVANI BORGES PFL
••••• "'''''''''' PARECER ."' .."'.."'.."''''

Acolhemos a enenoa, por entender que a limItação ou não
do numero de dissoluções da sociedade conjugal deve ser reme
tida a legislação crc tnar-t a que dtsctut tnar- a matérta

PMDBlP12758-1 SAMIR ACHOA
.."'''''''''''''''' .. ''' PARECER "''''''' ... '''''' ....

Acatada cer-ctatmeme no mertto

'P1276l- 1 GEOVANI BORGES PFL
"'...... "'.... PARECER "''''.''''''''''''''''

Seguindo a trad1ção do Direito nactcnat , a Emenda aqul
exantnaoa trata de mater-ta tntr-accnst ttuctcnat , cabendo,
pois, ser- objeto de cu1dadosa consideração em etapa ocster tc
do processo legislativo

1P12754-8 SAMIR ACHOA PMDB
.", ..",,,,."''''''' PARECER .."'''' .. ''''''......

Das diversas atteeacões propostas a ctsnoatt tvos ao Preje
to, e de se rejeitar as relativas aos artigos 22CJ e 254 Quan
to as demais, cabe seu acolhimento car-ctat , nos termos do
substitutivo do Relator

Pela aprovação parcial

lP12759-9 SAMIR ACHOA PMDB
.."'."' ..... '" PARECER "'.."''''.''' ... '''

O intervalo m'ntmo de noventa dias constitui um r-azoavat
prazo para que os membros das duas casas do conaeessc xactc
nat l'eflitaM desapaixonada e friamente sobre a matéria em
dtscussão e votação Já o texto da proposição, diferentemen
te, enseje ate a votação imediata de um segundo turno, desde
Que o primeiro e o segundo ocorram dentr-e do prazo de noventa
dtas , e até sem dtscussão da materia Ficamos, obviamente,
com a redação do Projeto

lP12753-0 HUGO NAPOLEÃO PFL
.... "'.."'.... PARECER "'''''''*'''''' ..''''''

As r tnar toaces perseguidas pela Emenda cont r-ar-f am a Ori
entação oer tntoa pelo e-ereto

Pela rejeição

lP,2756-4 SAMIR ACHOA PMDB"'."' ••"'.*. PARECER ••• ",•• ",,,,.
Pelo não acolhimento, tendo em vista a opção pelo texto

do projeto mentrestaca pela mator-ta das lideranças oar-t tcáe t
as consultadas

lP12755-6 SAMIR ACHOA PMDB
."' "'''' PARECER "' ..

A emenda objetiva ner-mt t í r a eeetetcãc de prefeitos e
vice-prefeitos Pelo não acotntmento. tendo em v ts ta a orien
tação dada ao substitutivo na matéria em foco

lP12740-8 RENATO JOHNSSON PMOB
"''''.''' •• ''''''''' PARECER "'''''''.''' ..'''...

Propõe a presente Emenda a inclusão, no 1tem 11. do pará-
grafo 70 do ar-t 272, do vocabuto mtner-af s logo após a ex-
pl'essão" realizadas com energia elétrica "

Consideramos cecceoentee os motivos apresentados para a
Emenda, pois, a alteração nela proposta atende nethcr- á sf s
temattca de tributação que deve ores tdtr- as operações inter
nas real tzadas com as substâncias mtner-ats

lP12741-6 ALAIR FERREIRA PFL
"'''''''''' ... '''... PARECER ."' ... "''''''' ...

Procede a iniciativa do constituinte
Parece que houve lapso no Projeto. quando, na ceeect er-t

aecêc do Mtnisterio subt tco, omitiu-se a s ttuacão peculiar e
especial dos Procuradores que assistem ao Tribunal de Contas

Cumpre destacar que jamais o Mintsterto Publico, junto à

Egrégia Corte de Contos integrou o Minister10 Pub11co se
oerat Como orgão especial dentro da organização dos Poderes
estatats , sempre manteve uma posição especial

Pelo acotbtnentc

lP12743-2 ALAIR FERREIRA PFL
."'''''''''' ...... PARECER ..... "'."'."''''

Procede a tnf ctat tva do constituinte
Parece Que houve lapso no Projeto, quando. na car-acter t

zação do Minlstérto Publico omitiu-se a situação peculiar e
especial dos Procuradores Que asststem ao Tribunal de Contas

Cumpre destacar que jamais o M1nister10 Publ tcc. junto a
Egregta Corte de Contas. integrou o Ministério Publico Fe
deral Como órgão escectat dentro da organização dos Poderes
es t at at s , sempre manteve uma posição especial

Pelo acolhimento

1P12744-1 ALAIR FERREIRA PFL
...... "''''•• PARECER "'''''''.'''''''''''' ..

Improcedente
O texto or1g1nal do Projeto é claro, conciso e técnico
Os detalhes, conforme a l t se prevê, ccnstaeão da teats-

tacão or-dtnàr ta
O processe de escolha do er-ccur-eocr-cer-er da aecuot tca

vem esratutcc no ar-t 107 .. HeJ'l III. at tnea "d'", do Projeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12737-a RENATO JOHNSSON PMDB
"' .."''''•• '''•• PARECER •• "'''' •• '''''''''

A e-coca propõe Que se altere o item IX do ar-t 52, de modo
Que sceente se obrigue a preservação das cavidades subterrâ
neas e sítios arqueológicos, or-ê-ntstcr tcos e escetesrõatcos
que tenham tncor-t êncta ntstcr-tca e ctent tr tca Pelo não aco
lhimento

lP12739-4 RENATO JOHNSSON PMDB
"'••••••• '" PARECER ",.", •• ",.",.

A emenda or-et enoe a supressão do er-t tao 53 do Projeto, o
Que acolhemos em nosso subst t tut tvo Pela apr-ovação-------------------------------------------------------------------------------

lPl2742-4 ALAIR FERREIRA PFL
"'''' ''' PARECER •• "' "'''' ..

A mat er-f a constante da presente Emenda é t Ipfca da le
gislação tnrr-aconst ttuctcnat , da'i nosso parecer contrário-------------------------------------------------------------------------------

lP12738-6 RENATO JOHNSSON PMDB
••• "''''•••• PARECER •• "''''•••• '''

Atr-eves desta Emenda, cr-etenoe o nobre Constituinte su
nr-f mtr- a aj tnea -e- do ar-t 17, VIII, do pr-ojete de Constt
tutcão

ccnccr-oarcs com o autor nua a materta não deve ser obje
to de texto constitucional, mas stm de legislação or-dtnar ta

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP12745-9 ALAIR FERREIRA PFL
"'."'''' ... '''•• PARECER "'."' ...... "'.

O sutist í tut tvo já não contempla a tncct ese Pr-ef uc tcaca
Pelo acolhtmento parcial

lP12764-5 SALATIE:.l CARVALHO PFL
"'''' .... ''''''''''''. PARECER ... "''''...... ''''''

A emenda merece ser acolhida e 2 objeção que encerra é
de todo caotvet • devendo ser- tomada em conta

Pe1a aprovação
1P12746-7 ALAIR FERREIRA PFL
"''''''' •• '''''''''. PARECER .... "'•• "'••

COnsideramos oesnecessar-to o acresci mo sucer-toc. vlsto
que, dentro da expressão "atntatér-tc Pub t tcc" f a está tn-
ctutdo o especial

lP12765-3 SALATIf:L CARVALHO pFL
"' ... "'''''''''''''. PARECER ."'."'''''''.''' ..

Temos a ccnvtccão de que a mater-ta em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

1P12747-5 SERGIO NAYA PMDB
... "'''''''''' .... ''' PARECER "'."'''' ...... '''

No entend1mento do Relator, a matér1a tratada no ctsccs t
t tvc que se pretende sunr-tmtr- figuraria melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exctustvtoaoe da folha de
salários para tnctdêncta de contribuições sociais destinadas
a Segul'tdade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades ja consot tnaoos no
caT"posocte1

Somente nedtante tratamento via legislação infraconst1tu
ctonat podertam ser fixadas as pr-cv tsões indispensáveis ao
oesoobramentc da r-ater-ta. de modo a que possam ser at eno tuos
os ctver-sos aspectos envolvidos

Em vista da relevâncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent toc, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-emar-te

lP12748-3 JOSE CARLOS GRECCO PMDB
.."''''''' •• ''''''''' PARECER ...... "'......

A emenda em apreço v1sa a suprimir dtver-sos ctspcs tt tvos
do projeto, os quais tentam do direito de desapropriação, da
competência do muntctctc. do agrupamento do Estados e Munic1
ctos em rectões ou áreas metropolitanas, crcar-ess tvtcace do
IPTU e usucapião, substituindo os dispositivos corresponden
tes por outros que propõe

Os preceitos contidos no projeto devem permanecer no Su
bstitutivo por razões de ordem social, administrativo e ft
nancetr-a L

Pela rejeição da Emenda

lP12749-1 JALLES FONTOURA PFL
•• "''''''' ..''''''. PARECER ..... "'.... "''''

A emenda apresentada não se coaduna com o atual m-ccos ttc de
stmplificar a redação do Projeto. pela eliminação de expres
sões ou de ar-t taos cr-esctndtvets E pr-eeer-tver adotar uma
forma que contenha o cr-tnctcto do direito, como o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcão. sem, entretanto estender-se em aspec
tos que qualificam a matér ta e que são pertinentes à legtsla
ção cr-dt nár-t a
Pela rejeição

lP12750-5 SAMIR ACHOA PMDB
."'''' .. ''''"'''''' .. PARECER ... "'''' ... ''''''..

O proposto na Emenda ccne t tta com os cr-tnctotce adotados
pelo Projeto Pela rejeição

'P12766-1 SALATIE.L CARVALHO PFL
....."'''' ...... PARECER "''''''' .. '''''' ..'''..

A emenda proposta merece ser acolhida par-ctatmente, tendo
e-r vista, a ser-te de objeções que encer-r-a em relação ao Pro

jeto, oe'n como. peal s sugestões de elevada postura jUr~dlc;a

que r-etr-atam Excetuando-se por alguns cnsoos tt tvcs que não s
e enquadram na perspectiva do substitutivo, deverá pots ser
em mutto apr-cve í t ada

Pela aprovação parcial

lP'2767-0 ROBERTO AUGUSTO PTB
"'........ "'''''''. PARECER ... "'....."'.

A emenda merece ser acottitua e a objeção que encer-r-a é de to
do cabtvet , devendo ser tomada em conta

lP12768-8 ROBERTO AUGUSTO PTe
"'•• "'.."''''''' .. PARECER ."' ..

Em que pese sua relevância. não se cogita da apreciação
da matar-ta no âmbito const t t uctcnat ,

Pela nr-efudtctat toaoe

lP12769-6 ROBERTO AUGUSTO PTB
"' PARECER "''''.'''.''''''''''''

A emenda merece ser acottrtoa e a objeção que encerra é de to
do cectvet . devendo ser tomada em conta

1P12770-0 ROBERTO VITAL PMOB
....... "' PARECEP '"

A Emênda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Ststemat1zaçào

1P12771-B MAX ROSENMANN PMDB
...... "'."' ... PARECEP ."'''' ... '''.. '''..

A Emenda visa suprimir o Hem li do 70 do art 272,porquan
to o texto desse disposH tvo afetaria a autonomia dos esta
dos. v to tanuo o sistema federativo
Cabe esclarecer que a norm'l contida no ar-t 272 70 \tens
I e II .ao atr-tbutr- ao Senado da Republ tca. como legitimo r-e 
presentante dos Estados no Congresso Nacional, a fixação das
aL'iquotas ap'l f cáve t s a v31'10s tipos de operações sobre as
quais tnctce o imposto mencionado no item III daquele mesmo
artigo. visou or-ecf cuemente atender ao equtl tbr-c e na-eonta I

do sistema tecerat tvo. conct t tanoo os tntesses dos Estados
Acrescente-se. ainda. Que, em razão da r-etevãncta da matéria
para o sistema federativo, exige-se o "quorum" de dois terços
dos membros do Senado para a aprovação das resct ur;ões que
disponham sobre a fixação das referidas at teuctas
Pela rejeição

PMDB1P12751-3 SAMIR ACHOA...."'*"' "'''' PARECER ..
A norma proposta não é nov tuaoe come norma O que se pode

constatar é a falta de ceser-vãncta da mesma O assunto é da
le1 ordinal'ta

Pela rejeição

lP12752-1 HUGO NAPOLEÃO PFL
"'... "'."'."'. PARECER ••"''''•••'''.

A emenda proposta confl Ha com o texto do Projeto, da~

optnamos por sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12772-6 MAX ROSENMANN PMDI3
"'."'''' .. '''.'''''' PARECER ."' ... "'... "'..

Visa a emenda subr tmtr- o par-áçr-afo 10 do artigo 276 do
Projeto de ConstitutçãoL

Entendemos Que tal supressãq virta desestimulaI' a presta
ção de serviços a consum'dor final por parte dos munic\pios

Com o disposittvo pl'Oposto o mun1c1p10 arrecadará mais-----------------------------------------------------------------_..._----------
1P12773-4 MAX ROSENMANN PMDB
"''''.... '''''''''. PARECER ."'."'''''''.'''.

Pela ~provação parc1al. na forma do Substitutivo.
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1P12788-2 MAX ROSENMANN PM08
.............. PARECER .

Entendemos que, sendo a previdência privada "fechada~ re
gulada por criterios legais e superviSior"lada pelo Poder Pu
b11co, parece desnecessário tratar de casos especia1s desvi
antes a nível constitucional

iP12789-1 rJlAX ROSENMANN PMOB
............ PARECER "' ..

Alem desta, foram apresentadas vál'ias Emendas com o pro
posito de suprimil' o iter'l V do artigo 264, que veda a cria
ção d€: privilegio processual para a Fazenda Pública, em detri
menta do contribuinte

O fUndamer'to da supressão é o de que, para melhor defen 
der os interesses do Erário Publ ico, conviria a pl'esença de

1P12765-8 MAX ROSENMANN PMD8
•• "' PARECER ..

A estant r tcaoe, entendida como a garantia de permanência
no emprego e portanto, como contraposição ao livre ar-tit t r-to
do empregador de despedir o eeor-ecaoo, tornou-se, artificio

samente, uma momentosa e contr-oversa questão, oot-nuant.o seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se aantees
t ecc. reiteradamente, por uma scrucãc harmoniosa do problema

Na verdade, o que Quer o empregado e ver 1imitado aquele
ar-bf t e to e, não, COfTlO se orocata enaer-ecemente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
e-cr-eaaoor Consciente de Que e parte vital e tnat tenavet da
c-ocr-ta atividade eec-esar-tat , sabe oue não pode ser tratado
como uma Simples peça, um instrumento ou maquina Que, após
usada, é jogada fora como tnservtve t

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado pois esses são fato
res corrprovados da baixa produtividade A pratica, a experi
ência, o ccnnectmentc t ecntcc a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa. signif1cam para ela um
patrimônio tnsubst t t utve t Investe o eecr-eear-tc em recursos
numanos, buscando nab t t t tal" e aprimorar a rtua t tr tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar Que
seja virtualrrente cont r-ár-to à rotatividade da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negatJvo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação enor-esat tcta. fundada na btiater-at toaoe do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tmccs tt tva ,

que, ao longo do ter-co. sencr-e foi causa de tormentosas de
r-anuas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula ccnct t tator-ta que reflete a tendên
cia major 1tár i a dessas propostas, ecet ta por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dtutur-nemente, vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda

ção da oeeceotoa urct tvaoa ou sem justa causa, e-i termos a
;erem definidos pela legislação or-dtnar ta

1P12787-4 MAX ROSENMANN PMDB
............ PARECER ..

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao 1tvr-e er-mtr-tc

do empregador de despedir o erc-eaeco. tornou-se, ar-t t r t cto
ser-ente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se mant tes
tado, reiteradamente, POI' uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
arbltrfo e, não, como se oroceta eocenacamenre ter a saean
tia irrestrita de oer-nanacer- no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e inalienável da
pr-opr-fa atividade empresarial, sabe QUe não pode ser tratado
como ur-a simples peça, um tnstru-ento ou maquina que, ecos
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não Interessa ao empregador tosou-ar- desas
sossego 01.1 insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res ccmprovaocs da baixa produtividade. A pratica, a experi
ência, o conhecimento tecnico a identHicação do empregado
com os objetivos reator-es da empresa, significa!'! para ela um
oat r trrôn to tnsunst r t utvet Investe o emnr-eser to em recursos
humanos, buscando habilitar e apr-imorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vtr-tuarmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termas, não tia porque se tr-azer
para a relação eeo-ecet tcta, fundada na bilateral idade do
contrato, uma condição uni pessoal, paternal tsta e teocs tt tva,

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas fuctctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
taros oferecendo formula conciliatól'ia que reflete a tendên
cia major1tária dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda

ção da deSpedida imot ivada ou sem justa causa, em termos a
;erem def1nidos pela legislação ordinária

PMOBr/AX ROSE~IMt.NlP12784-0

lP12786-6 MAX ROSEN'dANN PMOB
........... PARECER ..

A estabilidade, entendida COfTlO a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-bt tr-f c

do eec-esaocr- de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente uma momentosa e controversa questão, porquanto, eea
nentos expressivos das categorias erwcrvtcas têm se manifes
tado, reiteradamente, cor u-a sotucão harmoniosa do problema

Na verdade, o que Quer o empregado e ver limitado aquele
ar-tn t r-to e, não, como se oronata enaanedaeente. ter a garan
tia irrestrita de oer-nanece- no enc-eac contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tnat tenavet da
própria atividade empresar1al, sabe que não pode ser tratado
como uma er-etos peça, um instrumento ou maquina Que, aoos
usada, e jogada fora como tnservtver -

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência o conhecimento t ecntcc a toent te tcacãc do empregado
com os objetivos maiores da er-nr-esa significam para ela um
patrimônio tnsubs t t t utve t Investe o empresário em recursos
ncear-os , buscando nab t t t tar e acr-teor-ar- a Qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vtr-tuatmer te contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra fator absolutamente neaat Ivo para os r-esut t aoos do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não ha por-que se trazer
para a relação emcr-ecat tcta fundada na nt tatera t tuaue do
contrato uma condição untoesscat , paternalista e uecos tt tva.

Que, ao longo do te-noo , sere-e fOi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto ror-ar- apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula cor-ct t tatór-ta Que reflete a tendên
c ta mafcr-tt ar-ta dessas propostas, aceita por 1tceeencas de
categorias econômicas e prcr tsstonats Que, ctutur-nemente, vêm

se r-anteestanoc por todos os meios de comunicação e a veda-
ção da ceacedtca trrot tvada ou sem justa causa, em termos a
;erer'l definidos pela legislação or-otnar-ta

1P12781-5 MAX ROSENMANN PMOB
............ PARECER ..

Objet1va a Emenda a supressão da at tnea Qba do item 11
do 11 do ar-t 272, uma vez a não tnctoêncte do imposto a
Que se refere tal dispositivo pr-ef uctcar-ta os estados produto
r-es de petróleo e de energia elétrica, que seriam os menos de
senvo1vi dos econcmt carnent e

Apesar da eoss tnt t tcaoe de alguns estados produtor-es se
rem or-efuorcaocs é de se observar Que a não incidência aten
de ecrnor- ao objetivo do" desenvolvimento equilibrado entre
as diferentes regiões do Pa t s v , considerando-se que a maioria
dos Estados produtores de cetr-oteo e de energia elétrica são
os mats desenvolvidos econômtcemente Assim, a não incidência
do teceste nas operações interestaduais vira, em ultima ana 
r tse. beneficiar a maioria dos estados consumidores, Que são
os menos desenvolvidos, porquanto o imposto, ao ser pago nas
operações aubsequent es as operações interestaduais, gerarão'
receita para esses estados consumidores

Portanto, considerando-se as perdas e cenet tctos decor 
rentes da não incidência, verifica-se que, em termos nacio 
nais, havera maiores benef'icios se mantida a não incidência,
como prevê a allnea "b" do item 11 do 11 do art 272

1P12784-0 MAX ROSENMAN1'l PMOB
............ PARECER .

Considerando as "umerosas Emendas e iterativas manifesta
ções aos Constitutntes, optamos par manter, no Substitutivo a
se,r apresentado, o atual sistema do FUndo de Garantia do Tem
po de Serv1ço, ref'orrrulan~o portanto, o texto do inciso 111
do artigo 13 e demais disposições a ele pertinentes

Pe1a aprovação

lP 12782-3 MAX ROSENMANN PMOB
............ PARECER .

Malgrado seu incontestável merito, a sugestão contida na
emenda fica prejud1cada em face da opção do Relator por su-
priMir, no substitutivo, o dispositivo que o ilustre autor
propunha alterar

lP12780-7 MAX ROSENMANN PMDB
................ PARECER ..

No entendimento do Relator, a materta tratada no disposi
tivo que se pretende supl'lmir figuraria melhor- e'n legislação
or-dtnar ta , eis que a prooosta de exctus tvtuade da folha de
saj ar tos para Incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
t tnanctanenro de programas e entidades j a consolidados no
ce-rco social

Somente mediante tratamento via legislação tntr-accnst t tu
ctcne r poder-Lam ser fixadas as provisões tootecensavets ao
cescocr-a-ewto da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os ctver-scs aspectos envolvidos

Emvista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas eo-esentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sup-ess tva. r-emetendo a eater t a
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnar-tc

lP1~778-5 MAX ROSENMANN PMDB
................ PARECER ..

A r-anutencão dos serviços essenciais, em caso de greve,
precisa ficar gar-ant Ida pore"! ccn outra formulação

Pela aprovação parcial

lP12777-7 MAX ROSEN\1A~N PMDB
............. PARECER ..

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, COMO proposto em nueeros fsst-
mas Emendas, teve, de certo I'IOdo, UM referencial comum
A e-ater-ta das propostas mesmo na fase das Comissões remat t
cas , seja pelas suas just í etcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos sempre oeeonst r-ou ser a matéria mais
adequada a legislação cr-dtnar ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir u...a situa
ção conjuntural que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um oet erm'neoo ec-rente da vida econômica do
sats , r-as pelo desenvolvimento tecootõatcc. por motivos de
Interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem psl
ccscctar , podem vir a ser a solução Ideal Ressalte-se por
OPOr-tUIlO, que mesmo no regime atual de 48 nor-as semar-a ts va
rias categorias em oecor-r-êncta de lei escecte tce ou por for
ça de ccnqutst as en acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas reduzidas

t.um quadro inverso em que a necessidade Imperiosa de
se expandir ou incr-ementar- os ntvets de pr-ouução , ate CO'TlO
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
co'!' os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que concensator-tas a rüve t de remuneração Esse at ias,
e o exe-oto Que nos da o Japão, onde a tnt ens tr tcacãc do tra
balho longe de penalizar o trabalhador e o meio eficaz de
lhe pr-optc t ar- melhor padrão de vida

Assim, cons tcer-anoo que o Congresso Nacional, seno-e
sens rve t as r-etnvtnctcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do sais , ccoer-a. com maior flexibilidade, dis
ciplinar essa controversa Questão optamos por manter apenas,
a limitação da duração ctar-ta do tr-aoal nc em 8 horas, no ma
xtr-c

1P12776-9 MAX ROSENMANN PMOB
............ PARECER .

O ccntecoo da amenoa e'TI confronto COI'! o do Projeto da
cc-it ssão e das demais enencas atinentes ao mesmo assunto ,
não obstante os noar-es oeooost tcs do Autor, não se harmoniza
com a s tatenat tca que orienta o Sistema de Orçamento e Pla 
nos, na-, cctnc-ce com o conjunto do ponto de vista da r-ator-ta
dos Membros desta Comissão

lP12779-3 rlAX ROSE!'>"'ANN PMDB
............. PARECEIt ..

A proposta e eater-ta de diretrizes de pot tt tca de C
T a serem tncorporeoas em planos de desenvolvimento de C
T e regulamentada por lei or-c tnar ra

Pela rejeição

1P12783-l MAX ROSENMANN PMDB
............... PAItECER .

O conteudo da emenda apresentada refere-se a matéria que
figura r1a Illelhor em legislação cOl'lplementar. Merecera, pois,
adequada consideração, na ocasião própria

Co... relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

1P12775-1 rt-AX ROSENMANN PMOB
............ PARECER ..

A Emenda ora oferecida visa a supressão do ar-t 429 do
projeto, o Qual autoriza sejam os atos praticados pelo coman
do dos governos autor t t ar tos desde 1964 suscet ivets de apre
ciação pelo Poder Judiciário

Essa sempre foi uma das grandes aspirações daqueles que
se viram injustiçados pelos atos em questão, não podendo a
nova Constituição deixar de atender os ansetos em questão,
especialmente mesma fase de transição para a consolidação do
regime oemocr-at tco

Pela rejeição da a-enoa-------------------------------------------------------------------------------

lP12774-2 r.~AX ROSENMANN PMDB
................ PARECER " ..

A expressão "Poder PUblico" constante do artigo 30a
admite a ação dos Estados e Munic~p'os na ar-ea de mineração
Tal ação ceve-a se-vccntuoo. determinada em lei orutner-ta nas
três esferas do Poder suat tcc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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lP12789-1 MAX ROSE!'oMANN PMOB 1P12799-B MAX ROSENMANN PMDB

privilegias em favor da Fazenda suot tca, pr tvt teçtcs esses
que o otscoett tvc procura el tmtnar-

Com relação ã just tt tcat tve , achamos que ela realmente
pesa Existe, no contencloso fiscal, o interesse individual
do contribuinte contra o interesse da comunidade representada
pela União, pelos Estados ou pelos Munic'ipios Enquanto pare
ce teatt tec presumir a boa-fé da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo t tecat , o mesmo não se pode dizer
em relação ao contr-tnutnte. pois que ao lado dos contribuin
tes honestos, leais, existem t a'naem os de má-fe , prontos a
eternizar as questões fiscais para tirarem proveito pessoal,
mediante retenção de quarrt las que em ver-dane pertencem ao Te
souro Nacional, Estadual ou Municipal Há necessidade, pcr-t an
to.oe criação de cctce às ações cr-ctetator-tas dos maus cont r t
buintes, a fim de que o Tesouro possa contar t ambem com as
ccntr tbutcões deles, deixando de pressionar ainda mais os con
tr-f nutntes de cea-re. para compensar a sonegação dos recalci
trantes Entre tais óbices, com certeza, estão os cr-tvt té
atos , desguarnecendo po-tente. a Fazenda Publica na defesa
dos tnter-essas da corruntcaoe A emenda está correta ao pro
pugnar pela manutenção dos nr tvttéatos , vale dizer, pela manu
t ençâc de instrumentos eficazes na defesa dos interesses pu
blicas

Alem do exposto, existe no dispositivo cons t t t uctonat em
foco ur-a presunção contra o esptr tt o de justiça do Congresso
Nacional, que e apresentado COI'lO tendente à expedir norma pro
cessuat que favoreça uma das partes em crejutac da outra O
t t e-n do artigo 264 citado teria por objetivo último evitar
Que o Congresso Nacional viesse a criar norma processual que
desse a Fazenda Publica vantagem nas questões t tscata.ao mes
mo tempo que traria c-ejutec para o contribuinte envolvido
ser-ra. então, uma declaração de oat-ctat toaoe do Congresso Na
cional, inclusive na sua atual forrração

Entendemos, assim, que o ctaoos tt tvc em foco deve ser re
tirado do Projeto, como pretende a Emenda-------------------------------------------------------------------------------

patrimônio msunst ttutvet Investe o eecrese-tc em recursos
humanos, buscando nabtt t t ar- e eor-tr-o-ar a qual i f i cação pro-
r tss tcna r de seus empregados Por tudo isso, e elementar Que
seja vlrtualmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator aosotutenente negativo para os resultados do e-r
creenctr-entc

Posta a questão nestes termos, não ha per-que se trazer
para a relação emor-eaattcta. fundada na b11ateralidade do
contrato, uma cond1ção uni pessoal , paternalista e tmcos tt tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
r-andas judiciais

Assil'l, pelo cotejo de centenas de amenoae que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conct t í ator-ta que reflete a tendên
cia maj cr-t t ar t a dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e oror tsatcnate que, diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida teot tveoa ou sem justa causa, em ter-nos a
;erem definidos pela legislação cr-emar-ta

lP12800-5 KOYU IHA PrI'DB
....... "'..... PARECER "'''' .. '''.......'''..

O texto ccns t t t uc tonat se clnglrá em estabelecer a obri
gação do Estado de garantir o satár ro-mmtro para o trabalha
dor Seu montante cer-tcorctoaoe, composição, competência pa
ra sua fixação, etc, deverão ser disciplinado pela teatsta
;ão comum

lP12801-3 "KOYU IHA PMOB
.."''''*'''''' .... PARECER ...*.......... "'..

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns
desdobramentos que, na tradição jur-totca brasileira, eetnor
se acectan ao corpo da legislação ordinária e complementar

lP12790-4 MAX ROSENMANN PMOB
********'" PARECER *"''''**'''**..

Visa a Emenda suprimir o ar-t 258, que trata da ccrrtr tbut
ção de ccsretc de obras ou serviços resultantes do uso do so
lo urbano

Trata-se de contribuição destinada a ressarcir os Mun1cl
pios por obras e serviços real tzaoos em decorrência de atos
de terceiros que necessariamente lmplicam aumento de ecutca 
menta urbano em ar-ea determinada

Em face de sua natureza e finalidade, observa-se que tal
contribuição não se confunde nem com a taxa nem com a contri
buição de melhoria, neõ oocenoo. portanto, nenhum desses tri
butos ser aplicados a situação descrita no menctonaoo
ar t 258

Por outro lado, esse dispositivo considera a citada con
tribuição como tributo, sucmetenoo-a. assim, a todos os pr-ín
ctptce e garantias relativos aos impostos, taxas e contribui
ção de netncr-te

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP12B02-1 KOYU IHA PMDB
"' '" PARECER * *."'.

O autor pretende que seja acrescentada uma nova at tnea
ao t ten IV do art 17, do Projeto, isto é, no toctsc Que tra
ta de s tndtcat taacêo, preceito que assegura participação dos
trabalhadores na formulação da política econôntce do pais

Sob o ângulo ec-eat , a nater ta não deve entrar no capi
tulo que trata dos dtr-ettos coletivos e sim naquele que
normat tza a ordem econômlca

Por outro lado, Quanto ao mérito, a matérla é de lei or-'
dtnar-ta Allas, f a existe atuatt-ente , representante dos tra
balhadores no Conselho Monetário Nacional

Somos pela rejeição

lP12803-0 KOYU IHA PMOB
....**"'...... '" PARECER "'."'''' ..........

eet er-ta que melhor poderá ser tratada pelo legislador
ordinário

lP12805-6 myU IHA PfI'DB
••• ",•• ",,,,. PARECER >I' "' ..

A emenda pretende supr tmtr- o ar-t 360 que impõe limitação a
participação das ent tcaces e errpresas estata1s na manutenção
f triance í r-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria n.ats c-ocr-ta de legislação or-dtnar ta. pois o
assunto já é ctuetc de tratamento especifico em dois decretos
execut tvcs , o que demonstra a preocupação oc Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a t tscat t

zacêc dos "tunríos de pensão" e comcetêncta de uma Secretaria
especifica do Mtnf s ter-to da Previdência e Asstetêncta Social,
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas l e
ga1s e regulamentares cer-t tnentes

lP12791-2 MAX ROSENMANN PMOB
...**.* ..*.. PARECER ...... *........*

A mater-ta objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
çâo muttc especial, e acr-edttanos que ao tema foi dado o tra
tamento ccndtzente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constituc1onal,
parte da errenda deve ser eccrtrtca pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
fP12792-1 MAX ROSENMANN PMOB
....** ..*...... PARECER *..*.*........

O dispositivo que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades econômicas e financeiras"

A erradicação da cco-eza. que e o objetivo maior deste
ctsoos tt rvo. pode ser alcançada atr-avés de uma tributação
progressiva e seletiva e sobre Sistema rr tbutar-to ja exlste
todo UM capitulo no Projeto de Const ttutcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP12804-8 KOYU IHA
.***", ..",,,,. PARECER •• "'...... "'....

pela aprovação nos termos do subst t tut tvo

PMDB

lP128l2-9 KOYU IHA PMOB
................. PARECER *"' ........ ,,"' ...

A matéria contida na presente emenda deve figurar na le1
ordinária

lP12807-2 KOYU IHA P~DB

...... "'..... "'.. PARECER "'''' .. '''........
O conteudo da Emenda, em sua essência, já esta tnccr-cc

r-ado ao Projeto

lP1280B-l KOYU IHA PMDB
...... "'''' PARECER "'''' ..

O substitutivo, com outra redação, inclui cr-tnctctcs que
dão respaldo a supressão ou acr-esctnc proposto-------------------------------------------------------------------------------

lP128l0-2 KOYU IHA PMDB
............"'*. PARECER **"'......."'..

A tnvtotab tt tuaoe do sig110 da correspondência e das comuni
cações em geral pertence a tradição const t tuctona t brasilei
ra Não pode ela ser ut tt taaca, entretanto, como meto de vio
lação da lei

PMDBlP12B15-3 VICENTE BOGO
*<lo* .... " ..... PARECER ..... "'........ '"

lP12811-1 II'OYU IHA PMOB
.."' "' PARECER "' "''''

Não obstante os Iouvave ts propos1tos do eminente Autor,
a matér1a de que cogita a Emenda e t tptca de legislação in-
fra const i tuctona1

Pela rejeição

lP12814-5 VICENTE BOGO PMDB
"' "' ". PARECER ~ ..

A Emenda sugerida causa distorção aos objetivos de econc-
~ m1a processual com que foi redigido o 20 do ar-t 126 Com

efeito a redação da emenda coloca em plano secundário a coo
peração rec'iproca Que deve extst u- no sistema btcamer-at , que
desejamos preservar '

Pela rejeição

1P12a09-9 llQYU IHA PMDB
*..*....*"'''' PARECER ***"' ... ** ..

A Emenda refere-se a 1ivre prática do culto r-et tctcsc, conti
da na al tnea "d" do Hem III do artigo 17 do Projeto
A matéria com as devidas adaptações, merece ser acatada e in
corporada ao texto do suust t tut tvc
~ela aprovação parcial

lP12806-4 KOYU IHA PMDB
"''''.'''''''''''' ..... PARECER ~ ...."'..."'.....

A Emenda repete dispositivo consagrado em textos constitucio
nais anteriores, concernente a garantia do dtr-e t to adquirido,
o ato fur-totco perfeito e a coisa julgada
A matéria a nosso ver, merece acatamento
Pe t a aprovação

lP12813-7 VICENTE BOGO PMOB
...... "'.......... PARECER ~ .."'... "'..,,'"

A Emenda não se compadece com a r-eá 1 idade do Pa ts , cujo po
vo, hoje, ostenta media vida ut t t bastante superior à de al
guns anos atr-as ass tm, não vemos como se fundamentar propos
ta que vise a d1minuir a idade requerida para a concessão da
aposentadoria por velhice Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12796-3 MAX ROSENMANN PMOB
....** .."' PARECER .*"' ..

Entendemos que o 3 contem materia eeoectetca de lei ar
dtnar ta

Quanto ao módulo rural, somos t'avcr-ave t a sua conce t tua
cão porque serve de r-eeer-encta para a execução da neto-na agr
ar-ta

Somos, pois pela rejeição de Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP12795-5 MAX ROSENMANN PMOB
"' PARECER •••"'''''''''''''*

O otsccstt tvc que se pretende sucr-tmtr- determina que "por
absoluta incapacidade de pagamento, ninguem será privado dos
eer-vtcce nubt tcos de agua, esgoto e eoer-cta elétrica

Concordamos com o autor que esse prece i to tornará const i tu
c tonat a tnad tmpt ênc ta e que a mater-ta deve ser ntsctpt tnaca
atr-avés de lei cr-dtnàr-ta

1P12793-9 r1AX R.OSENMANN PMOB
............*.... PARECER *..........*....

O dtsoostt tvo em questão contem preceito de efeito mora
l izador, consagrado em todos os sistemas previdenciários do
mundo, razão pela qual rejeitamos a proposta de supressão ou
alteração do mesmo

lP12794-7 MAX ROSENMANN PMOB
.............. "'.. PARECER *"'...."'..*..'"

A proposta esta de acordo. com o objetivo de s tmp t tr tcar o
texto const t t uc tona t , seja pela supressão de expressões pr-es
cmcnvets , seja pela supressão de mater1a pertinente á legis
lação or-dtnar-f a , merecendo, portanto, o aco1hlmento do Re
lator

lP12798-0 MAURíLIO FERREIRA LIMA PMOB
.......... "'..... PARECER ...... "''''....

A presente emenda, contém aspectos Que se harmonizam com
o entenofeento predominante na ccntssão de s tatemat tzacãc

-----------------~::~~.:_:~~~:_~:~~_::~-~:~~~~~:~:~-~~::~~:_--------------------
, P12799-8 MAX ROSENMANN PMDB
........... '" PARECER .... "'.."'......

A estabt t toaue. entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre artntr-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tt tctc
semente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das cateacr tas envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harmon1osa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver limitado aquele
artit t r-to e, não, como se nr-ceara enaanaoament e, ter a üaren
t ta irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
ell'pregador Consciente de que é parte vital e tnat tenavet da
própria at tvtoace empresarial, sabe que não pode ser tratado
como u'na simples peça, um instrumento ou maquina que, após
usada, e jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte não interessa ao empregador tnspf r-ar- desas
sossego ou insegurança ao seu ee-cr-ececo. po f a esses são fato
res COMprovados da baixa produtividade A pratica, a experi
ência, o conhecimento tecntco, a identificação do empregado
com os objetivos eercees da empresa, significam para ela um

lP12797-1 ALBANO FRANCO PMOB
.... "'''' ...... ''' PARECER ..... "'•• "''''.

O proposto na Emenda está em parte cons toer-ado no Subs
titutivo

Pela aprovação, em parte-------------------------------------------------------------------------------
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1P12823-4 CARLOS CHIARELLI PFL
"''''.'''''''''''' •• PAREC=:R *"'''''''''''''.'''*

Optou-se pela supressão do dispositivo Pela nr-efudtcta
dade

1P12821-8 VICENTE BOGO PMDB
••••• "'.... PARECER ••••••*••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da ccntssãc
de sf stenat taacãc

lP12822-G VICENTE BaGO PMDB
...."' PARECER .

A mater ta foi suprimida pe to substitutivo do Relator rão
devendo, pois o que emenoar ,-------------------------------------------------------------------------------

lP12827-7 CARLOS CHIARELLI PFL
"'•• " •••"" PARECER .

A redação do substitutivo acolhe" e-r parte, a proposta de
supressão feita pelo Autor-------------------------------------------------------------------------------

1P12B41-2 ALBANO fRANCO PMDB
........... PARECER .

Parece-nos Que a ccnet tt ctcãc deve or-dena- Que a grati
ficação matalina deva ter por base a remuneração integral de
dezembro de cada ano Do contrario, perder-se-ta o parâmetro
da medida de caráter do oecteo-ter-ce trc sarar-to que a grati
ficação deve ter e abrir-se-ia camtnnc a possibilidade de sua
redução por parte de alguns empregadores

Por essa razão, vamos de parecer centr-ar-to ã supressão
eroposta pela emenda

lP12B42-1 ALBANO FRANCO PMDS
••••• " P/RECER .

A estatrtt toaoe, entendida como a garantia de per-aanéocre
no emprego e, co-tar-to. como contraposição ao 11Vre arbt tr-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma noner-tcsa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envotvtuas têm se mant tea
tado reiteradamente por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que quer o empregado e ver limitado aquele
ar-nt t r-to e, não, COI"lO se cr-ooata enganadamente, ter a garan
tia í r-r-est r í ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador consct ente ce que e par-te vital e f na l tenévet da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma s tr-ctes peça, um instrumento ou maquina que, após
usada, e jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador insplrar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa oeoout tvtoaoe A c-at tca. a experi
ência, o conhecimento tecntco. a identificação do empregado
Com os objetivos maiores da e'npr-esa , significam para ela um
patrimônio tnsunst t tutvet Investe o eecr-eear-to em recursos
humanas, buscando habilitar e aprimorar a ccat tr tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e eteeentar- que
seja vtr-tuatr-ente contrário a rotatividade LJa sua mão-de
-obra fator absolutamente negativo para os resultados do em
nr-eenotmento

Posta a Questão nestes termos, não na porque se tr-aze
para a relação eror-esat tcte , fundada na bt tater-ar tdade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tmpos tt tva,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mancas judiciais
Assim pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto ro-am aceesentaoas , es
tamos oferecendo formula concr t tator ta que eee tete a tendên
cta majoritária dessas propostas, a-etta 001'" lideranças de
categorias econômicas e profissionais Que, d ttrtur-nament a , vêm

se manifestando por todos os metes de comantcacãc e a veda
ção da despedida tmct tvaoa ou sem justa causa, em termos a
~erem definidos pela legislação ordinária

lP12843-9 ALBANO FRAf\lCO PMOB
...." .."" PARECER ••" ..

Concordamos tamrem ser ooss tvet aprimorar o texto satcc
da comtssêo da Sistematização, não so pel'! exclusão da ca-te
final do car-aqr-ato. desde que a redação o-a sugerida é tamoem
insuficiente, uma vez que não considera também os fins a que
se destinan os abusos do poder econôm1co, em todas as suas

1P12S33-1 ALBANO FRANCO PMDB
."' "'. PARECER ..

A Emenda objetiva a supressão da competência r-estouat
(ar-t 261). para proteção dos contr-toutntes contra a gula go
vernamental

A justificação não procede, ocr-que existem cr-tncrctos ge
rais escectetccs para a proteção do contribuinte restringin
do a ação governamental qualquer Que seja o nunerc de impos
tos

A nosso ver a dinâmica sccto-eccnôntca eXige que o Esta
do disponha de flexib1 t toaoe na estruturação do sistema de im
postos

lP128as-8 ALBANO FRANCO PMDB
............ PARECER ..

Entendemos Q'Je os incisos V e VIII devem ser suprimidos
porque seu conteudo ja se acha contemplado no IV Quanto aos
itens VI e VII. estes estabelecer'! dois cr-tnctptos fundamen
tats que devem constar no texto constitucional

------------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:!~:.:._~~_:~~~~-~~-~~~~:~!~:~~~-------------
lP121336-6 ALBAf\lO FRANCO PMOB
.....*•••• PARECER •• 'l- •• " ....

O ar t tac 273 em seu paragrafo 10 ja prevê a proaress tvtca
de do tributo

o livre exare reto cror tss tonat e a livre organ1zação dos
serviços de sauue fa estão claramente esseaur-eoos no sues
t ttut tvo do relator

Quando no substitutivo valoriza-se .a ação do Estado, ape
nas deseja-se proteger a maior parte da população que, ao mes
mo tempo que precisa de cutoaccs de sauoe, não ten condições
de ccrcr-a-tos em "egirne de mercado

O t tnanctamento pelo setor publico (INAMPS) destes servi
ços revelou-se ao longo ocs teepce tnet tcaz c aereoor de frau
des

Os cvtcaocs de seuce não cceen- estar sujeitos totalmente
a lei de mercado, pois quem deles mats precisa tem menos con
dlçõe'> de ccrcr-a-rcs

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12837-4 ALeANO FRANCO PMOB
........... PARECER ..."'."'" .....

A Emenda objetiva eesoonseet t tzar- a Unlão pelos depósitos
ou pelas aplicações nas tnat t tu-í ções f1nanceiras

Na b tpot ese , não obstante os e tevauos propósitos do Au-
tor, fica substancialmente alterada a or-opost a acolhida pela
matcr ta dos const t tutntes que examinaram a matéria, nas fa
ses anteriores da elaboração do Projeto de Constituição

-----------------~~~~~.:._:~~:_~:~:_~~:-::!:~~~~------------------------"--------
1P1283B-2 ALBANO FRANCO PMD9
"' PARECER ••• " ..

Cremos ser bastante o texto ccnst t tuctonat indicar a ad
missão do capital estrangeiro conforme o tnterusse nacional,
sendo o seu dtsctpt tnamenro por ter

Pela rej etcão-------------------------------------------------------------------------------
lP12S39-1 ALBANO FRANCO PMDB
........... PARECER ."' ..

pe tnctptos adotados pelo substitutivo acolhem, com

------------_:~~-~:~~~~~.:._~-~~::~!~_:~~!~::~::_~-~~~~::~----------------------
lP1284Q-4 ALBANO FRANCO PMl:lB
.."."' •• " ... PARECER .... "", ••••

Sem querer nos prender em questões de seeãnt tca.oarece-ncs
aue o fato de se enumerar na Constituição u- elenco de otr-e t
tos do trabalhador, "al êre de outros que vtse'n a melhoria de
sua ccndrcãc'". são eles, exetarente. aqueles direitos que de
ven ser reputados como "fundamentais" Se assim não fossem,
não estariam na ccnst ttutcão Ora a expressão direitos soci
ais nos parece mais tecntca pois derivam das relações scctc
~ur'iclicas do trabalho

lP12B34-0 ALBANO FRANCO PtlD3
."'•• " ••"" PARECER .

O conteúdo da emenca. em confronto COI'1 Q do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres proposltos do Autor, não se narrrontaa com a
sistemática Que orienta os or-tnctotos na parte relativa •
aos Planos e urcementcs

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

P'"lP12B32-3 CARLOS CHIARELLI
"'•••••••• PARECER ••• "'......

lP12B30-7 CARLOS CHIARELLI PFL
"'.*•••••• PARECER '"

Reportando-nos aos termos do parecer a emenda no.
1p13623-7, acolhemos parcialmente a presente emenda.
Consideramos, ccntuoo. caber a legls1ação ordinária a especi
ficação dos meios por que serão garantidas a saúde, higiene e
;egurança no trabalho

lP12B24-2 CARLOS CHIARELLI PFL
.......... PARECER •••••••••

Apas acurada reflexão conrutmos que relativamente ao direito
de greve, apenas quatro pontos fundamentais ceven f1gurar co
e-o preceitos ccnst ttuctcnets
1 - a l1berdade de exer-ctctc do cf re t to
2 - a atribuição aos tr-eoatneoor-es da cet tntcêc sobre a opor
tunidade e o âmbito de interesses a defender por meto de gre
ve.
a - a preservação da cont1m:idade de func1onamento dos servt-
cos destinados a atender as necessidades tnadtavats da comu
nidade
4 - a regulamentação do dtr-e t to pela lei r-esnetrancc aqueles
oar-ânen-os const 1t uct ona i s
Como a Emenda preconiza a t tber-cace do exer-ctctc do direito
de greve, mas sob outra fórmula que não aquela actma exot tct
~ada, somos pela aprovação parcial

lP12820-0 VICENTE BaGO PMDB
.......... PARECER "'••

A mataria foi suprimida pelo substitutivo do Relator não
devendo, pois, o que emendar-------------------------------------------------------------------------------

1P12B25-1 CARLOS CHIARELLI PfL
.......... PARECER .

O conteuoo da Emenda, e'n sua essência, foi tncor-cor-aoo ao

-------------~~~!::~-----------------------------------------------------------
lP12826-9 CARLOS CHIARELLI PFL
.......... PARECER .

Trata-se de emenda mut t tnta
As duas primeiras sugestões, contidas na forma de arti

gos, foram tratadas inicialmente neste cecttutc. sendo trans
feridas para cacttutc c-cor-te (Das Garantias const ttucto
naf s I

A terceira sugestão está tratada em artigo do cemtutc
de ctêncta e Tecnologia -

A Quarta sugestão deve ser objeto de legislação cr-dtna-
ria ou então ser tratada em let que trate de planos globais
de desenvolvimento cientifico e tecnológico

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

1P1281g-6 VICENTE BOGO PMDB
.......... PARECER ••••• "'•••

A presente umenoa pretende reduzir o mandato do sr-estuen
de da necubr tca. previsto no ar-t 4SB do Projeto.

A medida prcposta não merece acolhida, tendo em vtsta que
o dispositivo sucrac t taoo já reduziu em 1 ano o mandato estao
etectco na ccnst ttutnte vigente

De ressaltar-se ademais, que a pe-eenancta do atual Pre
sidente ate 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder as alterações orgâl"icas e estruturais do sats ,
determinadas pelo texto constitucional que ora etanor-eeos

somos, assim, pela rejeição da eeenoa

lP12S1S-S VICENtE BOGO PMOB
........... PARECER .

Sf steea de calculo de benet tcto pr-evtcenctar-to não deve
constar do texto ccnst ttuctonat , sob pena de dificultar qual
quer alteração que se queira fazer posteriormente, em m-over
to dos segurados.

A ElI'enda propõe nova redação a at tnea -a«, do inciso IV,
do art 17, do Projeto, assegurando a untctoace sindical e a
supressão da al'inea Um" 10 mesmo inciso

Ambas as propostas se ctrectonam ao resguardo da unici
cace ernatcaT

"as optamos pelo plural ismo
Pela rejetçãc

lD12816-1 VICE'NTE BOGO PMDB
..,. PARECER "' .

A eeenoa deve ser rejeitada por não eustee-ee ao errten
cu-ente predomlnante na contssã de S't s tenat t zação-------------------------------- ~----------------------------------------------

lP12828-S CARLOS CHIARELLI PFL
........... PARECER .

A inclusão no texto constitucional de norma que assegure
o direito de propriedade parece-me válida

Os outros artigos constantes da Emenda ou repetem as dis
posições do projeto, ou contêm desdobramentos pr-ccr-tce de le
gislação ordinária

----------------_:~~~-~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~:_~~_:~:~~~------------------------
lP12829-3 CARLOS CHIARELLI PFL
"' PARECER " •••••

Em Que pese a bem tunoamentaoa -f ust tt tcacãc-, diverglmos
do conceito de Que "higiene" seria o gênero do qual a "sau
de" é eepec te , como deixa entendido a Emenda Consideramos
Que, pelo menos no campo da proteção do trabalhador, são
direitos cnst tntos Que devem ser assegurados Da\ porque,
acolhendo Emendas Sobre a matéria, pretendemos inserir es
:as duas formas no sucst ttut tvc

1P12S17-0 VICENTE BOGO PMDB
.......... PAftECER ."'••• "'....

Emenda eodtf tcat tva
Ao suprimlr o dtsros tt tvc COJlJO se encontra, não foi deter-

minada a const ttutcâc da.:; Forças Armadas, que são Marinha,
Exercito e Aeronaut tca

Na forma proposta não tem substância
----------~--------------------------------------------------------------------

lP12831-5 CARLOS CHIARELLI PFL
"' PARECER "

A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento pre
dominante na Comissão de Sistematização

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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lP12843-9 ALBANO FRANCO Pr.1DB lP12~58-7 ASDRUBAL BENTES PrJlDB

ror-r-as
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-----------------------------------------------------_. -------------------- ----

lP12844-7 ALBANO ""RANCO P'IDB
*"''''''' ...... ''''''''' PARECER "''''..'''*'''*...

A emenda confl ita com as enencas sunr-eas rvas pelas quais
ccteroe Pela rejeição

lP12845-5 ALBANO FRANCO PrJ'DB
................ PARECER .

It""teria que melhor ceder-a ser tr-atada pelo legislador
orotnãr-to

lP12846-3 ALBANO FRANCO PMOB
............. PARECER ."' ..

A emenda refere o ae t 300, ao tempo em que Inclui outros
otspcs tt tvcs , tratando desde os cr-tnctatce do sistema econô
mico até a cor t t tca salarial, considerando as relações traba
lho x capital e Iniciativa privada x Estado Louve-se a for
mulação esccr-r-et ta. r-as cabe dizer q.re quanto a ordem econô
mica, nova é somente a expressão propriedade produtiva, que
não chega a ser conceituada, encuantc a ação supletiva oc Es
tado e a delimitação dos campos de ação do Estado e oa inici
ativa c-tveda e remetido para a lei

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12847-1 ALBANO FRANCO PMDB
............... PARECER .

A garantia da proteção legal da satar-tc parece-nas insu
ficiente Cl emos que o texto cons t t tuctona t deve avançar, e
car-acter-tear- como crime a retenção cer tntt tva ou teeccr-ar-ta
de qualquer forma de remuneração do trabalho ja realizado. A
rigor a retenção de satã-te não de diferenCia da r-ct tr-ada de
ecutcaeenro da empresa por parte do trabalhador Essa út t tma
~itUação no entanto, há muito é caracterizada como crime

lP12848-0 DIRCE TUTU QUADROS PTB
"'.."' PARECER *"''''

A solução adotada pelo projeto car-ece-nos mais convenien
te ao explicitar a competência municipal pela propr1a neces
sidade deixar claro o que tem sido amb\guo nos textos consti
tucionais anter tcr-es , que se utilizavam da expressão -eeeu-
t ter- tnt er-esse" .

lP17B49-8 DIRCE TUTU QUADROS PTB
"'''' PARECER .

A Emenda em aor-eco é r-eje ttaua por tratar-se de nat ér-f a
contr over-sa, longe de constituir-se num anseio predominante
de população br-as tt etr-a Somente após uma longa e consciente
ausculta dos desejos da população cotejada com os os aspectos
ctent tr tcos , psicossociais e r-er tatosos "'igentes, o assunto
ceder-a ser r-aaocr-oaoo a ntver de legislação or-dtnar-ta

lP12850-1 DIRCE TUTU QUA:;lROS PTB
........ "''''••• PARECER ••••*......

Enquanto o Projeto, or-uoenteeente, remete à lei comple
mentar a definição dos Estados a terem suas capitais contem
pladas com a criação de rr-tbunats aeatonats Federais, em
cosequtc a ctr-cunstâecta de a matéria envolver aspectos emi
nentemente tecntccs , a Emenda em co-ente br-tnoa o Distrito
seoer-e t com um desses scoat tctos "as o faz, entretanto, nas
"Disposições rr-anst tcr-tas", em aberto confl t to com as dispo
sições que regem o assunto-------------------------------------------------------------------------------

lP12B51-0 DIRCE TUTU QUADROS PTB
"'..."'''' ..... '''... PARECER "'..... "''''''' ....

Pela rej etcãc ~

_É necessário que se coloque um car-êmetr-c que impeçam a
evolução indiscriminada de remunerações forjando a categoria
das famigerados marajás-------------------------------------------------------------------------------

lP 12852-8 DIRCE TUTU QUADROS PTS
.."'•••• "' PARECER "'''' ..

Ha determ1nadas categorias profissionais dentro do serviço
cubt tcc que, devido ao exer-ctctc de at tvtoaces perigosas, com
sér-Ies riscos de vida e nat-a a sauce. merecem ter- uma aposen
tadoria especial

Ent r-et anto , não cabe à Constituição estabelecer quais as
atividades que devem ser enquadradas nesta espécie D1ante
disso, ser-á inserido na Nova Carta um dtsccs tt i .... o que remeta
para a 1e1 complementar a regulamentação a respeito-------------------------------------------------------------------------------

1P12853-6 DIRCE TUTU QUADROS PTB
...... "'...:.••• PARECER .."' ..

Os direitos sociais e cotet tvos se constituem em dtr-e t to
costt tvc convencional do homem em sociedade, por cccstcêo ao
direito natural QUE", sendo 1mprescrit1vel e anterior a Qual
quer convenção scctat , se base ta unicamente nas leis eternas
da razão e da moral Possuem aqueles var tancas e gradat tvtoa
de em função da situação pot tt tca e econômica do Paj s e edu
cacional de seu povo

Assim, não desejamos que a nova Carta seja um r-et tcãr to de
natér-tae utópicas Para nos, j a constitui um grande passo man
ter-se a redação da al tnea "e" do 40 do ar-t l1B do Proje
to, como nele est ã

Pelo não accrntmento

lP12854-4 DIRCE TUTU QUADROS PTB
........... PARECER ."'."'.......

A a11Ma en causa estã adequadamente redig1da Pela pre
judicialidade

lP12855-2 DIRCE TUTU QUADROS PTS
"' "'. PARECER ••••"'."'.'"

A Emenda vtsa a eliminar as r-estr-tcões impostas aos mi
litares Que c-etenoee se candidatar a car-acs eletivos

Tais restrições, ccnsutist anc í aoas na at tnea f do Hem II
do ar-t 27, têm por objetivo pr-eser-var- os cuar-rets da cct tt t
zação e evitar os inconven1entes da disseminação de paixões
nct tt tcae nas fileiras mt t t t ar-es

Como se trata ele motivo relevante, somos contrário à
pretensão da autor-

lP12856-1 DIRCE TUTU QUADROS PTB
.."'••••••• PARECER ....."'.."'''' ....

As finalidades cer-seactoas pela Emenda ccntr-ar tam a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12B57-9 ASDRU8AL 8ENTES PMOB
............ PARECER .."'........ "'.'"

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-onost tc
de slmp11f1car a redação do Projeto pela elim~'1ação de ex
pressões ou de artigos presc1nd\ve1s É preferível adotar um
forma Que contenha o pr1nc\p10 do direito, como o fez o Pro
jeto de Constttulção, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que qual '\ficam a matér1a e que são pertinentes ã legisla
ção ordlnaria

----------------~:~~-~:~:~:~~--------------------------------------------------
lP1285B-7 ASDRUBAL BENTES PMDB
... "'''' PARECER .

A Emenda propõe alterar a redação do paragrafo un1co do
artigo 284

A Emenda aprese'1tada pelo Nobre Constituinte contem as-
pecto'> Que representam efetiVa contribulçªo para o aperfei-
çoamE:"tO do Projeto de Constttu1ção que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acolhimento pardal, propondo para
o artigo em foco a segLli,te redação ·As disponibilidades de

caixa da União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito Federal e dos acntctctce , bem como as dos
Órgãos ou entidades do poder Publico e das empr-esas por ele
controladas, em tnst ttutcões financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos e." lei"

Pela aprovação nos termos do subst 1tut tvo ,-------------------------------------------------------------------------------
lP12859-5 ASDRUBAL BENTES PMDB
.."'....."''''. ?ARECER ~ ...... "'.... "'.

A Emenda propõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

A mater ta disciplinada pelo artigo em foco é de natureza
emtnentenente eomtntsrr-et tva. não se justificando a sua in-
ctusãc no texto constitucional

Assim, face à supressão, que propomos do artigo 2B4, en
t enoenos prejudicada a Emenda em exame

lP'l2860-9 ASDRUBAL BENTES PMDB
."' PARECER ~ ••"'•••••

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela prejud1c1al1dade-------------------------------------------------------------------------------

1P12861-7 ASDRUBAL BENTES PMDB
.."''''•• '''..... PARECER t ... "' ...... '"

A emenda ecr-esentaoe não se coaduna com o atual pr-cnce ttc
de s tmnt tt tcar- a redação do Projeto pela e11m1nação de ex
pressões ou de ar-r taos cr-eectnctvets É cr-eter-tvet adotar una
forma que col'otE:l"oha o l)r1l"oC\l)io do d\re1to, como o fE;Z o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que qualificam a matér-ta e qUE: são pertinentes á legisla
ção or-o 1nâr 1a

Pela r-aj etcão.
-------------------------~-----------------------------------------------------

1P12862-5 ASDRUBAL BENTES PP.'OB
................... PARECER ...."''''''' ••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-coos ttc de
s1mplif1car a redaçâo do Projeto pela at tatr-acãc de expres-
sões ou oe artigos ceesctnctvets E orerer rvet adotar una
forma Que contenha o or-tnctoto da direito como o fez a PI"C
f etc de Constituição, aem, entr-etanto, estender-se em aspec
tos Que qualificam a meter-ta e que são pertinentes á teats ta
cão ordtnér-ta

-------------~:~:_~:!:~:~~----------------------_..._----------------------------
'P'2863-3 ASDR\lBAL 5'2HiES PMDB
•• "'''''''••• ''' PARI;;CER t ..."'••••"'*

aeouatocs o universo de favores e de instituições que
possam vil" a ser ravcr-ectdas , e de crer que o oar-aar-erc em
questão se v ratrt t tze como garantia de não otecr-tmtnecãc do
setor pr 1veec

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

1P12864-1 ASDRUBAL BENTES Pr/lOS
* '" PARECER ~ .."''''•• ''' .

Mais que a alusão aos imperativos da segurança nacional,
11T'porta considerar a importância da definição na lei, do pa
I"adigma citado ~ do relevante interesse nacional, visto Que,
assim, a tnter-vencêc do Estado e o eo-iccot tc serão estabele
cidos pela sociedade, consoante o Que estiver no texto legal
e quando for necessário. Ha que ver tambem a segurança nacio
nal de uma or tca o-veesa , num momento de ascensão ee-nccr át t
ca. cons toer-ancc sobretudo os interesses nactonats ma'ores,
que não são mononot to de nenhum grupo ou camada social, quan
do ameaçados pela pressão exterior

Pela rejeição

lP12B65-0 ASDRUBAL BENTES PMD5
••••••••• PARECER ~ ....".........

Na analise do d1sposit lvo que se pretende emendar - o
ar t 466 do Projeto de ccnst ttutçãc - entendeu-se que a mate
ria não e de natur-eza const ttucronat , tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP12866-8 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••• "'*...... PARECER "''''.''' ..... '''.

A emenda está cr-ef udtcaoa vtato que a medida que preconi
za consta do ar-t 54, XXI\!, d, do Projetl) de Const'tuição-------------------------------------- ._---------------------------------------

lP12867-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.... "'..... "'''' PAREt.ER .... "''''''' ....

Aprovada parcialmente nos termos do substitutivo

lP12868-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
•••"' ••"'*. PARECER ••"'.... "'•••

a proposta e oportuna e adequada, tendo sido aproveitada, com
adaptações redac1ona1s, nos termos do substitutivo

lP12B69-2 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... "' PARECER ..

Relevante e oportuna, a cr-ccos ta foi acolhida com outra
redação

lP12870-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.................. PARECER ...

O sistema parlamentar de Governo não se encontra sedi
mentado no aats , ao ponto de se lhe poder atribuir a imuni
dade á perenldade Ademais, ut t t rza-ae , no cr-cf etc. a varian
te de um s tatena misto de Governo

Pela rejetção

lP1287l-4 CARDOSO ALVES PMDB
"' PARECER "'..

A estabilidade, entendtca como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre arbt tr-tc

do empregador de despedtr- o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma mcmentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envctvtcas têm se manifes
tado, re1teradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver t tnt tecc aquele
ar-tn tr-tc e, não, como se propa1a enaanacaeente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vt tat e 1nalienavel da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratada
como uma simples peça, um tnstr-umentc ou máquina que, apos
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não 'Interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pcts esses são fato
res comprovadas da baixa nr-cout tvtdaoe A pratica a ezper-t
êncta. o conhecimento tecntcc. a tcent te tcacãc do empregado
com os ob1pt1VQS maiores da empresa, slgn1fica'll car-a ela um
caer-tmôntc -nsuns t t t utvat Investe o empresário em r-ecur-sos
humanos, buscando nabt t ttar e aprimorar a qua1if I cação pro
fissional de seus empl"egados Por tudo isso, e elementar Que
seja vll"tualmente contrario à rotat1vidade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em-
preendimento -

Posta a questão nestes termas, não há porque se trazer
para a relação empregat\cia, fundada na b1lateral1dade do
contrato, uma cond1ção uni pessoal , paternalista e i!'1pos1tlva,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas

as fases da elaboração deste Pl"ojeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula conciliatoria que reflete a tendên
cia majOrltãr1a dessas propostas, ace1ta por lideranças de
categorias econômica:::. e prc..f1ssionals Que, diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda
ção da despedida imot ivada ou sem justa causa e'l1 tel"mas a
serem defin1dos pela legislação ordlnãr1a
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lP12871-4 CARDOSO ALVES pMDa 11"12885-4 CLÁUDIO AVILA PFL

11'1:2872-2 CARDOSO ALVES pMDB
.................. "' PARECER * *

A jornada de trabalho de 40 horas semanavs , como Consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em rwneroatsst-
mas Emendas, teve de certo modo, UM referencial comum
A maioria das propostas. mesmo na fase cas ccetssões Te.7'át1
cas seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos. sempre demonstrou ser a meter-te mais
adequada a testatecãc ordinária

De fato, a jornada oe trabalho deve refletir us-a situa
ção conjuntural Que se a tet pode atender Quarenta haras
não conviria a um oeter-etnaoc mO'JIento da vida econ6mlca do
Pais, mas, pelo uesenvctvtmentc tecnologlco, por motivos de
interesse publico OU ate por comprovadas razões de ordem ost
coscctat , podem vtr- a ser a solução toeat Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no reglme atual de 48 horas semanais, ve
r-tas cateacr-tas , em oecor-r-êncra de tet eeoecrr tca OU por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas

,,"um quaor-o inverso, em que a necessidade tmcer-tcsa de
se expandir ou incrementar os rüvets de produção, até como
medida de salvação nacional, nccer-a o Estado, em consonâncla
com os ansetcs do povo, propugnar por jornadas mata extensas,
desde que coecensatcr-tas a ntvet de remuneração Esse, aliás,
é o exemplo que nos da o Japão, onde a mtenetr tcacãc do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador, e o melo eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de viea

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens tvat às r-etnvtnc tcacões dos trabalhadores e consc í ente
das realidades do sate , cooer-a, com maior flexibt1idade, d1s
ctpt tner- essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração dtar-ta do trabalho em 8 horas, no ma
xtmc

1P12873-1 PAES LANDIM pFL
........... PARECER ...*....*...

A definição de empresa nac tonat no texto do Projeto de
ccnst ttutcão. tem por objetivo resguardar par-a o cact tat ex
ctus tvaeente tn-es í tetro. atlvidades cons toereoas est r-ateatcas
e tacresctrxnvets à capacitação recnoroçtca do pais

Fica, asste. rejeitada as Emendas ao artigo 301 e 397

------------------~:~~-~:~:~~~~--------------------------------------------
lP12874-9 PAES LANDIM PFL
................ PARECER ..

Concordamos com as razões apresentadas pelo autor da
emenda e por outros t tustr-es conat t tutntes Cabe ao texto
ccosr trectcnat garantIr unfcamente salada de trabalho notur
no superior ac diurno Os limites de per lodo noturno, a dura
ção de sua hora e o montante da I'lajoração oevtoa constituem
~ateria de legislação ordinária

1P12875-7 CLÁUDID AV!LA PFL
.................. PARECER .........**•• *

O ctspos tt tvc que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucr-e nas atividades econômicas e financeiras"

A erradicação da pobreza, que e o objetivo matcr deste
otscostt tvo. pode ser alcançada atr-eves de uma tr-tbutacêc
progressiva e seletiva e sobre Sistema Tributárfo je existe

------------_:~~~-~~_::~~:~~~-~~-~~~~~:~-~:_:~~~:~:~~~~~------------
1P12876-5 CLAUDIO AVILA PFL
"' "'."' PARECER .

A er-enoa ccnf t t ta CO'n as emendas sucr-esatvas pelas quais

-------------~~!~~--~:~~~~:~:~:~~----------------------------------------
lP12877-3 CLÁUDII1 ÁVILA PFL
................ PARECER ...

------------------~:~~~~~~---~-~~!.:_::~~-~~~-~~~~~~~~~-~~-~~::~:~-----------
1P12878-1 ClAUOIa ÁVILA PFl
*-.**", ....", PARECER "''''**'''''''''**

A Errenda em exame visa a conferir aos substitutos das
se-vent tas de foro f uctctat , O o tr-e t to a erêt tvacão no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dlspõe sobre a estet tzacâo das referidas
servenr tas , demonstrando senstve t avanço nessa ár-ea e repon
do, no lugar adequado, as funções contrárias, como vercanetr-o
encargo estatal

Pretende-se, ass ta. extinguir os or-tvr teatcs ate então
conferidos aos titulares de serventias Que, por delegação do
Estado cr-es tan servtccs nctor-ta ts • a nosso ver tnoetesavets

O disposto no a-e 455 do Projeto, por- sua vez, ressalva
os atret ecs dos atuais titulares Pretende-se estender tais
dtr-e t rcs aos Substitutos ou rercet-os , de um MOdo geral, e
esveatar- a regra estat reaocr-a. a ponto de retirar-se a sua e
flcacla para Se manter os pr tvt teatcs que se pretende ext tn
9U'1'

SOJJlOS pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P12879-0 CLAUDIO AVILA PFL
............... PARECER ..

A emenda pretende suprimir o art 360 que teoõe limitação a
participação elas entidades e er-pr eaas eetatats na manutenção
financeira de planos de m-evtoêncta complementar para seus
servtnor-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matar-ta mais c-cc-te de teatatacãc cr-cmár ta. pois o
assunto ja e Objeto de tratamento esoecte tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
co"! a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a r tacar t
aacãc dos "fundos de pensão" e conpetência de uma Secretaria

:s~~~~f ~ ~~u~geM61'1~~~~~~~h~~e~~~v~~êgg~:r~â~~~ ~s~:~c~~r~~~' ~~:

-------------~~~~_:_~:~~~~~:~:~~:~-~:~:~~:~::~.:_---------------------------
11'12880-3 CLAUOIO AVILA PFL
...........**. PARECER .

o Relator optou pela manutenção do texto orlginõll
---------~;~2ãã~:~--------~c~ÃuõIõ-Á~IL~------------------------~.!-;;L---------

"' PARECER * .
clal A matérla da emenda ja contemplada Pela aprovação pas-

l D 12882- 0 CLAUDIO AVILA PFL
........... PARECER ...

Pela aprovação parcial, isto é, supressão do 10 do
artigo 66 e contra a supressão total do lnclso V do artlgo
57, visto a necessldade de se dar U'na norma geral á materia
na Constituição----------------------------------------------------------------------------

11'12883-8 CLÁUDIO ÁVILA PFL
..........* * PARECER ..

------------------~:~~~~~~-~_:~:~~~--~_:~:.:_~~:~:~~-~~~~~~~~~-~~-~~::~~~------
lP12884-6 CLÁUDID ÁVILA PFL
............... PARECER * ..

Sendo intelramente procedente a jl!s.lflcação, somos de pa
recer Que a Emenda em exame deve ser acolhida----------------------------------------------------------------------------

lP12885-4 CLÁUDIO AVILA PFL
..* PARECER .

Em Que pese a bem fundamentada "just1f1cação~, diver~1rros

do conceito de que "higiene" seria o gênero do qual 3 ~sau

de e es~ecie, como deixa entendldo a Emenda Consideramos
cue, pelo me.,os no campo da proteção do trabalhador, são
direitos distlntos QUe" devem ser assegurados Da' porque,
acolhendo Emendas sobre a materia pretendemos Inserir es-

;as duas formas no Substitutivo

11'12886-2 CLAUDIO ÁVILA PFL
........*.... * PARECER ......*.......'"

A mat er-j a f a esta adequadamente contemplada no substitu
tivo pelo não acolhimento oar-ctat

-------------------------------------------------------------------------~----

'lP12887-1 CARLOS CHIARELLI PFL
................... PARECER ..

Ha evidente erro material na citação do disposit1vo que se
pretende e-enoar Trata-se, bem se vê, do Art 218 Sobre a
mater'a errtr-eta-rto , ja foi acotn-ca Emenda Que s tntet t aa o
pensamento do eminente ccnat t rutnre Assim sendo, acctno.
~arClalme!"lte sua proposição

lP128BB-9 CARLOS CHIARELLI PFL
................. PARECER ..

Relevante e oportuna, a proposta foi acolhida Com outra
r-ececãc-------------------------------------------------------------------------------

lP12889-7 CARLOS CHIARELLI pFL
......** PARECER * ..

A emenda conrt t ta com as emendas sucr-ass tvas pelas quais
optamos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12890-1 CARLOS CHIARELLI pFL
** "'..*"'. PARECER .."' ..

Na presente fase, as emendas devem cinglr-se às meter-tas

-------------:~~~:~~!:~-~~-~~~~::~--~~~~-~~:~~~::~~~~~~~~----------------------
1P1289t-9 CARLOS CHIARELLI PFL
............... PARECER ..* .

A Emenda pretende evita" a penhora de tmcvet rural racio
nalmente explorado pela tamtt ta do orccr-tetar tc

Nesse caso, seria oportuno liMitar a ar-ea
A proposta, no entanto, trata de mater ta esoecre tca de 

let cr-dtnar ta (coctcc de Processo ctvt t j • devendo ser objeto
ce cutõacosa consideração em etapa posterior

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P12892-7 CARLOS CHIARELLI PFL
.............. *..*PARECER *............. ,

A sugestão foi eccrntoa car-ctaunent e no merttc. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

11"121393-5 CARLOS CHIAREl.LI PFL
...... *... * ... PARECER .........* ... *..

As flnal tcanes da Emenda estão em parte contempladas no

------------_:~~::~:~:~~~--~:!.~-~~~~~~~~-~:~:~~:_-----------------------------
11'12894-3 CARLOS CHIARELLI PFL
" " PARECER ..

A Emenda visa a tornar o a t ts ta-nento-e o voto faculta
t tvcs

Entendemos que o exerclcfo do voto e um aever c tvtcc A
Obrigatoriedade do voto aovem da teoria do etettor-aoc-runcão.
É, portanto. una obr-tçacâc jur-tdtca

r-,ão concordamos com os argumentos de que violenta a li
berdade e a ccnsctêncta do eleitor' Pelo centr-ar-to. o c tdacâc
vota no canctoatc de sua preferência podendo, ta'l1bem, votar
em branco

O voto eacut tat tvo pode provocar grandes abstenções
comprometendo a r-epr-esentat wtoaoe pct t t tca e popular dos
eleitos, levando ao poder mtnor-t as r-acrcats e transformando 
se em fator de corrupção eleitoral

,~ Sendo o voto obr1gatorl0, e oovtc que o alistamento
tali'bem sera ot;rlgatorfo

zxcetuarcs da obr-tçator teoace apenas os analfabetos,
os mator-es de setenta anos e os oer tctentes fis\cos-------------------------------------------------------------------------------

lP12895-1 CARLOS CHIAR.ELLI PFL
......*..* PARECER * .

A Emenda ccjee tve incluir pSl"agr-afo no artigo 270 do Pro
jete de CQnst~tuiçãc da Com~ssão de Sistematização, de mode
que fiquem imunes do teceste de renda os rendimentos corres
pondentes a proventos de aposentadoria não superiores a vtnte
saj ar tcs nunuros

Não obstante a Importância da Emenda, entendemos que se
trata de meter-te aue, por sua natureza e ca-acret-ts t tcas , de-
ve ser regulada a ntve t de teats tacãc oruf nar ta e não no
texto const 1tuctcne 1

O problema não e de imun'dade mas, s'm, de 'senção Cabe
a tet , entre ertr-taoes de r-endtcanros , escecte tcae os que se
suj e t t am a taxação e declarar os Que ficam fora da tributa
ção se-ente quando se trata de proteger valores fundamentafS
e Que a Constituição deve tnter-vtr- e cr tar restrições ao Le
ctetat tvc

No caso em debate, a realidade econõatcc-scctat pode se
apresentar camblante ensejando que pessoas com rendimen
tos exoreaatvos noutras espectes - o Que cesaconsetna solução
untca, ri9lda. via constituição A lei ordintlria tem melhores
condtcões para a eoenuecêo da ncr-rra aos fatos

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P 12896-0 SAMIR ACHOA PMOB
............... PARECER ...

Cuida a Emenda de estende.... tambelll aos conscr-ttos , o alista
mento e\eHoral
O projeto permtte o at tat amento de todos os mil t tar-es , com
exceção dos que estão no serviço mtctat
A exclusão dos conscr t tcs deve-se ao fato de que os nest-es
durante o per iodo eleitoral, quer-co as Forças Armadas são
r-equtsttaoas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da or
dem, são mobl1izados pal'a cumprir essa missão

-------------~::::_~~~::~~::_~~~-~:~:~:_~~~:':~:<::_~'::~!.~~~~~-~~-~~:::~---------
11"12897-8 SAMIR ACHOA PP.'OB
..... *'lI' PARECER *

Pela rejeição

------------------~-~~~~~~~::~~-~::~-~~~~-~~:~~~~~~-~~~:~:~~~~~~~-------------
tP12898-6 ADOLFO OLIVEIRA PL
....* " PARECER " ••

A emranda conf"ta com as ell'enl1as supressivas pelas qua's
optamos Pela rejeição

1P12899-4 AOOLFO OLIVEIRA PL
........... PARt:CER .

As empresas de pequeno porte, responsavels pela geração de
parcela slgntficatlva da produção e do emprego, sofrem uma sê
rie de restrições, quer as oriundas da Or'ganlzação e do fun
clonamento do mercado, quer as advindas dos encargos e obriga
ções lncldentes, que não são compat'ivels com sua 1mportãncla
econômica
A sil"pliftcação e/ou a elimlnação dessas I'estrições se apre
sentam pots como condictonantes básicos para a consolidação
desse seg'TIento, devendo tornaI' viavel mesl'lO todO um processo
de lega1'.o:ação de em(1l"esas atualrrente localtzadas no setor tn
formal da economla
Acreditamos, ass'm, Que compete ao texto constitucional reco
nhecer essa diferenclação assegurando-lhes tratamento favo
recldo nas areas admlnistrativa, tributaria, prevtdenclaria e
cred1t'icla
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P12900-1 ADOLFO OLIVEIRA PL
............* pAREC.ER *..

Embora louvãvel O esforço, peca o COnceito de empresas
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lP12900-1 ADOLFO OLIVEIRA PL lP12914-1 RONALDO CARVALHO PMOB

nacionais por omitir um fator hoje da malor relevância, Quer
seja o controle oectscr-tc sobre as atividades da empresa, ca
racterizado da mesma forma Que o de capital

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12901-Q ADOLfO Ol.IVEIRA PL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda cont t tta com as emendas suor-ess tvas pelas cuats
optamos Pela rejeição

1P1291S-0 RONALDO CARVALHO PMOB
........... PARECER .

A tnst ttuctcnat taacãc do "Lobby'", proposta nesta Emenda.
como ai tnea ao inciso V do ar-t 17, do Projeto. do ponto de
vista formal estaria correta, por oet tntrv-se como um dtre t ro
coletivo, dos grupos de pressão

Acontece Que a meter-ta e de lei o-dtnar-ta , pelo Que op-t
:mos pela rejeição

lP12902-8 ADOLfO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER ..

A mrer-vencãc do Estado no dom'in f c eccnõntcc cabe dentro
de t tmt tes bem precisos. no atend1mento aos tncer-et tvos da
segurança nacional ou relevante interesse coletivo Embora
importante ramo de at tvtoaoe econômica da ár-ea de serviços.
gerador de empregos e dlvisas, destinar ao turismo, como ob
jetiva a emenda, incentivos financeiros, t tscats e cr-edtt t
elos. pela sua inscrição no texto constitucional é privl1egi
ar .Jrn setor, em detrlmento dos demais

Doutra parte, o apoio e o eet teutc ao ccocer-at tvtsmc e
outras formas de esscctat tvtsmo f a e parte do projeto siste
matizado

Pela rejeição

1P12903-6 ADOLFO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER ..

----------------'~:~~_:~~~~~~~~-~:~:~:~.:._~~~_::~~~~-~~-~~~~:~:~:~~~-------------
lP12904-4 ADOLFO OLIVEIRA PL
............. PARECER •••••••••

A redação proposta contém elementos Que, pela sua relevância,
foram inseridos no suost ttut tvo do relator

1P1290S-2 PAES DE ANDRADE PTB
.......... PARECER .

As r tnat tcaces perseguidas pela Emenda contrariam a ori
entação definlda pelo Projeto

Pela rejeição

1P12916-B PAULO PAIM PT
.."'''' ....... PARECER •••• "'.....

O proposto na Emenda conflita com os principias adotados
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P12917-6 JOÃO REZEK PMDB
........... PARECER .

A forma extremamente s tntet tca da enumeração dos direitos
do trabalhador remete. praticamente para a le1 cr-dtnar-ta , a
pr-ópr-t a garantia desses direitos, o que não condiz com o
~bjet1Vo das propostas e emendas Que nortearam o Projeto

lP12918-4 WALDYR PUGLIESI PMDB
........... PARECER •••"''''••• '''

Procede a sugestão contida na emenda, contendo, contu
do. detalhamento próprios de lei cr-dtnar-ta

------------------~:~:_~~~:~:~~-~:_:~:~~:_-------------------------------------
1P12919-2 WALDYR PUGLIESI P/.IDB
• PARECER •••••••••

A mater ta está prejudicada por já constar, em seu cont euoo.
do texto do ar-t ate do Projeto
Pela pr-ejucrctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP12920-6 JOÃO REZEK PMDB
•••"' PARECER .

A redação proposta contem elementos que, pela sua relevância,
foram inseridos no Substitutivo do relator

A otepostcãc cont toa na Emenda é conflitante com o texto
do Projeto Pela rejeição

'5B

PMDB

PMDB

P5B

tP129a4-6 WALDYR PUGLIESI
••••••••• PARECER .>lo .... .;. •• ",

lP12922-2 JAMIL HADDAD
........... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
ctmentc predominante na COMissão de Sistematização

1P12921-4 JAMIL HADDAD
..•••••••• PARECER "' '"

A emenda pretende svcr-tenr- o ar-t 360 que impõe r tet tacãc a
nar-t tctpacão das entidades e empr-esas estatais na manutenção
financeira de planos de cr-evtoêncta complementar para seus
servidores entencercs conslstente o argumento de Que se tra
ta de meter-ta Mais pr-ópr-Ia de legislação ordinária, cota o
assunto ja e objeto de tratamento eecectr tcc em dais decretos
executivos, o Que cenonstr-a a cr-eccuoação do Poder Publico
com a queet ão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a t tscat t
zaçãc dos afundas de pensão" e comoetêncta de UMa Secretaria
especifica do atntetér-tc da Previdência e ass ts t êncta Social,
a Qual incunbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e reãurament ar-es pertinentes

lP12924-9 WALDYR PUGLIESI
.......... PARECER ."' ..

lP129a2-0 WALDYR PUGLIESI PMDB
........"'. PARECER .

Trata-se de eeter-ta sem cont euoo constitucional Pela
rejeição

lP12933-B WALDYR PUGLIESI P1I'DB
.*.* ...*... PAR~CER •••••••••

A primeira parte da Emenda tr-eta de matér ta tner-aconst t
tuctoner • as demais contêm pontos com que não podemos concor
dar, tendo em vrste nossa decisão de dar ao processo teatsia
t tvo uma tramitação célere, oojet tve e sem percalços decor
rentes de ar-t t t f cf os que en nada irão aperfeiçoar o sistema

Pela prejudicialidade

lP12929-0 WALDYR PUGLIESI PMDB
........"'. PARECER .

A e-enoa naja acrescenta ao novo texto constitucional, pois
o ar-t 318, já prevê a oesecroor taçãc da propriedade teceoou-

~~~~s pela ref etcêc da emend~-------------------------------------------------------------------------------

lP12928-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
.......... PARECER ...... "'.....

As ater ações propostas pela emenda visam a consectar-ta
modificação sugerida pelo const ttutnte Autor ao artigo 246 do
projeto.

Tendo en vista que nos manifestamos contrariamente a
emenda que altera o artigo 246, tpso facto, eantreetamc-noa
tgualmente cont r ar-tos à presente emenda Pela rejeição, por
tanto

1P12927-3 WALDYR PUGLIESI PMDB
......... * PAREC~R ..

A emenda, confl t ta COM o entendimento predominante
Comissão de Sistematização

Assim, pela sua rejeição

1P12931-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
••"'••• "'•• PARECER .

É meter-ta a ser tnst ttutoa em Let conctenentar-------------------------------------------------------------------------------

1P12926-5 WALDYR PUGLIESI PMDB
••••• "''''•• PARECER •• "'••••••

A exploração e prospecção de oetr-cteo mononct tc da União ja
exclui a Participação de empresas privadas ou tr-anenectonats
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P12923-1 JAMI L HADDAD PSB
... "'."' •••• PARECER "' .

Emenda aditiva
O cidadão brasileiro ao ser engajado nas Força Armadas já

porta juramento a Bandeira Nacional, Que em ultima analise é
a Patrla e os seus poderes const t t utcos

lP1292S-7 WALDYR PUGLI~SI PMOB
............ PAREC;:'R "' .

Reduzido o untver-so de favores e de tnst ttutcões Que pos
sam vir a sal' favorecidas, e de crer Que o paragrafo em ques
tão se viabtl tae, como garantia de não dtscr-tmtnacãc do setor
privado

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

1P12930-a WALDYR PUGLIESI PMDB
............ PARECER .

As rumer-csas emendas crer-ectoas ao artigo 97 e seus pa
r-aar-aeos do Projeto, confirmam a tnextetêncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente ctscut tcc nesta fase da elabora 
ção legislativa Da Média das sugestões analisadas, em seus
nucleos, frutificaram os dtsoçe tt tvcs relacionados em artigo
do mesmo nuner-c do Substitutivo, Que tanto quanto oosatvet
procura responder afirmativamente, em parte e e", essência. as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção sarctat

lP12910-g ZIZA VALADARES PMDB
••••••••• PARECER ..... "'......

A estabilidade. entendida como a garantia de permanência
no emprego e. portanto, como contraposição ao livre ar-uf t r to

do empregador de despedir o empregado. tornou-se, artificio
samente, una nomentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos excr-esstvos das categorias envolvidas têm se manifes
tado. reiteradamente, por uma solução nar-montosa do problema

!lia verdade, o Que Quer o empregado e ver limitado aquele
ar-tit t r-to e, não, como se cecoata enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no ercr-eac contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e tnat tenavet da
cr-onr-ta atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
CO"'lO uma simples peça, U'1l instrumento ou maquina que, apos
usada, e jogada fora como teservtver

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou tnseawanca ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados ela baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a tcent tt tcacêc do empregado
cc-r os objetivos maiores da empresa significam para ela un
patrimônio tnsunst t tutvet Investe o encr-esér-to em recursos
rnnrencs , buscando habilitar e aprimorar a Qualificação pro-
r tas tona r de seus empregados Por tudo isso. é elementar que
Seja virtualmente contrario à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação emcr-eaat tcta. fundada na btiater-at teace do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tmcos tt tve ,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas f udtctats
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula conctt tarcr ta Que reflete a tenoên
cta majcr-t tar ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais Que. diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os melos de comunicação é a veda
ção da despedida tmot tveoa ou sem justa causa. em termos a
~erem oer tntccs pela legislação cr-o tnár ta

1P129l2-S JOÃO REZEK PMDB
••••••••• PARECER ..

A EMenda propõe nova redação a at 'inea "a" do Hem XV do
artigo 12 •

A redação proposta. a nos-so ver, não ecer-eeteea o texto
Optnamos, assim, pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP12909-S GEt.EBALDO CORR.EIA PMDS
.......... PARECER .

É nosso nar-acer- que os requisitos para criação, tncor-ocr-ecãc,
fusão e desmembramento devam ser estabelecidos por lei ccn-
o teeentar- estadual. conforma a tradição j ur-j dt ca
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo Passou pa
ra o artigo 57

1P12906-1 PAES DE ANDRADE PTS
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de s ts temat taacãc

1P1290B-7 GEt-.EBAlDD CORREIA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Não obstante os elevados cr-ccos ttos do t tustr-e cconst t tu
tnte a eatér-ta constante da presente emenda, ccnr t t ra com a
state-ãt tca geral adotada pelo Projeto de Constituição

Em assim sendo, somos pela rejeição da emenda

lP12907-9 LUIZ HENRIQUE PMDB
........... PARECER ..

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues 
t t tut tvc Pela aprovação parcial

lP1291a-a JOÃO REZEK PMDB
•• "'.... "'•• PAR.ECER •••••••••

Temos a convicção de que a mat er ta em foco recebeu
tr-atamento adequado no Projeto Pela pr-ejuctctat toaoa

1Pl2914-l RONALDO CARVALHO PMDS
......... '" PARECER ... "'••••••

Cuida a emenda de et tmtnar- a palavra "parlamentar" do
texto da at tnea "b" do item IV do ar-t 27

Optamos pelo termo filais ebt-ensente de mandato eletivo.
nos termos do Substitutivo

Pela aprovação parcial

lP12911-7 FRANCISCO PINTO PMDS
•••••••• '" PARECER *.

A emenda pretende suprimir o er-t 360 que impõe l1mitação a
participação das entidades e empresas estatals na manutenção
financeira de planos de cr-evtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mats própria de legtslação or-dtnér-ta. pois o
assunto ja e objeto de tratamento espectf tco em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publ tco
Com a questão Ressalte-se, ainda. que o controle e a r tscat t
zação dos "fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do Mln1stério da Previdência e Assistência Social,
à Qual incumbe o acompanhamento da observância das ncr-nas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------



382
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER S03RE AS EMENDAS APRESENTADAS

Sem duvida Que a remissão pretendida no disposto do ar-t 494
torna o mandamento absotuta'nente inócuo
PeI a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P12935-4 JOSE. TiNOCO PF:"
............... P-ARECER ..

A ar-enoa. tal como proposta e contemplada no seu mer-t
to, e-r outros ar-t tacs do texto do novo Projeto de Constitui
ção-------------------------------------------------------------------------------

lP12936-2 JOSÉ TINOCO PFL
.................. PARECER .

A dtsooatcão é de natureza tr-ans t tóe ta pois visa a uma si
tuação que so extat tr-a no morrento da oroeutaacãc da Consti
tuição-------------------------------------------------------------------------------

lP12951-6 JOSE OUE!ROZ PFL
."' PARECEFI •••• "' ..

A solução preconizada na Emenda parece ser a mais ocr-c 
cr-at tca, a têm de atender aos interesses do ensino

Pe1a aprovação

1Pl2.352-4 JOsE. QUEiROZ PFL
............... PARECER .

A Emenda visa a acrescentar ao texto do Projeto a expr-eseac
"sem distinção ou discriminação por motivo de raça. cor, sexo
t insua, r-et ig1ão, orige"l. nascimento ou qualquer outr-a co-urt
ção sua ou de tamtt ta- O Projeto. quando trata dos direitos
individuais, diz Que "todos são tauats perante a lei. sem d1s
t tncão de Qualquer natur-eza". o Que cobre os objetivos da e
r-e-ma

lP12937-1 JOSE TINOCO PFL
.............~. PARECER .

No texto encontramos ~ semor-a Que se modificar a remune-
ração " Este ter-no significa o vencimento e mats, as grati
ficações e vantagens pessoais Sendo assim entendemos que o
disposto no ar-t 90 atende cer-re st aeente o objetivo da
presente emenda-------------------------------------------------------------------------------

lPt2939-7 MAX ROSENMANN PMDB
........... "ARECER ..... "'......

As c-ctbtcões concernentes ao trabalho noturno e insalu
bre do menor- cevem ser eant idos no texto por uma questão de
or-tnctpto, que é o de proteger o mais fraco

COfT' relação a protbtcão de trabalho a menores de 14 anos
e, ainda ees t», na condição de ecr-encta. é runaamerrtat que
seja-os r\91dos nesse tn ecat tc constitucional. a fim de or-e
se-vae a integridade do adolescente.

r tnatnente. r-emeteres a teatstecãc or-dtner-f a a fixação do
horas que o menor de 14 anos poder-a trabalhar, uma vez cue
lei devera ccnct t tar com o tempo necesear-to para frequentar a
escola.

1P12938-9 LUCIA BRACA
.......... *.. PARECER .

PFl

lP12953-2 MÁRIO BOUCHARDET PMD3
.............. PARECER .

A proposta de contribuição facultativa não se compadece
com O cr tncf ctc atemsnt ar- da solidariedade f tnance tr-a , ba
silar e tnd t speusave t em qualquer regime de seguro social

1P12954-1 SIGMARINGA 5EI'<AS PMDB
.................. FARECER ..."''''''' .....

As finalidades oer-seautoas pela Emenda contr-ar-tam a ori
entação definida pelo Projeto

Pela ref etcãc.

lP12955-9 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
........... PARECER .,. ..

Suprim1do do texto o artigo 234. ficam prejudicadas as
Emendas a ele pertinentes

1P1295fj-7 SIml'ARINGA SEIXA.S PMDB
........... PARECER * .

Propõe-se, com a eeenoa. a equiparação de venc tn-entos do
Procurador Geral da República aos de Ministro do Supremo Tri
bunal Federal, exp l tct tanoc-se. desse /'I'IOdO, o que já se en
contra trrp l tcttc no Projeto

Justa e adequada, somos pela acrcvacãc da emenda-------------------------------------------------------------------------------

tP12943-5 ALBANO FRAt.CO PM08
............ PARECE;R .

O Relator optou pela manutenção do texto original-------------------------------------------------------------------------------
1P12944-3 JOSE QUEIROZ PFL
................ PARECER ..

Pela rejeição
A enetca apresenta cnsoosrrtvos de concevcc infra-consti
tucional

1P12940-1 r/AX ROSENMAN"l PM!)B
........... PARECER ~ ..

O elenco das disposições a que se refere o artigo 13 de-
vem ter o caráter Imperativo assecuratório de o tr-et ros A
Emenda or-cccst a não se coaduna com essa di r-et r 1z ao de 1eaar â

leg1s1ação or-dtnar-t a todo o ordenamento jur-tcncc dessa grave
Questão que é o trabalho e-r ccnctcões de tnsau.cr-toace de pe
riculosidade

lP12947-8 JOSÉ QUEIROZ PFL
............ PARECER .

A aeeece apresenta cf spos r t tvo inovadores e aceere tcceoc
r-as do croí eto

O ideal rot tvc da Emenda será alcançado através de normas
constitucional abrangente, estabelecendo a obrigatoriedade do
cumprimento da função social da propriedade urbana. eeracete
ctce em planos ur-uant st tcos locais-------------------------------------------------------------------------------

lP12963-0 RICARDO IZAR PFL
................ PARECER .* .

Pretende a Emenda neta thar- o imposto de transmissão
"inter vivos"

A ....ater-ta e de lei or-dtnar-t a
Com relação a supressão do inciso r r r do artigo 273. et t

minando o tmoostc mUnicipal de vendas a varejo de mercado
rias. ela quebra o ecutt tnr tc tributaria estabelecido no Pro
jeto

Pela rejeição

lP12961-3 PAULO MARQUES PFL
............ PARECER .* .

A zmenoa objetiva incluir Hem no artigo 476 do Projeto
de Constituição da contssão de Sistematização, de modo que
fiquem imunes do tnccstc de renda os r-endtnento corresponden
tes aos n-oventos da aposentadoria dos pracinhas brasileiros

Não ccstante a tnccr-têncta da Emenda. ententreros que se
trata de matar-ta que, por sua natureza e car-acter-tst tcas , de
ve ser regulada a n'ivel de legislação or-dtnar-ta e não no tex
to constitucional

O problema não e de imunidade mas. sim. de tseecãc Cabe
a lei, entre mtt-f aues de rendimentos, especificar os que se
sujeitam a taxação e declarar os que ficam fora da tributa
ção Semente quando se trata de proteger valores fundamentais
é que a Constituição deve intervir e criar restr-ições ao Le
gislativo

No r-aso em debate, a real idade econômico-social pode se
apresentar cambiante, ensejando Que pessoas com reduzidos
rendimentos de determinada espécie percebam, t amnem, rendi
mentos expressivos noutras espécies - o que ceseccnserne so
lução untca. r-tatea. via ccnst trutcãc. A lei crotner-ta tem
mej ncr-es condições para a adequação da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------

1P12965-6 RICARDO IZAR PFL
••••••• "'. PARECER •••••••••

A emenda conf11ta com as emendas suor-esatvas pelas quais
optamos Pela rejeição

lP12962-1 PAULO fMR.OUES PFL
•• "'•••••* PARECER ..

Pela rejeição
__A tet não veda a apreciação pelo Poder Judtctar-tc de le
são a direito individual

1P129SS-3 PAULO MARQUES PFL
........... PARECER .

O artigo 494 deve ser mantido, pois trata-se de evitar que as
empresas mtner-aocr-as, rrediante o acumulo de concessões. rean

tenne-r tmcr-oout tvesc as jaatces sob sua alçada
Pela rejeição

1P12964-8 RICARDO IZAR PFL
•••••* PARECER .

A garantia ao capital estrangeiro, na forma da le1 e se
gundo os termos constitucionais, devera ser estauetectoa con
soante o interesse nacional. Só este paradigma. sempre e em
qualquer circunstância, cabe como principio

Pela r-ej e tçâo

lP12959-1 PAULO MARQUES PFL
.......... PARECER "'••*•••••

Pela r-ejetcãc
__E exatente a autonomia do Estado que o dispositivo vtse
a preservar-------------------------------------------------------------------------------

11'12960-5 PAULO MARQUES PFL
"' PARECER "'.

A remissão parece opo ..tuna e totalmente necessar ta

lP12957-5 PAULO MARQUES PFL
........... PARECER ...

O dispositivo em questão contém preceito de efeito mora
lizador, consagrado e" todos os sistemas or-evtoenctar-tos do
mundo. razão peja Qual rejeitamos a proposta de s.Jpressão ou
alteração do mesmo----------------------------------------------- ._-------------------_. ---------

PFLlPt2946-0 JOSÉ QUEIROZ
••••••••• PARECER .

A matéria tange à lei cr-ctnar-ta
pela rejeição

1P12941-9 ALBANO FRANCO PMDB
..........."'. PARECER ..

Visa a Emenda a introdução. no cacttutc do Sistema tr-tcu
ter-te Nacional Seção IV, de cteccstt tvc que estaoetece cri
terias para a tr-tbutecão da pr-cpr- recace tecr-cout tva herdada

A emenda tr-ata ee meter-ta objeto de nossas preocupações
Nesse sentido acolhemos emendas que Visam aperfeiçoar a ap1 i
cação do Imposto 're-r-ttcr-tat Rural no caso da manutenção de
propriedades tecr-ocut tves

Verifica-se portanto, que a presente Emenda se ajusta em
parte a at ter ação por nós acatada em relação a tnctdênc ta do
imposto de Que trata o 20 oc ar-t 272 do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP12945-1 JOSÉ QUEIROZ PFL
................. PARECER .

O ideal normativo da Emenda ser-a alcançado .at r-aves de
ctspcs tt tvc ccnst ttuctcnat ampto Que obriga a elaboração de
planos ur-oentst tccs locais, elaborados a luz de normas gerais
do direito urbano oriundos da união e dos Estados, nos termos
do substitutivo, alem do cunor-tnento et tco dos cr-tnctntcs su
geridos na Emenda, que deverá naturalmente nortear a elabora
ção desses p I anos

Pela Aprovação Par-c tat-------------------------------------------------------------------------------

lP12942-7 ALBANO FRANCO PMDB
... "''''••••• PARECER .

xpos acurada reflexão contuteos que r-etat tvanente ao direito
de greve apenas Quatro pontos fundamenta1s cevem figura;- co
mo preceitos constitucionais
1 - a t tbeeceoe de exerc tcto do direito
2 - a atribuição aos trabalhadores da der tn í ção eco-e a opor
tunttiace e o ãmb1to de interesses a defender pc- melo de gre
ve;
3 - a preservação da continuidade de tuncíonar-ento dos servi
ços destinados a atender as necessidades t-iactavets da comu
nidade
<1 - a regula'llentação do dtr-et rc pela lei respeitando aquetes
parâmetros constitucionais
COTO a Emenda or-econtra a liberdade do exer-ctctc do direito
de greve, mas sob outra formula que não aquela acima exct tct
;ada. somos pela aprovação parcial.

lP12948-6 JOSE QUEIROZ PFL
........... PARECER .

O mer ttc da emenda coincide com o do capitulo A propos
ta ser-a acolhida, ressalvada a r-edação a ser dada pelo r-eta
ter

1P12966-4 RICARDO IZAR PFL
• •••••••• PARECER ..

Pela rejeição remos ccnvtccão de que a materia em foco
recebe tratamento adequado no Projeto

Pe1a aprovação pare1a I

1P12949-4 JOSE QUEIROZ PFL
........."'. PARECER .

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão figurar mais adequadamente, de
acordo com a tradição do Direito er-asu e trc. no corpo da le
gislação or-dtnér-ta e complementar

Pela rejeição

1P1295Q-8 JOsE. QUEIROZ PFL
..... ", PARECER .

O conteudo da sr-coos tcãc, atendida cetc Projeto da Co 
missão de S1stematização, traz desdobramentos que. segundo 1

a praxe do direito cr-as ttetr-c. melhor se coadunam com a
legislação or-dtnar-ta e complementar

Pela rejeição •------- "T • _

1Pt2967-2 RICARDO IZAR PFL
.......... PARECER ..

Como cr-tncf oto. a r-eoucãc das desigualdades regionais tem
por fim assegurar ex tst êncva d1gna para as populações mais co
nr-es do paj s sem que teto implique em restrição ao cesenvcr
vteento dos estados mais evctutccs Mesmo por-que a cont tnutua
de do cr-ectmentc econômico, nas áreas mais desenvolvidas, é
uma necess 1dada- e sar-ant i a para a r-edução das des i qua 1dadas
regionais e sociais hoje existentes

-----------------~:~~-~:!:~~~~-----------------------------------------~-------
1P12968-1 RICARDO IZI>R PFL
........... PARECER ..

A emenda, no que coloca em um mesmo plano de igualdade ccn
corr-enctat o Estado e as empr-esas or tvaoas , permite aquele
intervir de forma tndiscr1minada em Qualquer r-aro da at tvtoa
de- econômica, apenas Condicionando à incapacidade da inicia
tiva oar-t tcutac essa intervenção
Há que haver formas de controle social bem definidas a que se
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lP12968-1 RICARDO IZAR PFL lP12983-4 MILTON LIMA PMDB
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sufei te a tnter-vencão do Estado no don\ni? ecor ômtcc
Pela rejeição--------------------------------------------- ----------------------------------

lP12969-9 RICARDO IZAR PFL
........ "'.. PARECER ."'1'''''''''**'''

Não é bastante a IJm texto constitucional acenas remeter
para a lei complementar a definição quanto ao que seja a re
pressão ao abuso do poder econômico Seria tnar tcaz
pela rejeição

lP12970-2 RICARDO IZAR PFL
*"''">l" •• '''''''" PARECER ..

A existência de empresas concessionárias ou perm1ssiona
rias de serviço ovor tco decorre de haver um poder ccnceoente.
o Estado Há formas par-a a concessão ou cer-ntssãc e o r-eaune
para UMa ou outra,por re!erir a serviço cubt tco.ec co r- essas
particularidades outro nao pode ser que especial

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP12971-l RICARDO IZAR PFL
....... "' PA~ECER .

As formas previstas r-a emenda para a intervenção do Esta
do na economia, não deixam de ser ctasst tcacões contidas no
relevante t-rter-esse coletivo proposto no or-cf etc sistematiza
do .Alen do nats , a criação de uma contssão atcamer-at cem con
correncia com as duas Casas do Congresso Nacional .e uma tdata
de difici1 acolhimento, uee vez Que tanto a Câmara dos Deputa
dos Quanto o Senado Federal tên as suas comissões técntcas ,
que extstem exatamente pa- a a analise e o estudo das pro
cos tcôes submetidas ao Legislativo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
li'12972-9 RICARDO IZAR PFL
........... PARECER ........"." ..

A ordem econômica é bas tcamente a relação entre o tra
balho e o capital, mas a sua expressão somente pode ocorrer
por intermedto de regras ou principies Por isso cabe mencto
ná-j os e é o Que o texto f az ,

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12973-7 RICARDO IZAR PFL
"" PA~ECER "' ..

lei P~:~i~~~~~ação da Emenda A materia devera ser objeto de

lP12974-S RICARDO IZAR PFL
.............. PARECER ..

Em sua acepção mais ampl a , pode-se atr f outr ao presente
artigo (314). a Meta permanente de dotar a nação de um
sistema integrado de transporte, capaz de permitir a circula
ção racional de bens e pessoas

Tal formulação ressalta do fato, de Que o setor transporte
é um produtor intermediário Essa car-acter t st tca determina
uma tnt er-oecencêncta wuttc estreita entre este setor e o de
sempenho das atividades sacio-Econômicas do Pa'is como um to
do Daí a necessidade em se manter as otr etr-tzes contidas no
artigo A ntvet da lei maior

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
11-'12975-3 GIDEL DANTAS PMDB
................... PARECER .

O ilustre Constituinte Gidel Dantas pretende nova redação no
~~~nt~~~i~~ Projeto, para inserir en seu texto a palavra

Sobre o assunto nunca ã demais r-eteno-ar- que, ntetcr-tcamente,
o teatstat tvc tem entencnco ser -ier-amente exenoi tcat tve a
enuner-acãc dos conhecimentos extatocs para o cargo de Minis
tro do Tribunal de Contas, a emercrc de Engenheiros, Generais
e Contadores, que Ja foram nomeados
sor-taotc. preferimos manter- a tradição, no particular, razão
oeta Qual nosso parecer ~ pela prejudicialidade da emenda.
u-a vez Que, era. em essenc1a, ja ae contém no Projeto

---------~;~;9;ã:~---------~~~;;~Õ-~;;;----------------------------~;~---------

............... PARECER ,. .
A emenda apresentada suprime dispositivos essenciais ao

texto constitucional, no que diz respeito à oer tntcãc da pro
priedade e forma de aproveitamento dos recursos ntcr tccs e
ntner-ats

A forma de nonooót to está def1n1.da no texto do Projeto em
~:~:ç:oe~~n~:t~~~~~e~t~~~s derivados, pelo que fica oeejuct-

Por essas razões somos pela rejeição da emenda, por en
tender Que a nesma excrua dispositivos essenciais ao ordena
mento fur totco-ccnst ttuctcnat do cate em matéria de alta r-e-

-------------~:.::~~:~:_:_~:_:~:~-~~::~:~::_~~~~_:_~~~~~-------------------------
lP12977-0 RICARDO IZAR PFL
................ PARECER ..

pela rejeição, visto estar def1nido no ar-t 316 aspec
tos fundamentais Quanto aos principio Que cr-tnt ar-ão a ordena
nação do transporte mar-tt tmo

-------------~::~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP12978-8 RICARDO IZAR PFL
............ PARECER .

-----------------~:~~_:~~~~:~~~-~~~:~~~:_~~~_::~~~~-~~-~~~~!~:~:~~~------------
lP12979-6 RICARDO IZAR PFL
"'''' PARECER * ..

Pela rejeição O Presente artigo cria uma reserva de mer
cado para a navegação de cabotagem, interior e pesqueira na
cional, pratica essa comum nos diversas nações do mundo
Pela rejeição --------------------------------------------------------------------------------

lP12980-0 RICARDO IZAR PFL
............. PARECER •••••*....

Os pr-tnctctcs ccnt tccs no Art. 313 são fundamentos da Po
1n: Ica de transportes, não devendo, portanto, serem el im1na
d,?s do texto co~st1tucional, sob pena de proporcionar distor
coes na ordenaçao do transporte mar-tt tmc internacional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12961-8 RICARDO IZAR PFL
..... ,.•••• PARECER .

A usucapião urbana tem por objetivo assegurar o direito
de moradia a milhões de fa!!lí lias carentes É, portanto, mate
~~ee~~~stitUCi0nal, em razao do amplo cunho social de Que se

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12982-6 DARCY POZZA po5
............ PARECER <10.

A autonomia é um atr-tbuto histórico das untver-atoacee
não cabendo estendê-lo ás instituições isoladas '

sete rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P12983-4 MILTON LIMA PMDB
........... PARECER ••* ...

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
~~r~~~~~:;, d~of~~~oj~~i~~~~nc~ad1 rei to a eret tvecãc no cargo

Ora, o Projeto dispõe sobre a es t at tzação das referidas
serventias, demonstrando sensivel avanço nessa área e repon
do, 110 lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, assim, ext tnçatr- os pr tvtléatos ate então
conferidos aos titulares de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver lndelegavets

O disposto no art 455 do Projeto, por sua vez, ressalva

os dtr-ettos dos atuais titulares Pretende-se esrenoer- tais
direitos aos Substttutos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaziar a regra estat taeoor-a. a ponto ce retirar-se a sua e
ficácia para se manter- os pr tv t j eqfos que se pretende extin
guir

Somos ce 1a rej e 1cão da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P129B4-2 MILTON LIMA PP.109
,. PARECER .

Entendemos ser- necessario o serviço mil ttar obr-tnatc-tc e"
tempo da paz, ressalvado o Que dispuser a 1e1 auantc ao ser
viço a t terr-at tvo-------------------------------------------------------------------------------

lP12985-1 MILTON LIMA PMOB
." *•••• PARECER '"

Permite a emenda o alistamento e o voto aos Maiores de
dezesseis anos de toeoe

Entendemos Que a idade para o at tsterento deve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem a-r-ua não aocvtr-tu
a maturidade necessar ta para o exer-ctctc do voto, apesar da
mccer-ntzaçãc dos metes de ccauncaçãc e dos r-ecur-sos da infor
mação escrita

lP129B6-9 GERALDO CAMPOS PMDB
............ PARECER .

Em parte a proposta encontra atber-cue nas disposições

-------------:~:~~~:~~~:--~:~~-~~~~~:~~~-~~~:~::--------..----------------------
lP12987-7 MILTON LIrJlA PMDB
........ * PARECER ..

A Emenda apresentada contém ascectcs que representam efe
tiva contribuição para o eper-retccamentc do Projeto de ccns
tututcêc da Comissão de Sistematização e que deixarão ser in
corporados ao mesmo Subst 1tut tvo

A proposta contida no selo artigo 264, contudo conflita
~~m a s tatenãt t ca geral adotada na eteccr-ecãc do sucst ttut t-

Espec1ficamente, em relação a Seção II do orçamento, o
ilustre Constituinte apresenta, como ar-t tcc 286, sistemática
de tcr-mat tzacâc do orçamento Que foge ao esp~r1to adotado a-

~~~~g~'~~~6 ~~6~~~~ ~~s1;~~~~~~~~n~~~ra~~~;~~~~jc1onal a:~~~ i~
gos 290, 292, 294 e 295, por exemplo) Outros todavia estão
sel1~o incorporados a nossa proposição Assim somos pela acr-e
vaçao parei a 1 da Emenda

1P12988-S CARDOSO ALVES PMDB
........... PARECE'R .

A proposta refere-se a var-res utspcatt tvce oee tntocr-es da
ordem econôntca

De tntcto, visa a estabelecer um processo de tnt er-vençâc
do Estado na economia Que, caracterizado pela natureza su
pletiva e tr-ans t tor ta de sua ação, representa entrave ao pró
prio processo de desenvolvimento da eccncmta. que tem na ini
ciativa econômica publica importante e necessário instrumento
de dinamização

EM seguida, em utsscnáncta com a pr-ópr-Ia necessidade de
ampliação cos fluxos de capitais externos à economia brasi-
leira, suprime o d1sciplinamento desses aportes de r-ecur-sos .
como previsto no texto do Projeto

rl'ais ainda, restringe a questão do abuso do poder econô
mico a aspectos relativos ao domfnto de mercado e et tmtnacac
da concorrência, e, C01'lO se sabe, este problema apresenta uma
multiplicidade de determinações Que não se exaure r-aquetes
aspectos Sua vtncutecãc a lei complementar representa aats
um ponto de tnt textbt t taecãc. f a Que a natureza dinâmica da
economia não permite a estabilização das normas relativamente
a estes aspectos Na oer tntcãc dos moncpót tos , a proposta não
so recua relativamente ao que existe atualmente na área do
Petróleo, contrariando e negando conquista ntator-tce e estr-a
tegica da soctedade brasileira, como omite o referente aos
mater-tats nucleares, 1nt1manente associados a aspectos de se
gurança nacional Agregue-se, ainda, no setor de cetrctec. o
fato de Que car-acter-tzada a natureza inocua dos contratos de
riscos, não mais se justificaria excetua-los do ncr-ooct to

Por ftm, uma vez definida a opção pela reforma agrária
e, em ccnsecoêncta, a caracterização do interesse soctat c~mo
fundamento do processo de oesaorcor tacêo. a tnoentaacãc em
dinheiro, CO'TlO pretende a emenda. ou mesmo em titulos da dí
vida pubt tca com prazos reduzidos e t toutoee 11imitada, tor
narta tnv tave t a sua pr-opr-fa efetivação Mais ainda, sua ex
tensão e oce-actonat taacão seria por dema1s comprometidas en
Quanto um processo racional de ordenação da atividade produ
tiva, na medida en que como oriundo da emenda, se omite a
SUbordinação do uso do imóvel rural ao curcr-tmentc de uma
função social, at tás , f a definida no estatuto da terra

-----------------~:~~_::!:~=~~-------------------------------------------------
1P12989-3 CARLOS CHIARELLI PFL
............... PARECER ..

-----------------~:~~-~:~~~~~:~:~-~:~:~:~~-~~:_::~~:_~~_:~~~:~:~:~~~----------
lP12990-7 CARl.OS CHIAREl.LI PFL
............... PARECER -

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~!~-~~:~~~~~~~::_~~-~~~~~~~~-~:_:~~::~::~::~~~----------------
1P12991-5 CARLOS CHIARELLI PFL
............ PARECER .

------------------~:~~-~:!:~~~~.:_~_:~:~~~-~~-:::~-~~~:~~~~:~::_~::~~~~~--------
lP12992-3 ANTONIO FARIAS PMB
........... PARECER •••••••••

Pela Rejeição As transferências de recursos, da União pa
ra Estados e Munic\pios, foram, no projeto, significat tveeen
te ampl tacas Eleva-las mai~ ainda, como pretende a emenda.
sem correspondente transferencia de encargos, COMpromete o
federal tsno de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e fmplementar programas
de integração nacional-------------------------------------------------------------------------------

lP12993-1 OSCAR CORR~A PFL
.............. PARECER .

A Emenda refere-se à gratuidade dos atos necessários ao exer-'
ctctc da cidadania, inclusive os de natureza processual e os
de registro civil
A materia rrerece ser incorporada ao Substitutivo, com os de
vidos ajustamentos entre as diversas emendas no mesmo senti
do
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P12994-0 OSCAR CORR~A PFL
• PARECER .

A emenda esta atendida em parte no esboço do sucst ttut t-

-----------------~:~~-~~:~~~~~~-~~:::~~~---------------------------------------
lP12995-B OSCAR CORR~A PFL
...."' PARECER .

A Emenda propõe a supressão dos artigos 23 a 26 do cact-
tutc V do Projeto ~

A proposta, a nosso ver, tem procedência e merece o
tratamento adequado no Substitutivo em elaboração
" Pela aprovação parcial

---------~;~299ã:ã---------~;~~R-~ÕRR~~----------------------------;;~---------

............... PARECeR ..
O proposto na Emenda confl1ta com os pr tnctptcs adotados

-------------~:~~-~~~~::~--~:~~-~:~:~~~~---------------------------------------
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lP13020-4 OSCAR CORRt:.A PFL
........... PARECER ....... "'•••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de s í steaet teecãc-------------------------------------------------------------------------------

lP13021-2 OSCAR CORRl::A PFL
""' PARECER *••

O eetaoetecteentc de condições e 1 tmttes , por lei comete
mental" para a concessão de tsencões , esta previsto no ar-t
259, item IIl. at tnea "b ", do Projeto de const t tutão Da mes
ma forma, o referido projeto prevê a concessão de incentivos
fiscais destinado a promover o equt t tor tc sócio - econômico
entre diferentes regiões do pats , no ar-t 266 item L, in
fine

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

toda a nação e não s6 por um de seus Estados
Ocorre, porem, que há calamidades que afetam somente um

ou poucos Estados e ass to mesmo em parte dos respectivos ter
r-t tor-tos Ora Quando se tratar de Estados ricos, não e justo
que as populações dos Estados pobres sejam sobrecarregadas
com o dever de mandar dtrme tr-o para acudir as Regiões mais
desenvolvidas o que se daria se o emprestimo tivesse de ser
lançado pela União A melhor solução sera facultar que os Es
tados possam tomar a iniciativa de levantar o emprestimo ne
cessar-te. recolhendo os recursos em seu cr-cor tc território
junto às pessoas de capacidade econômica at domiciliadas, sem
onerar as populações de outros Estados, as vezes em situação
m-ecae ta

lP12997-4 OSCAR CORReA PFL
."' ••••• "'''' PARECER •••••••••

A matéria esta abundante e adequadamente contemplada
dispositivos do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP1299B-2 OSCAR CORReA PFL
••••••••• PARECER ...

O dispositivo que a emenda visa suprimir é uma garan-
tia de maior autonomia para os municípios, o que nos levê a
dar parecer pela rejeição

1P12999-l OSCAR CORRt:.A PFL
............. PARECER .

A argumentação do autor da emenda nos par-eceu válida,
o que nos levou a aprovar parcialmente sua proposta, visto
que a segunda proposição flcou cr-ef uotcaoa pela supressão do

'o
lP1S000-0 OSCAR CORReA PFL
••••••••• PARECER ••••• "'•••

A A emenda pretende que se acrescentem entre os motivos para
intervenção da União nos Estados os de assegurar a indepen

dência e harmonia dos Poderes e as garantias do Poder Judi
ciário Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação a
dotada no substitutivo

lP13001-B OSCAR CORRe.A PFL
............. PARECER "' .

A e-coca pretende estabelecer, escectt tcacaeente, que po
derá pleitear a intervenção da União nos Estados Pelo aco
lhimento, tendo em vista a tmoc-tãncta da matéria

lP130l9-1 OSCAR CDRRI:A PFL

lP13002-6 OSCAR CORRe.A PFL
............ PARECER .

Visa a supressão dos artigos 80 , 90 , 10 e 11 do Projeto
de Constituição por considera-los programáticos. Acolhemos a
sugestão, que representa o nosso ponto de vista

------~------------------------------------------------------------------------

lP13003-4 OSCAR CORRt:.A PFL
........... PARECER •••••••••

A emenda é procedente e deve ser acolhida

lP13004-2 OSCAR CORRt:.A PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Não vemos como a aplicação da transformação e reclassifi
cação de cargos possa eatabetecr- o caos no serviço publico
Pelo contrario a medida preconizada no art 90, "tn fine" re
veste-se de grande alcance social por estar embasada nos pa
râmetros da justiça

lP130Q5-1 OSCAR CORR~A PFL
••••••••• PARECER .

A emenda aborda assunto at nda of scut tuo a ntve t de Pro 
f etc, devendo o Substitutivo firmar posição definitiva sobre
o tema Pela m-ejuotcai toaoe-------------------------------------------------------------------------------

1P' 3005-9 OSCAR CORRe.A PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP13007-7 OSCAR CORR~A PFL
••••••••• PARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues 
t ttut tvo Pela aprovação parcial

lP1S008-S OSCAR CORR~A PFL
........... PARECER •••••••••

A enenoa. por não se ajustar ao entendimento predominan
te na COMissão de Sistematização, deve ser rejeitada

aes tn, pelo não accuttmento

lP13009-3 OSCAR CORRl:.A PFL
........... PARECER ••••••"'••

Visa a supressão dos artigos 50 e 50 do Projeto de Cons
tituição, por serem meramente programaticos Achamos aconse
lhável a sugestão, no que diz r-espettc ao artigo 50-------------------------------------------------------------------------------

lP1301Q-7 OSCAR CORReA PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento nr-eoomtnante na Comissão de Sistematização

lP13011-S OSCAR CORRe.A PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo sido favoráveis a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg, somos, coerentemente, pela re
jeição desta-------------------------------------------------------------------------------

lP13012-3 OSCAR CORRe.A PFL
••••••••• PARECER .

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art.
20 .ue autor ta do nobre Constituinte Agassiz Almeida. somos.
por coerência pela rejeição desta emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP13013-1 OSC"R CORRêA PFL
••••••••• PARECER .

A e-enoa proposta conf11ta com o texto do Projeto. dat
ontrtarcs por sua rejeição

lP13014-0 OSCAR CORREA PFL
........... PARECER .

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivo de varias etapas

Assim, por coerência, SOI'lOS pela rejeição desta emen-
da

lP130l5-8 OSCAR CORRêA PFL
•••" ••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de 51stemat1zação-------------------------------------------------------------------------------

lPt3016-6 OSCAR CORRt:A PFL
" •••••••• PARECER .

Pela crejudtcat toace A emenda já está parcialmente
tendida

lP13017-4 OSCAR CORRêA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

lP13022-1 OSCAR CORRêA PFL
.......... PARECER .

Somas pela rejeição da emenda, vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o or tnctctc da gra-
tuidade do processo oe habil1 recãc para o casamento

Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disci
plinar a meter-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP13023-9 OSCAR CORRêA PFL
••••••••• PARECER •••••• "'••

A sugestão não pôde ser acotn tua tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um m~nimo de
especificação das bases de mctcêncta de cont r-f buj çães para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita especi
almente á contribuição empresarial, o entendlmento do Relator
é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o círculo vicioso ger-ado pela incidência exclu
siva sobre a folha de salários Quanto ã manutenção do fatu
ramento e do lucro. parece-nos obvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as pacut í ar toades aconôntco-r tnance tr-as e
ooer-ac tona f s de cada contr tbutrrte-------------------------------------------------------------------------------

lP13024-7 OSCAR CORReA PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendtmento predomi
nante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP13025-5 OSCAR CORR!:A PFL
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, o acresci mo do requisito de ser brasileiro tiara
a pessoa t tstca titular do controle decisório e de capital de
uma empresa nacional atende melhor aos interesses nacionais
So o ccntct t tc não assegura a natureza nacional que se cr-eten
de atribuir a essas empresas

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP13026-3 OSCAR CORRe.A PFL
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação, tal como propõe o autor da emenda

1P13027-1 OSCAR CORR~A PFL
.......... PARECER •••••• ,..••

A Emenda objetiva a supressão dos itens I e Il do artigo
266. que tratam da uniformidade dos tributos no território
nacional e da paridade de tratamento para a União, Estados e
Munlc\p1os, relativamente a seus runc tcnãr-tos e aos juros de
ctvtoa ativa

As justificativas são, respectivamente a uniformidade já
esta tmoltctta no principio de que todos são iguais perante a
lei e o tratamento oat í t ar-tc é meter-ta de lei ordinária

Quanto ao primeiro item da justificativa, entendemos que o
texto do Projeto dá maior clareza ao Sistema Tributário, es
truturando-o com autonomia, ja em harmonia com outros capitu
las da Constituição

Com relação ao segundo item da just tt tcat tva , achamos que o
assunto pode ser tratado a ntvet constitucional, porque na r-e
at tdade a lei precisa ser limitada nesse ponto, para não ocor
r-ar- discriminações que a nossa Hts tor-f a testemunha-------------------------------------------------------------------------------

lP13028-0 OSCAR CORR!:A PFI.
........... PARECER .

Pretende-se, com a presente emenda, suprimir do art. 263
as contribuições de intervenção no comtntc econômico

Essas contribuições se vinculam diretamente a atividades
e setores eccnômtcos e sua criação se da em decorrência da
efetiva necessidade de intervenção da União no oomtntc eco
nômica, para atender aos imperativos de segurança nactonat ou
relevante interesse coletivo

Além de obedecer a esses parâmetros a criação das contr-t
cutcões de intervenção no ccmtnto econômico, bem como das de
mais contr-tbvtcões espectars , somente ccoer-â ocorrer cbservan
do-se o disposto no art 264, itens I e III

Cabe, atnda, esclarecer que, depois de exa'ntnar det1damen
te a r-ater-ta com base em nu-er-cses Emendas a ela pertinentes,
chegamos a conclusão de que as contribuições indicadas no
supracitado dispositivo devem ser da competência exclusiva da
União. que as tnst t tutr-a como instrumento de sua atuação nas
r-esoect tvas ár-eas

PeTa rejeição

lP13029-8 OSCAR CORR!:A PFL
• •••••••• PARECER .

Sendo inteiramente procedente a justificação, somos de oa
recer que a Emenda em exame deve ser acolhida

lP13030-1 OSCAR CORRt:.A PFL
• '" PARECER ..

As finalidades da Emenda estão contempladas no Substitu
tivo Pela aprovação

lP1S032-8 OSCAR CORR~A PFL
.......... PARECER .

A matéria tot suprimida pelo substitutivo do Relator não
devendo, pots , o que emendar

1P13031-0 OSCAR CORRe.A PFL
• PARECER .

A Emenda pretende conferir direito aos ex-Presidentes,
ex-Governadores e ex-Pr-etet tcs aos suus tdtcs e demais benef1
cios

ecouienos , em parte, a proposição. para reconhecer tal
direito aos ex-Presidentes da República eace a dignidade da
função.

Aos demais chefes de axecut t-cs a meter-ta devera ser re
gulada nas Constituições estaduais e legislação pertinente

Somos, assim, pela aprovação parcial da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

lP1301B-2 OSCAR CORRêA PFL
•••••• "'•• PARECER .

Pretende a Emenda suprimir o art 259 e respectivos
itens

Sem embargo das razões tnvocaoas na justificação da Emen
da. consideramos válido e oer-ttnente o dispositivo cuja su
pressão se crcccnne, porquanto e necessário que apropria
Constituição estabeleça a mater t a tr-tnut ár-ta básica a ser tr-a
tada em lei complementar, merecendo especial atenção os con 
f1.itos de competência entre as diferentes esferas de Governo
e a ctsctcr tnecãc das limitações const í tuctcnats ao poder
de tributar

Vale lembrar, aliás, que a vigente Constituição cutce oes
sa mesma meter-ta no ar-t 18, 10

Pela rejeição

lP13019-1 OSCAR CQRReA PFL
••••••••• PARECER .... " •••••

Pretende a Emenda que s6 a União possa exigir empréstimos
compuls6rios porque as catamtoaues devem ser custeadas por

lP13033-5 ÃLVARO ANTONIO
••••••••• PARECER •••••••••

PMOB
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Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo lP130S2-2 ADYLSON MOTTA POS

lP'3034-4 ÁLVARO ANiÓNlO PMDB
••••••••• PARECER ..

Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo

lP13035-2 ALVARO ANTONIO PMDB
••••••••• PARECER ...

lrata_se de Emenda referente a contribuição de memor-ta,
pela Qual se propõe que a expressão -ce-e ount tce- seja sutis
t t tutca pela expressão <tnvest tmentc publico"

Não obstante a justificação apresentada, não nos parece
Que a alteração proposta possa vir a facilitar a utilização
do tributo, mesmo porque obra publica tem sentido mais eor-an
Que investimento pUblico. ajustando_se mais adequadamente a
natureza e as finalidades da contribuição da melhoria

Pela rejeição

lP13036-l ALVARO ANTONIO PMDB
............ PARECER ""'I"" •••••

A proposição não se amolda aos pr1nc\p1os que cr tent ar es
a elaboração do Subst ltut tvo

Pela cr-efuotcat tcece-------------------------------------------------------------------------------
lP13037-9 ALVARO ANTONIO PMDB
............ PARECER ...

Pelo acolt\1mento parcial nos termos do sucst ttut tvo

Não obstante representar uma exceção a regra da não cone
t at tvtdaoe do imposto. o preceito cura supressão se propõe
decorreu de justas e reiteradas ponderações dos Estados Que
foram etenotoas atr-eves da promulgação da Emenda Constitucio
nal n. 23/83

Estando a matéria consolidada e sedimentada na legislação
pertinente. por ter etet tvanente r-esotv mc problemas rela"i
vos ao ICM entendemos desaccnsetnavet alterar a redação do
r-eter-ice utsnos tt tvo. como se propõe

Pela rejeição

lP13053-1 ADYLSON MOTTA PDS
............... PARECER ........."' ....

O artigo 93 não excetua o vereador do afastamento do cargo.
pois a Questão e bastante complexa Exister'l aqueles Que estão
nos pequenos nuntctotos e aqueles Que estão nos médios e
grandes Não na duvida Que na uma diferença enorme tanto em
relação ao teroo de trabalho efetivo como de suostotcs
O afastamento do Ca,go c-ecoataaco pelo ceeserae d\sposit tvc
Objetiva primeiramente a isenção com Que deve ser exercida a
vereança Em segundo lugar. a atividade do vat-aoor- não se
r-estr-mae ao ccecer-ecteentc a sessão senanat , Quinzenal ou
mensal na cama-a Municipal Ele e um lides cceunt tar-tc e como
talo exer-c tcto do seu mandato cooer-e exigir-lhe um trabalho
de turno junto as bases

1?1303B-7 ÁLVARO ANTONIO PMOB
.............. PARECER .

Pela rejeição. considerando que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao dispositivo

lP13054-9 ADYLSON MOTTA PDS
."' PAl:!.ECER * ..

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relatar

9ca

11'13059-0 ADYLSON MOTTA POS
............... PARECER ..

Acolhida a proposta O Art 347 foi suprimido na tnte-

lP13061-1 ADYLSON MOTTA PQS
................ PARECER ......"'.."'.

Acolhida na 'integra O Art 350 fol sucr-tmtco

1P13050-3 ADYLSON MOTTA FIOS
."'''' PARECER "'."' .

A emenda e r-ejetraoa O Ar't 348 contém princ~pios bas'
cos par-a a delimitação da atuação na ar-ea de sauoe

POS

POS

1P13062-0 ADYLSON MOTTA
.."'."' PARECER .

lP130S7-3 ADYLSON MOTT,.
......... ",,,,.. PARECER .

A Emenda é acolhida na integra

1P1305S-7 ADYLSON MOTTA POS
..........",•• * PARECER .

A Emenda em apreço é contemplada parcialmente, no seu
mér-ttc. nos diversos artigos do novo Projeto de Constituição,
assim como em outros caottutos

1P13056-5 ADYLSON MOTTA PDS
............. PARECER .

A Emenda, tal como apresentada, é rejeitada, pois consi
dera-se que a definição da fonte de custeio do Sistema de Sa
urre e tnoresctndtvet neste texto constitucional

1P1305B-1 ADYLSON MOTTA PDS
.", ",.. PARECER .

A Emenda e rejeitada, por entender-se Que o corueúoc
destes dois car-ea-aecs do Ar-t 349 (agora nr-t 348. 20, 30
e 40 ) são indispensáveis para a regulamentação da atuação da
medicina privada no cate

lP13042-5 LEOPOLDO BESSONE PMDB
"'''' PARECER ..

A redação proposta pela emenda e decorrente de outra, des
vinculando os ser-vtcos da incidência do ICMS, os Quais passa
riam a competência municipal Permanecendo estas no âmbito do
novo trccstc, no sentido em que se orienta esta Comissão. pe
las razões ja expostas, a emenda perde a sua razão de ser
Pela rejeição

lP 13039-5 CARLOS CHIARELl..I PFL
....... "'••• PARECER ...

A expressão "e livre a associação profissional ou s tn
ntcat" diz tudo en matéria de liberdade atndtcat O restante.
proposto na Emenda. é redundante porque já contido naouete
expressão

Pela aprovação parcial

1P13040-9 LEOPOLDO BESSONE PMOB
......."'.... PARECER "''''•••••••

Quer a emenda tnctutr- novo imposto para os Estados
Ela contraria o ecut t tbr-tc que o projeto fixou na reparti-

ção das receitas publicas, eliminando os impostos cnamaoos
untccs

A tributação será pelo ICMS

1P1304l-7 LEOPOLDO BESSONE PMDB
."'••• "'.... PARECER .... "'.........

Com efeito. não se just tr tcer ta a manutenção, no texto
const ttuctcnat • da não-incidência prevista no 30 do ar-t 272,
Que poderia figurar, acce estudo mais demorado, na lei ordi
nária ou complementar, ja a não-incidência do 20, por sua
natureza. seja quanto as suas r-eoer-cur-sões sociais. seja no

Que tange a racionalidade da ammn t s t r-açãn do imposto, deve
permanecer rancem deve permanecer a competência estadual ea-
t atutda no 10, ate como forma adequada de garantia de
equalização f 1nancet r-a

Em resumo. apenas o 30 deve ser suprimido Pela aprova
cão parcial-------------------------------------------------------------------------------

AS intenções da proposta são contempladas, de forma mais
ampla e tnescecrt tca. pelo texto do navo Projeto de Consti-
tuição

lP13063-8 ADYLSON MOTTA PDS
........... PARECER ., .

As intenções da Emenda são contempladas Quase que tn-e
gralmente no texto do novo Projeto de Constituição

lP1306S-4 ADYLSON MOTTA eos
••""'.""'•• PARECER " ..

As intenções do proposto em apreço são contemplados, em
parte, no texto do novo Projeto de Constituição

1P13070-1 ALUízIO CAMPOS PMOB
............ PARECER •••• "'......

A Emenda ceoccsta e confl ttante com a orientação defini
da no Projeto. razão de opinarmos pela sua rejeição.

POSlP13069-7 ADYLSON MOTTA
............ PARECER .

Acolhida a sugestão

lP13064-6 j~DYLSON MOnA POS
."' ,ARt.CER ,~."'•••• "'.

A êmenoa apresentada é contermtaca parcialmente no texto
do novo Projeto de Constituição No entanto. é intenção da
comtesãc de Sistematização aumentar, e não reduzir. as
responsabilidades estatais perante a sauoe da população

lP13072-7 AIRTON SANDOVAL PMOB
."' "' PARECER .

Objetiva a Emenda seja estendida aos auntctctos a compe
tência para tnst t tutr- outros impostos alem dos que lhes são
nominalmente atr ttnncos A justificativa e a de que as Mun1
creres devem msoor de recursos para ampliação de suas atri
buições locais

Ora o Projeto ja atribui 3 impostos aos ecntctntce e a
lém diSSO ainda os autoriza a cobrar taxas e contribuições de
melhoria Com os or-tmetrcs atendem necessidades gerais da oc
outacão e com as últimas se indenizam de serviços escectr tcos
Ou obras feitas no interesse dos Mun1clpi0S

rendo em vista Que a maior tarefa dos MUnic\pios é a de

lP1307l-9 AIRTON SANDOVAL PMDB
.......... ",.. PARECER ..

Os terr-enos de marinha têm teccr-tãncta vital para a
União, na medida em Que se local taam em oostcões es treteçtcas
do território nactcnar Colocá-las sob o oomtntc dos mmtct
pios é muito temerário. pois estes irão aproveitá-los em ra
zão tão-só de interesses peculiares, sem ouatouer- conotação
com os altos interesses da nacionalidade

1P13067-1 !\DYLSON MOTTA PDS
......."'••••• PARECER "' ..

A sugestão apresentada e ace t ta em parte O Art 345 foi
suprimido, no entanto oer-stst tr-em. de forma ccncvsa , alguns
dos seus privilegias no novo texto do Projeto de
Constituição

lP1306B-9 ADYLSON MOTTA POS
........"''''. PARECER "'''' ........ '''.

A Emenda é rejeitada Considera-se que o disposto neste
artigo seja do máximo interesse da ccoutacãc brasileira, de
vendo ser r-eaaueacacc no texto Constitucional.

-------------------------------------~----------------------------------------

'1'13066-2 ADYLSON MOTiA. PDS
......... '" PARECER ,,+ ..

A emenda aditiva cr-coõe a inclusão do t t em VI -vsct tcta
acccvtar-ta Federal"

Entendemos Que tal corporação melhor seria. se absorvida
pela Pol teta federal ---------------------------------------------------------------. ----------------

lP13049-2 LEOPOLDO BESSONE PMOB
"' PARECER "' .

Propõe a Emenda r-e tnser tr- o "ISS na competência municipal
O imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual.

conforme a estrutura tributária contida no Projeto
Pela rejeição

lP130~S-O LEOPOLDO BESSONE PMDB
"' "'. PARECER "'.

A concessão e a revogação de isenções. tncent tvcs e benef t
cios r tscats , na forma do disposto em lei complementar ( 12.
VII) não poderia encontrar onst acuto f nt r-a-tspcn rve l no 70.
do ar-t 272, sob pena de em certos casos ser faculdade inó
cua ou de d\f1c11 aplicação prática, como. alias, a experiên
cia ja demonstrou Pela rejeição

lP13043-3 LEOPOLDO BESSONE PMDB
",,,,.,,,..... ,,,. PARECER ."' ........ "''''.

Como sai tenta o seu ilustre Autor, a presente emenda de-
corre de outra. por cujo não-acolhimento já nas manifestamos.
razão por que também esta não e de ser aproveitada Pela re
jeição

lP130S0-6 LEOPOl.DO BESSONE PMDB
........... PARECER "'.

Sugere a emenda a supressão do 40 do artigo 273
O dispositivo deve ser mantido para definir com clareza o

ãmb\to de tributação do \mposto-------------------------------------------------------------------------------

lP13044-1 LEOPOLDO BESSONE PMOB
"'•••• "' PARECER .

Camo salienta o seu ilustre Autor, a presente emenda de-
cor r-e de outra, por cujo não-acolhimento ja nos manifestamos,
razão por Que não deve prevalecer

Pela rejeição

lP13048-4 LEOPOLDO BESSONe PMDB
........ "' PAR.ECER ",.

Como esclarece o seu ilustre Autor. a presente emenda de
corre de outra, por cujo nâo-aco-ntmentc já nos manifestamos.
em razão do Que tambem esta não deve c-evatecer- Pela r-efet
cão

1P13051-4 LEOPOLDO BESSONE PMOB
"' "''''•• PARECER .

As-finalidades perseguidas pela Emenda contrariam -a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição

lP"3052-2 ADYLSON MOTTA PDS
".".",,,,,,,,. PARECER •••"'...."'...

Objetiva a pr-eseot e Emenda dar nova redação ao parágrafo
50 do ar-t 272, suprimindo a sua parte final

1P13046-8 LEOPOLDO BESSON~ PMDB
......... "'•• PARECER ....... "'•••

Pretende a Emenda dar nova redação ao 1tem I do parágrafo
10 do af't 272

Depois de examinar a matér ta objeto desse dispositivo.
chegamos á conclusão de Que, por sua natureza e especificida
de deve ela ser tratada a ntvet de legislação ordinária

Desse modo, somas pela sua supressão, motivo por que não

-------------~~~~~~~~~:_:~~-~-~~:~~~-~~~~~::~----------------------""----------
lPl3047-6 LEOPOLDO BESSONE PMOB
•• "' '" PARECER "'.

Como just tr tce o seu ilustre Autor, a presente emenda de
corre de outra, por cujo não-acolhimento j a nOS manifestamos.
razão por que não deve prevalecer Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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1P13062-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••"'•••• PARECER ......*....

Pela rejelção a detalhamento exaustivo da competên
cia municipal Cleve seI' inserido e disciplinado na lei orgãni
ca, não havendo necessidade, portanto, de elevar a materia ã
categoria de norma constitucional.

prestação de serviços e a real taecãc de obras para a popula
ção, as taxas e as contribuições de melhoria sõ por si jã
bastariam para provê-los de r-ecur-sos • pois que não há limita
ção no numer-e de taxas e de contribuições Para as tarefas
difusas. custeadas Dor impostos, mats próprios dos Estados e
da untãc, são suficientes os impostos discriminados no ar-eje
to-------------------------------------------------------------------------------

lP13080-B AIRTON SANDOVAL f. PMDB
........... PARECER .*........... .

Pretende a Emenda seja acrescentado ao ar-r 257 mais cote
par-áçr-afos

Examinando-a, nota-se que se refere a matéria que. em ra
zão de sua especificidade e conctextcaoe , deve ser tratada a
n~vel de norma infraconst1tucional

Pela rejeição

lP130B6-7 AIRTON SANDOVAL PMDB•••!I."".* PARECER .
A sugestão merece parcial acolhida, pois a proposta de

nosso SUbstitutivo e de escalonar o numero de vereadores de
acordo com a população do Municlpio As oemats proposições
não merecem acolhimento

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~~~~~----------------------------------------
lP130B7-S MAURO MIRANDA P~D6

~ ....*"'*"'*"';r~j~~f~=d:*";; ..;;~e da solução adotada pelo projeto Que
atribui as Câmaras Municipais com o auxilio dos rr tbuoats de
Contas dos Estados, o exer-ctctc do controle externo Por OU
tro lado, o projeto prevê que os /Ilunic\pios com mais de três
mt tnões de habitantes poderão ou não instalar rr-tcunats de
Contas sem criar objeções quanto á existência dos 'rr ttiuna ts

-------------~~~:_:~_:~~::~~~:~:~:~---------------------------------------------
1P1306B-3 VIRGILfQ GUIMARÃES pr
............. PARECER ..

/Ilalgrado seu incontestável mer-t tc a sugestão contida na
emenda fica or-ejudtcaoa em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo, o dispositivo que o r tustr-e autor-

-------------~~~~~~~~-~:::~~~---------------------------------~----------------
iP130B9-1 VIRGíLIO GUIMARÃES I'T
."'."' ...."'''' PARECER ••••••"''''•

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctctos ou pela sua tmcer-t tnêncta com o tema, a

-------------~~~~~:::_~~~_:::~~~:_~:~:~~~:_--~::~_::~:~:~~-----------~---------
lP13090-5 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
............. PARECER ......".....

Pelo não acolhimento por ter s tec mataria considerada

-------------~~~:_~~:~~~~~~~-~~:~-~:~~~~~:~~-~~~~~::~~------------------------
1P13091-3 CARLOS CARDINAL pDT
••••••••• P"ARECER .

A emenda propõe modificar o ar-t 254, objetivando definir
as funções e campo de atração das sei tetas Militares e elo

Corpo de aomcetros
Entendemos ser matéria de lei ordtnar-ta

1P13092-1 CAR1.0S CARDINA1. POT
........... PARECER ... "'.",.....

-----------------~:~~_::~:~~~:~:~-~~~::~:::-~~!_::~~:_~~_:~~::~:~:~~~----------
11'13093-0 CAR!..OS CARDINAL PDT
................ PARECER .

Pela rejeição Atribuir aos Estados e Mun1c'pios a compe
tência para promover a Reforma Agrária uma svoer-cos tcãc de ôr
gãos e pr09ramas, ocasionando problemas de ordem operac1onal
e financetra, dificultando a implementação racional de um Pro

-------------~~~~:_~::~~~:~-~:_~:~~~~-~~~::~~:_-------------------------------
11'13094-8 VALMIR CAMPELO PFL
• " PARECER •••• "*"'''''

No entendimento ao Relator, a matéria tratada no dfsposi
tivo qlJe se pretende suprimir figuraria melhor em legls1ação
ordinâria, ets Que a proposta de excluslvfdade da folha de
salarios para incidência de contribuições sociafs destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados. no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação infraconstitu
cional poderiam ser .f1xadas as provisões indispensaveis ao
desdobramento da matéria de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevâncta ao assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentaClas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher' a emenda supressiva. remetendo a matéria
a ulter10r consideração ao ensejo do processo legislativo
ordlnarlo

------------~------------------------~-----------------------------------------

1P13095-6 VALMIR CAMPELO ?FL•••,,*...... PARECER ....*.......
Todo conteudo curricular ser-a tratado Quando for elaborada a

-------------~:~-~~~~~:~:~~:~---------~----------------------------------------

11'13084-1 AIRTON SANDOVAL pMDB
•• * " PARECER ..

As numerosas e-eoces oferecidas ao art '90 97 e seus ca
ragrafos do Projeto, confirmam a tnextst êncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas. em seus
nuctecs , rr-ut te tceran as ctsccs tt tvcs relacionados en artigo
do mesmo numero do Substitutivo. que tanto quanto ecsatvet
procura responder afirmativamente. em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova-

------------_:~~-~~~:~~~-------------------------------------------------------
lP13085-9 AIRTON SANDOVAL PMOB
............ PARECER .

A redação proposta pode truncar a evolução do conceito de
produtos industrializados. Que se vem sedimentando na doutri
na e na jur-tscruoêncta, a partir do surgtmento do ICM, já Que
a expressão passaria a abranger tambem os produtos semt-eta
borados Quanto ao item VI do 12, e or-eter-tvet a manutenção
do texto vfgente

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

Alem desta, foram apresentadas ver-tas Emendas com o pro
pasito de suor-tntr o item V do ar-t tac 264, que veda a er-ra
cão de pr1v11eg10 processual para a Fazenda Publica, em cetr-t
menta do contribuinte

O funuamento da supressão e o de que. para melhor defen 
oe- os interesses do_Erário Púb1'lco, conviria a pr-esença de
cr-tvtreatos e'n favor da Fazenda Pubi tca privilegios esses
que o dispositivo procura eliminar

Com r-ejeçâc a jusrtr tcet rva. acnanos que ela realmente
pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse tnntv tdua t
do contribuinte contra o tnt er-esse da cc-untoace r-eor-esentaoa
pela União, pelos Estados ou pelos Munic'ip1os Enquanto pare
ce legitimo c-esumtr- a coa-re da comunidade ao tomar- suas de
cisões dentro do pr-ocesse fiscal, o mesmo não se pode dizer
em relação ao cont e ttiutnte pois Que ao lado dos contribuin
tes honestos, leais. existem t aome-e os de ma-re, prontos a
eter-ntzar- as Questões t tecats para tirarem proveito pessoal,
mediante retenção de Quantias que em verdade pertencem ao Te
souro eectonat , Estadual ou Municipal Ha necessidade, por-tan
to.ce cr tacâc ec octce as ações c-oeetarór-tas dos maus ccntr-t
outntes • a fim de que o Tesouro possa contar teemem com as
contr-tbutcões deles. deixando de pressionar ainda mais os con
tr-tbutntes de noa-ee, para compensar a sonegação dos recalci
trantes Entre tats ontces com certeza, estão os privilé
gios, desguarnecendo portanto, a Fazenda Pubt tca na defesa
dos Ir-ter-esses da comunidade A eme-ma esta correta ao pro
pugnar pela manutenção dos cr-tvn eatcs , vale dizer, pela manu
tencãc de instrumentos er tcazes na defesa dos interesses pu
bl tccs

Alem do exposto. existe no ensccs te tvc constitucional em
foco uma presunção contra o esctr-ttc de justiça do Congresso
Nacional Que é apresentado corno tendente tl expedir norma pro
cessuat que favoreça una das partes em or-ef utac da outra O
item do arttgo 264 citado teria por Objetivo ultimo evitar
que o Congresso Nacional viesse a criar norma processual Que
desse a Fazenda Publica vantagem nas questões etscate.eo mes
mo tempo que traria pr-ejutzc para o contribuinte envolvido
Seria, então, uma declaração de oar-ctat tceoe do Congresso Na
cional, inclusive na sua atual formação

Entendemos, assim, que o dispositivo em foco deve ser re
tirado dO Projeto, como pretende a Emenda-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SDBRE AS EMENDA.S APRESENTADAS

PMOB

pMDBAIRTON SANDOVAL

lPt30B3-2 AIRTON SANDOVAL
............. PARECER ......_•••

11'13072-7

1P1307B-6 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••"•••• PARECER ." .

A eaeér-te, objeto da emenda. mereceu dos Constituintes
emoermaoos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito escectat , e acreditamos Que ao tema tot uauo o tra
tamento ccnctaente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração ccost ttucrcoar ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos oots , pela aprovação par-ctat-------------------------------------------------------------------------------
lF'13079-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
............ PARECER .."' .

A Emenda objetiva restringir a não tnctoêncta do imposto
estadual sobre a propriedade ter-r-t tor ta t rural apenas aos teo
vete de pequeno valor, ut t t teaecs em atividades agl"~colas ou
oeccéetas , bem como estendê-la a áreas rurais destinadas a
outras atividades, determinar a não incidência de imposto se
nr-e a tr-ansmtssãc "causa ecr-t ts- de imóvel unteamt t tar- de pe
ouenc valor que sirva de moradia ao cônjuge sobrevivente Ou a
herdeiros, e a progressividade das at tquctas desse imposto,
tudo na forma da lei complementar

As preocupações que antmar-am o Nobre Parlamentar na apre
sentação da Emenda parecem-nos merecedores ele acolhimento. em
especial no que se refere ao tnccsto sobre a propriedade ter
ritorial rural

Entendemos mats acr-opr tecc. contudo, deixa" ao legislador
Estadual a previsão das h1p6teses de não tnctcêncta e a r txa
cão das at tcuotes do imposto sobre heranças

Pela aprovação parcial, na forma do substitutivo

lP13081-6 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PAR~CER .~ ..

O art1go 93 não excetua o Vereador do afastamento do cargo
pois a questão e bastante COôllplexa Ex1stem aqueles que estão
nos pequenos mUn'cip'os e aqueles que estão nos médios e
grandes Não há duv1r'a que há uma dIferença enorme tanto em
l'elação ao tempo de trabalho efetivo como de subs\dios
O afastamento do Cargo preconizado pelo presente dispositivo
objetiVa primeiramente a isenção com Que deve ser exercida a
vereança Em segundp lugar, a atividade do veradOl' não se
l'estr1nge ao comparectmento à sessão ~-' manal, quinzenal ou
mensal na Camara MuniCipal. Ele é Ull1 lfdes comunitário e como
talo exercicio do seu mandato poderá exigir-lhe um trabalho
de turno junto as bases

----------------------------------------------------------------------------~--

lP13073-5 AIRTON SANDOVAL pMOa
.............. PARECER .

A Emenda propõe a inclusão de ma1s um 'tem no artigo 266
para f mperftr- seja o municipio compelido a pagar a ccntr-tnur
ção previdenciária do empregador

O assunto está deslocado. porque no titulo VII, relativo
ao s tetena Tributário. não se trata da tnst ttutcâc de ccntr-t
buições - uo que decorre não ser este o local próprio para
etectct mar sua isenção ou imunidade

Alem disso, a mater-ta cabe melhor na legislação orctna
ria, na qual são definidos os contribuintes, as isenções, as
bases de calculo, etc Não deve, pof s , ser objeto do disposi
tivo constitucional, se flcou afeto a lei indicar quem deve

------------_:~:~~_:~~-::_:~~:~~~~~:~::_~~:~!.~:~:~::~~:_-----------------------
lP13074·3 AIRTON SANDOVAL PMDB
............. PARECER ..... ",•••••

Objetiva a Emenda seja estendida aos vuntcrctos a compe
tência para instituir outros impostos alem dos que lhes são
nomtnalmente atr-tbutuos A just tr tcer rve é oi de que seria uma
questão de justiça e equtdade para com os munf ct cf os ,

Ora, os euntcmtcs estão trrte t r-amente 1 tvr-es para a ins
tituição de taxas remuneratórias dos serviços prestados aos
euructces e podem t areuêrn cobrar contribuições de Melhoria'
para as obras que provoquem valorização de imóveis Além dis
so, para atender aos serviços cúct tcoe gerais, dispõem de 3
impostos dtscr-tmtneocs no texto da Projeto

Assim, estanco os auntctctos suficientemente acutnhoa 
dos, não há que falar em injustiça ou tnequ tdade pelo sim
ctes fato de assegurar-se ã União e aos Estados a faculdade
de c-ter- outros 1mpo~tos e negar-se a mes'lla faculdade aos Mu
ntctctos Estes têm atribuições diferentes, mais centradas •
na comunidade local - para cujo financiamento o tnstr-u 
menta ideal é a taxa e a contribuição A União e os Estados ,

------------_:::!::_::~~:_~:::~::~_::~:~::_~:_~::::~~~:~~-~~:_~~~::~:_---------
11'13075-1 AIRTON SANDOVAL PMDB
............ PARECER .* .

Pretende a emenda eliminar O dispositivo que permite a
intervenção do Estado no Munic1pio QUE!' não houver aplicado o
minimo eXigido em gastos com ensino Trata-se de hipótese ca
sutst tca que limita a atuação t tscet tzaucr-a da comunidade e
da cêoar-e de Vereadores e se torna desnecessária COlll a er tmt-

-------------~~~~~-~:_~~~:~:~:~~-~:_~:::~:~:_-~:::_~~~~::~~-------------------
1P13076-0 AIRTON SANDOVAL PMDB
............. PARECER ..... ,,*••••

A Emenda do nobre conse trutnte objetiva estabelecer vtncu
tacãc de parte de receita (imposto de renda), seguindo linha
diferente do projeto. que se orientou no sentido de deixar
plenamente 1tvr-es as receitas que a Constituição prevê a nts
posIção das ver-tas unidades governamentats

Se. por um lado. pensamos ser tncor-tante que os recursos
puni tece sejam eet tcaocs em áreas e setores cr-tor tt ãr tcs , en
tenceeos , por outro lado, que o dtsctpt tnamentc de vincula
cões de r-ecertas r-asul t ar ta no comm-ceet tmento r'gtdo de toda
receita nuot tces somente com aquelas áreas e setores futaaeos
pr tcr-tt ar-tos em determinado momento e situação, com abstração

____________J;:~~~~~~!~;~~~~~l!~;::~~~:~:~: __~:~~:::::~:~~: __~_:~:~~::~~: _
1P13077-8 ALARICO 0\816 PMD6
........... PARECER ..

O sistema tributaria proposto no Projeto de Constituição
estabelece U"l perfil de dtst r tbutcêo de comoetênctas e de
trenster-ênctas de receita tributária capag, de atender as ne
cessidades de cada esfera da poder oor t t tcc A alteração pro
posta na Emenda afetaria o equt t tbr tc do referido sistema

se ta -efe tcãc
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lP13096-4 CARLOS CARDINAL. POT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda aditiva propõe a inclusão no ar-t 252 do item VI
-vsct tcta acocvtar-ta Federal- - Entendemos oue essa Policia

Qualificada seja absorvida pela Por teta Federal-------------------------------------------------------------------------------
1P13097-2 CARLOS CARDINAL POI
.......... PARECER .

A função social da propriedade rural deverá ser definida
em teatstacãc cro tnae ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1309B-1 CARlOS CARDINAL POI
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição
_Apllca-se a esoécte a parecer emitido na Emenda de no
lP13262-2

lP 13099-9 CARLOS CARDINAL. POT
........... PARECER .

A repressão ao abuso do poder eccnômtcc ja está contem-
plada como cteccs rr tvc da ação reguladora e normativa do Esta
do na eccnouta. que define, inclusive, dtr-etr-rees orientado
ras para essa 1nter-vencãc

Pe 1a aprovação par-c1a 1-------------------------------------------------------------------------------
1P13100-6 CARLOS CARDINAL POI
............ PARECER .

De fato, a definição proposta e a que melhor atende aos inte
resses do Paf s e assegura a brasileiros os bener tctos sob as
formas de subvenções, ou incentivos, ou outros Instrumentos
de promoção da atividade econômicas constantes dos planas e
programas de deserwolvlmento nectcnat
Deve-se acrescentar Que com a exigência de oomtct t tc no sats
desses titulares impedir-se-a Qualquer oesvto de bener tctos
ou vantagens

-------------~:~:_:~~~~:~~~-~~::~:~.:_-------------------------------------
1P13101-4 CARLOS CARDINAL POI
.......... PARECER .

O Fundo Nacional da Reforma Agrárta foi criado pelo Es
tatuto da Terra (ar-t 28), e é constituído tnctustve por 31. da
receita tributária da untao

A r txecãc de percentual a qualquer setor const t tut uma
autot tmt tação do congresso as suas prerrogativas, agora que
ser-e livre para alterar a proposta de tet cr-cementàr ta

O ar-tc aaz , I, da ccnst t tutcãc vigente, estabelece um
cr tnctptc já sedlmentado no ntr-e t to or-est tetrc, de que é ve
dada a vinculação de r-ece t ta de natureza t r f out âr ia a órgão,
fundo ou despesa

Somos, pela aprovação car-ctat da emenda, para tnctutr
no texto ccnst f tuctcnat a cr tmetr-e parte da sugestão

Aprovada parcialmente-------------------------------------------------------------------------------
lP13102-2 CARLOS CARDINAL por
........... PARECER .

A emenda modificativa pretende alterar a destinação das
Forças Armadas

Na forma como se encontra (la anteprojeto está mais clara
e abrangente •-------------------------------------------------------------------------------

lP13103-1 VALMIR CAMPELO Pf'L
........... PARECE~ j

Pelo não accl hf marrto , tendo em vista a orientação adotada
no subst t tut tvo

lP13104-9 CL.ÁUDIO AVII.A PFL
.......... PARECER .

J,. Pr-ocostcâo em exame apr-esenta valiosa ccntr toutcêc que o
SUbstitutivo incorpora en sua essência
Pela aprovação oar-ctar

--------------------------------------------------------------------~----------

lP13105-7 CLÁUDIO ÁVILA PFL
.......... PARECER .

A pr-oposta está de acordo com o objetivo de simplificar o
texto const tt cctcnat , seja pela suneessãc de expressões or-es
ctnctveta , seja pela supressão de mater í a oer-t tnente à legis
lação crutnar-ta, merecendo, portanto, o acolhimento do Re
lator

1P13106-5 CL.ÁUDIO ÁVILA PFL.
............. PARECER .

No entendimento do Relator a matéria tratada no cnscos t
t tvc que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
orctner-ta, e ts que a proposta de exctcs tvtcace da Folha de
satar-ros para tnctoêncta de contribuições sociais oest tnaoas
à Seguridade possui tnot tcacões bastante si9n1f1eat~vas no
financiamento de programas e ent toaoes f a consolidados no
campo soctat

Somente mediante tratamento via teatsrecãc tnrr-accnst t tu
c tcnat poderiam ser f1xadas as provisões trurtsceneevets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os dtver-scs aspectos envolvidos

Em vista da retevâncta do assunto, e ccnatder-ando-se o
numer-e de emendas apresentadas no. mesmo eent ido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a matéria
a uj ter-tcr- consideração, ao ensejo do processo t ep í s t at tvo
ordinário

1P13107-3 CLAUDIO ÁVILA PFL
....".••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende supr tmtr- figuraria melhor em legislação
or-mnér-ta, eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tnc tdênc í a de contribuições scctats destinadas
ã Seguridade possui implicações bastante stsm etcet tves no
r tnanc taeento de programas e ent toanes já ccnsct tcaocs no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst tru
ct cna 1 poder i am ser f 1xadas as or-ov1sões i no i spensave i s ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e COnsiderando-se o
numere de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-esatva, remetendo a matéria
a ulterior ccnatoer-acão. ao ensejo do processo legislativo
ord1narlo

---------~~~;~~ã=~--------~~~Ãuõiõ-Ã~i~;---------------------------;;~---------

.......... PARECER ...... "'.....
No entendimento do Relator, a meter-ta tr-ataoa no mscost

t tvo Que se pretende suprimir figuraria melhor em iectstacãc
cr-ctnãr-ta, eis que a proposta de exclusividade da folha de
satar tcs para tnctcêncta de contribuições sociais destinadas
á Seguridade possui dmpt f cações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades ja consolidados na
campo soct a1

Somente mediante tratamento via teçtstacão tner-aconst ttu
cional pooer\am ser etxeces as oecvtsões indispensáveis ao
desdobramento da mater-f a , de modo a quê possam ser atendidos
os dtversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentIdo, julgamos re
comendável acolher a emenda supressiva, rematendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário.

lP13109-0 CLÀUDIO ÀVILA PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
..eela rejeicãe

---------~;~;~~Õ:3---------~~Áuõ~õ-~~~~~---------------------------;;~---------

••• "" PARECER .
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NO entend-mento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suor-tmtr figuraria melhor em teatstacão
or-ctnar-ta. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
saj ar-joa para tnctoêncta de contrlbu'ções soctars ôest tnacas
a Seguridade possui implicações bastante s tantt tcat tves no
r tnar-ctamento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via teatatacãc tnrr-accns t t tu
ctona t pcoer-tam ser r txeces as provisões tnetsceneêvets ao
desdobramento da eatér ta de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

E.m vista da eetevâecta da assuotc , e considerandO-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido julgamos r-e
comendave t acolher a emenda eucr-ess tva , remetendo a matéria
a ulterior cons toer-ecãc, ao ensejo do processo tectstat tvc
ordinário

tP13l11-1 CLÁUDIO ÁVILA PFL.
............ PARECER .

As normas Que a Emenda pretende tnser-tr- no texto const ttu
ctcna r ja consta do art 269 do Projeto de coost ttutcãc as
etnucras. evroeoremente. devem constar de iestsiacãc
tnrr-aconst i tuctcna t

---------~p~3~~2:õ------~--c~Ãü;iõ-;~I~;---------------------------;;~---------

.......... PARECER ••••• "'•••
A emenda merece ser acolhida e a objeção Que encerra e

de todo cantvet , devendo ser tomada em conta
seta aprovação-------------------------------------------------------------------------------

11'13113-B CLÁUDIO ÁVILA PFL.
............ PARECER •••••••••

A Emenda propõe nova r-eoacãc ao Hem XIV do artigo 12 do
Projeto

A reoacão. proposta, a nosso ver, não oferece melhoria
alguma ao texto

------------------~::~-~~~:~~~~:_~~~:~~:~--------------------------------------
lP13114-6 FERES NADER POT
.."' •••••• PARECER ... ",••••••

Pela apr-ovação parcial Suprima-se os ar-t tços 438 e 439
ao texto do Projeto de Constituição QUanto ã sugestão de mo
otr tcecãc da redação do ar-t 440 Que trata da criação da Co
missão de Divisão rer-r-ttcr-ta t da Amazônia, não nos parece

-------------~~~~:~~:~~::_~~~:._~~:~~:_~~~-~-~~:.~~::~~~~-~~-~~~~::~-------------
lP13115-4 CARLOS CHIARELLI PFL
............ PARECER *••

A proposta da Emenda aer exame dispõe sobre conteudo,
cujos cesoobr aaentos jur-tcrccs , segundo a praxe do Direito
no Brasil. melhor se coadunam com a legislação or-dt-tàr ta e
comctementar-

11'13116-2 CARLOS CHIARELLI PFL.
.......... PARECER "' .

Na_def1nição dos Objet1vos e dos pr-tnctctos retat tvos à
cr-cenecãc da atividade econômica. a presente emenda não traz
avanços de conteuoo relativamente ao texto do projeto

Na definição do processo de tntervencãc estatal na eco
nomia a emenda é restritiva, sotrr-etuoc ao propor ação estatal
de ecoat tcaoe subetdtar-ta Se se subordina essa intervenção a
lei autor tzar tva e aos requisitos da prevalência dos tnter-es
ses coletivos, tal restrição não se justifica Agregue-se,
ainda, que a própria r-eat tcaoe htstõr-tce do processo de in
dustrialização da economia cr-as t tetr-a demonstra a teccr-tâncta
e a necessidade de uma participação or-oouttve estatal multas
vezes tnovaocr-e , cr-tatnar-ta e mesmo concor-r-enctat

Pela rejeição------------------- ~-----------------------------------------------------------

IP13117-1 CARLOS CHIARELLI PFL
............ PARECER ..

O ar-t 196 não atribui á Procurador la da União (por um
lapso oenomtneua Geral confundindo-se a tnst ttutcêc com seu
órgão superior) funções de aovocecta consultiva e sim exclu
sivamente de defesa da União

Dizer Que essa defesa per-aenecer-â. durante algum tempo,
com o MP, não acarretara ociosidade de outros orgãos, porque

a defesa da União em uutac é privativa do MP
O ttustr-e autor da Emenda 1nforma que há 3 500 advoga

dos no servtcc publico federal, aomtt tucs por concurso, Que
deveriam ser aproveitados no novo órgão

Entendo Que deve ser aprovado, ele acordo com o esotr-tec
da Emenda o seguinte texto subat t t ut tvo ao 20 do Art 451
"Aos atua f s Procuradores da aecum tca e advogados do Servi co
Publico Federal, Que hajam ingressado no r-esoect tvo cargo ou
emprego por concurso cum tco de provas e t t tutcs, fica asse
G~~~gg o direito de opção pela carreira da Pr-ccueadce ta da

--------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~.:-~~~:~~:.~.:_-----.::-- .f _

lP13118-9 MAX ROSENMANN f'MOB
........... PARECER .

A matér-Ia de que trata o parágrafo deverá ser objeto de
r-eautasentação posterior

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP13119-7 MAX ROSENMANN PMOB.........'1'. PARECER ••••••••••

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~:~::~~.:._~~_:~~~~-~~-~~~::~:~:~~~-------------
lP13120-1 ,MX ROSENMANN PMOB
• PARECER .

A matéria de que trata a emenda proposta deverá ser des-
locada para t\tulo próprio, no projeto constitucional, Que
trata das competências legtslativas.

Pela prej uotctar idade
---------~;~3~2~:9--------_;AX-RÕSEN;;N~r--------------------------PMõã--------

.......... PARECER .
A emenda acrescenta termos Que cr-tam ccntt-antcões inter

nas tnsanavats no ctspcst tvo Não pode haver condicionamentos
para o eout t tbr tc ecológico, o Que não tnvtant t tza nem contra
ria o uso dos recursos natur-ats e do meio ambiente no sentido
do cesenvctv tmanto eccnomtco

1P13l22-7 CARL.OS CHIARELlo.I F'FL.
........... PARECER •••••••••

A matéria objeto da emenda em exame é escectr tca de lei
ordtnér-ta O usucapião é tradictonalmente inserido no Código
Civil (art 550 e seguintes), por ser assunto de direito pri
vado

Pela Rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP13123-5 CARLOS CHIARE:I.LI PFL
............... PARECER ,~ .

O conteõcc da Emenda não e matéria constitucional.
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13124-3 MAX ROSENMANN PMD8
............ PARECER .

A at tvtcade das ForçaS Armadas. ela Poltcia M1litar e dos
Corpos de Bombeiras Militares pode ser compreendlda no rol
das essenc1ais,o Que vem prevlsto.na fórmUla por nós adotada,
conforme parâmetros enumerados no parecer da 1p14326-8, embo
ra implicitamente ial1dade

------------------~:~:_~:!:~~~~.:._~~~_::~-~:::~~:_~:_~:~-~~~~~:~~:_--------
1P13125-1 MAX ROSENMANN PMDB
.......... PARECE"R "' .

Cabe aos trabalhadores decldir SObre a oportunidade e o
âmbito de interesse a defender por meio de greve No pr1meiro
caso., s6 os trabalhadores podem aQutlatar qual é o melhor 00-

387



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

388

1P1312S-1 MAX ROSENMANN PMDB

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
--~---------------------------------------""'------------------------------------

1P13l38-3 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB

mento Na segundo. e óbvio que eles conhecem aquilo que pre
tendem obter melhor do Que ntnauem

Assim eencc , essa crer-r-ccat tva não pode ser tr-ans rer tca
ao legtslador cr-o tnár to

Somos pela rejetcão

lP13126-0 MAX ROSENMANN PMDa
.......... '" PARECER ..."''''••••••

Consideramos. após ponderar as razões de var-res ilustres
const t tutntes que cabe ao texto const t tuctonat garant 1r ao
trabalhador o nt-e ttc a rer tas coe as senutntee escectr tca
cões

a) a r-ewne-acêo integral no cer-tooc. oetxenoc a t tvr-e
negociação a questão da fixação ou não de pagamento
ecictônar ,

bJ oer-tcctctcece anual mtn tma,
c) ntr-ef to ao gozo das ferias para vedar a pratica de

nar-aanna-ree
Acolhemos, em ccnsecuêocta. parcialmente a emenda. pois

se retira a remuneração cco-aoa. r-et tr-a também a espec t e í ea
:,ão do gozo Que contemplamos no .sccst rtur tvc

lP13127-B MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Parece-nos Que a Constituição deve ordenar que a grati
ficação mata t tna deva ter por base a remuneração integral de
dezembro de cada ano Do contr-ar to , perder-se-ia o parâmetro
da medida de car-áter- do oecuro-ter-cetr-o salário Que a a-et t
t tcacãc deve ter e abrir-se-ia caminho a possibilidade de sua
redução por parte de alguns empr-eqanor-es

Por essa razão. vamos de parecer contrário à supressão
~roposta pela emenda

1P1312B-6 ANTONIO CARLOS FRANCO PMOB
••••••••• PARECER ..

A matéria. objeto da emenda. mereceu dos ccnst ttutntes
eroennaoos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção metro especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento ccnotaent e com a sua 'Importância

Nesta etapa do processo de etaoor-acãc cons-rtt uctona J.
parte da enenaa deve ser acolhida pelo Substitutivo

Oplnamos pois, pela aprovação parcial
-----------------~-------------------------------------------------------------

1P13129-4 ANTONIO CARLOS FRANCO PMD6
."' PARECER ••• "' .

A Emenda propõe a supressão do Hem XIV do ar-t igo 12 do
Projeto

O d tspus t t tvc em apreça afigura-se-nos tnctecensévet e
bem Colocado no texto

Pela rejeição

1P13130-a ANTONIO CARLOS FRANCO PMOB
"'••••••• '" PARECER •••••••"'.

A Emenda embora revele o elevado ctacor-t tno oc crononente
ecoe-a figurar mais adequadamente. de acordo com tradição dO
Dire110 brasileiro, no corpo da legislação ordinária e comple
mental"

1P13131-G ANTONIO CARLOS FRANCO PMDa
.......... PAREC!;:R •••••••••

A emenda do nobre ccnst ttutote objetiva estabelecer vin
culação de parte da receita tr tbutar-ra ou dos recursos orça
nentér-tos , seguindo linha difer-ente do Projeto, Que se orien
tou 110 sent too de deixar plenamente livr-es as receitas que a
Constituição prevê a dtsoos tcãc das vãr-tae untoaoes gover-na
mentais

Se, por um taoc. pensamos ser importante que os recursos
cant tcce sejam act tcaoos p-econoer-antemente em ar-aas e seto
res or-tcr-rtar-tcs, entenoerce , DOI" outro lado, que o dtsctpt i
namento de vinculações de rece1tas, a ntve't constitucional,
resultaria no comprometimento r1gido de toda receita publica
somente com aquelas áreas e setores jUlgados cr-tcr tear tos em
determinado momento e situação, com abstração de estudos e a
nalises objetivas tndtaoensãvets a elaboração das cot rt tces
pUb' tcas

lP13132-4 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a Emenda um cr tter to para car-t t tna da receita tri
butaria, segundo o qual 60~ da arrecadação dos tributos fede
rais e estaduais pertenceriam aos mmtctprce de onde provêm.
enquanto que os 401. restantes seriam rateados entre o Estado
e a União

Não obstante reconheça na mectoa o empenho de fortaleci
nentc coe Mun\c1pios, na que se levar em conta que ela não se
acha tecnicamente fundamentada, de modo a prevalecer sobre o
stst ema de distribuição e de transferência de renda constante
do Projeto, o qual é resultado de calculas e pesquisas cr-otun
das, nas etapas anter tcr-es , a rnve t de Subcomissão e Comis
são reeat tca.

Se reduzidas as oar-t rctpecões da União e dos Estados a
somente 20% da receita, à primeira não ter-ta condições para
desempenhar suas tarefas espectf tcas e os Estados ter-tem sua
autonomia financeira aer-taeente compromettda

Pela rejeição

1P13133-2 ANTONIO CARLOS fRANCO PMoa
••••••••• PARECER .

cr-et enue o autor Que os cargos eletivos poderão ser
exercidos por c tcauãos no gozo de seus direitos pol t t tccs com
idade minima de dezoito anos e no máximo de sessenta anos

A emenda cont r ar-f a o dtsposto na at tnea -a- do Hem 11
do art 27, que estabelece as condições de elegibilidade. ra
zão por que somos contrários ao seu acolhimento

1P13134-1 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB
............. PARECER .

O cteccs tt tvc em Questão contém cr-ecettc de efeito- mora
lizador, consagrado em todos os sistemas cr-evtoenctar-toe do
mundo. razão pela qual rejeitamos a orccoste de supressão ou
alteração do mesmo-------------------------------------------------------------------------------

lP13135-9 ANTONIO CARLOS i'"RANCO PMOB
"'•••••••• PARECER •••••••••

A proposta que a emenda vem apresentar já esta atendida,
pelo menos em parte. em drsccatt tvos constantes do Projeto de
ccosr ltuição

1P13136-7 ANTONIO CARLOS FRANCO PMOB
.......... PARECER •••• "'••••

A Emenda do nobre Constituinte dever-a ser tratada em lei
complementar, embora concordemos com o mér-j t o , na parte refe
rente a vigência do Orçamento

Nos demais pontos. a emenda se nar-mcntza com o Projeto
portanto sendo atendida

1P13137-S AmONIO CARLOS I=RANCO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A mater ta jã consta no Projeto, portanto esta prejudica-
da

1P13138-3 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB
...... "'••• PARECER ..

A presentE! Emenda propõe modificação na redação da
letra c do inciso III do ar t 12 que trata da igualdade de
dtr-at tos e obrigações dos homens e das mulheres.

Entendemos que este ctscostt ivo, para se evitar

enumerações de s ttuacões diversas entre homeme mulher Que
não cabem no texto constitucional, deve ser sintetizado

iP13139-1 AIRTON SANDOVAL PMDB
.... "'••••• flARECER •••••••••

Compar-ti 1hemos com a preocupação oc nobre autor da Emen
da, pela importância ee assunto Contudo entendemos que a ma
teria em questão deve ser objeto de norma em lei coectemen
tar-, Assim cons tõer-amos prejudicada a emenda. inclusive por
que o ctsccatt tvc em questão não dever-á permanecer no substi
tutivo

lfl13140-5 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER .

Pela aprovação. preservando-se os critérios adicionais de
consulta oeeocr-at tce a população interessada, incluindo-se no
texto do Projeto de ccner ttutcão, c tsccs tt tvc que dar- compe
tência aos Estados para teats tar- sobre a criação. Fusão e
desmembramento de auntctctcs (ar-t 57. VI)

Pela aprovação par-c ta t-------------------------------------------------------------------------------
lP13141-3 AIRTON SA,,"OOVAL PMD8
••••••••• PARECER •••••• "'••

O dispositivo pr-oposto obrigaria as Câmaras Munici-
pais a disporem sobre a iniciativa popular e o referendo
leis muntctpate No entanto, a nosso ver-, deve ser dada aos
Munic~ptos a t tber-uade para decidirem sobre a meter-ta, garan
tindo-se. assim, maior autonomia municipal O nosso parecer
e pois. pela reretcão-------------------------------------------------------------------------------

lP13142-1 AIRTON CORDEIRO PDT
•• "'•••••• PARECER ."'•••••••

Pela rejeição Considerando que o novo sunst t tut tvo
do Relator optou pela manutenção do dispositivo em sua forma
or-tçtnat

1P13143-0 AIRTON SANDOVAL PMOB
• •••••••• PARECER •• "'••••••

A regra proposta não merece acolhimento, pois nada obsta
cut tza a prestação pelos Estados de assistência tecntca aos
Munic~pios. dentro da sua capacitação.

Não nos parece conveniente o preceHo aludido
Pela rejeição da emenda

iP13144-8 MAX ROSENMANN PMOB
••••••••• PARECER .

A estabilidade, entendida como a garantia de per-manêncf a
no emprego e. portanto. como contraposição ao livre arb ttr-to
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio

samente, uma momentosa e controversa questão, ooruuanto. seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se mant tes
tado. r-ef t er-adament e , Por uma sotucãc har-moniosa do problema

Na verdade. o Que-quer o empregado E! ver t tmt taco aquele
ar-mtr-to e, não. como se propala enaaneoemente. ter a garan
tia tr-r-eetr tta de permanecer no emprego contra a vontade CIo
empregador Consciente de Que e parte vital e tnat tenévet da
or-cor-ta at tvtdade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça. um instrumento ou máquina que. após
usada. e jogada fora como tnser- .... tvet

üe sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res ccmoeovacos da baixa croour tvtdace A prática a experi
ência. o conhecimento técntco, a tceot tr tcacãc do encrecacc
com OS objetivos maiores da empr-esa, s tarrtr tcam para eTa um
patrimônio tnsubst ttutvet Investe o emo-esar-tc em recursos
nunenos , buscando naott í tar- e aprimorar a qua 11f tcacão pro
fissional de seus empregados Por tudo tese, é ej amentar- Que
seja virtualmente contrario à rotatividade da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negativo para os resultados do em
creenutmentc

Posta a questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação emcr-eaat teta. fundada na bt tater-at tcace do
contrato. uma condição untpesscet , paternalista e tepos tt tva ,
Que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
xss tm, pelo cotejo de centenas de zmences que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto fora," apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula conct t t at or ta Que reflete a tencên
cte eajor-t ret-te dessas propostas. ecetta por lideranças de
categorias econômtcas e erct tss tonats que. d tutur-narnent e , vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação e a veda

ção dd despedida tect tvaea ou sem justa causa, em termos a
~erem cef tntoos pela legislação or-dtnar-ta

1P1314S-6 MAURíLIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

O stateee Parlamentarista de Governo. adotado por con
senso na Comissão de ststenat taacãc, constante no Substituti
vo, torna prejudicada a presente Emenda.

Pela cr-efuctctat idade

lP13146-4 MAURílIO fERREIRA LIMA PMDB
.. PARECER •••••••••

O Sistema Par-tanentar t sta de Governo. adotado por con
senso na Comissão de ststeeat taaçãc, constante no Substituti
vo, torna prejudicada a presente Emenda

Pela pr-efudtctat tdane

iP13147-2 MAURíLIO FERREIRA LIMA PMDB
........... PARECER .

A matér-ta const.ante da presente Emenda. contem aspectos
que se harmonizam com o entend1mento da ccmt ssãc de s tat ema
t f zaçãc

ass tm, somos peJa sua aprovação parcial.

lP13148-1 MAURíLIO FERREIRA lIMA PMOB
........... PARECER ••••••• '1<.

As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no
Substftutivo Pela aprovação parcial

1P13149-9 MAURíLIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER .

Acompanhando as decisões da subcomissão do sistema financeiro
e da Comissão t emat f ca , optamos pela rejeição da emenda
proposta
Pela rejeição

lP13150-2 MAURíLIO FERREIRA LIMA PMOB
........... PARECER "'••• "'••••

A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contem
aspectos que representam eeet tva ccntr-tbutcãc para o aner-ter
çoamento do Projeto de Constituição ora em elaboração

Assim. somos pelo acolhimento parcial

1P13151-1 -MARIA DE LOURDES ABAOIA PFL
•• '!'•••••• PARECER •••••••••

O conteúdo da Emenda. em sua essêncta. fol incorporado ao
Projeto, sob outro titulo ~

lPt3152-9 MAURícIO NASSER PAlOS
"'•••••••• PARECER ......*•••

A Emenda em tela. segundo as tr-aotcões constitucionais
nr-as t t e tr-as , merece adequada cons tcer-acãc Quando for elabora
da a legislação complementar e cr-dtnar ta

1P13153-7 MAURícIO NASSER PMDB
•••• "''''••• PARECER •••••••".

O ccnteuoo da Emenda em sua essência. ja foi tnco-por-eoa
ao Projeto
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1P1J1SJ-7 MAURíCIO NASSER PMDB lP13170-7 SANTINHO FURTADO PMDB

lP13154-5 MAURICIO NASSER PMOB
........... PARECER ••*.* •• .,.

Acolhida no mérito, tendo em vista Que os artigos 336 e
487, Que dlspunham sobre a marer-ta no Projeto da comtssâc de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver a or-oncsrto, o teor do parecer dado à emenda numero
lP00202-8

lP1J156-1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
............ PARECER ........ "'........

A emenda denota a preocupação do seu i lustre autor com o
Cerceamento da esfera de atuação das entidades de previdência
privada de carater complementar Cabe entretanto. ressaltar
Que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
universalização da cobertura dos riscos bas tccs no âmbito da
Seguridade Social, não impõe Qualquer eestr-tçâo á exf stêncta
de entidades privadas no campo previdenciário. para atendi
mento á demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos. pois. acolhida
na-c tetmente a presente enenoa porque atendida no mer t to ,
sua finalidade

lP13155-3 JOÃO MENaZES
................ PARECER ...

Pela r-ef etçãc

PFL

sete rejeição

lPt3171-5 HERACL!TO FORTES PMDB
•••"' ,. PARECEI~ .

O proposto na Emenda está em parte cons toe-acc no sues 
t t tut tvc Pela aprovação parcial

1P13172-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
............. PARECER •••••••••

O conteudo da emenoe, em sua essência, já esta incorpo
rado ao Projeto

lP13173-1 FLAVIQ PALMIER DA VEIGA PMDB
................. PARECER ..

Parece-nos que cabe ao texto constitucional garantir a
par-t tcrcacêo dos trabalhadores nas vantagens advindas da mo
cer-ntzacãc tecnctóatca, bem corro assegurar seus direitos ad
quiridas face ao progresso tecntcc

Consideramos Que a especificação dos mecanismos de con
trole dos trabalhadores e da sccteoace sobre o curso desse
~rocesso pertence a legislação or-ntnér-ta

lP13174-0 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
•••••••• ,. PARECER .

O Relato" optou pela manutenção do texto cr tatnar

1P13l57-0 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
............ PARECER ...

Tendo em v1sta que o ensino obrigatório possui ainda desem
oenno deficiente, somos de parecer que todos os esforços nele
cevem ser concentrados A educação m-e-escotar-, sem duvida de
grande alcance social, deve ser contemplada com outras fontes
de recursos

lP13175-B FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
... PARECER .

No texto encontramos· • sempre que se mocttr tcar- a remune
ração .. Este termo significa o vencimento e eats as grati
ficações e vanteaens cesscats Sendo assim. entendemos Que o
disposto no ar-t 90 atende. perfeitamente. o objetivo da
presente emenda,

Pela aprovação car-ctat

lP13166-9 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER ,.

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros principias ou pela sua tnper-t tnêncta com O tema, a
proposta não alcança acolhida Pela -ej.etcãc

1P13l59-6 FLAVIO PALr.'IlER DA VEIGA PMDB
.......... PARECER •••••••• 11<

A emenda propõe alterar o art 476
Nada encontramos em substância que altere o artigo,

forma como se encontra no anteprojeto-------------._--------------------------------------------------------------_.
lP13160-0 TADEU FRANÇA PMOB
...... ,. PARECER .

Pelo não acolhimento A emenda contraria a tradição do
I'\OSSO direito constitucional, além de não contribuir para o
aoer-eetccementc do processo legislativo-------------._----------------------------------------------------------------

1P13183-9 AIRTON SANDOVAL PMDB
................ PARECER •••••••• '"

A emenda Que aceitamos para o artigo em pauta" é s tmct t
t tcaoor-a. constando apenas de -caput" Pela rejeição

lP13179-1 AIRTON SANDOVAL PMOB
........... PARECER ...

Pela aprovação. vez Que a exemplo do tratamento dispen-
sado aos Vereadores, a remuneração dos Prefeitos ceve Vincu
lar-se a t tnn te

Pela aprovação

lP131B2-1 AIRTON SANDOVAL PMDB
.......... PARECER .

Efettvamente. trata-se de matéria tipicamente tner-ente â
legislaçâo ordinária, razão pela Qual acolhemos plenamente a
presente emenda •

lP13176-6 AIRTON SANDOVAL PMDB
• PARECER ...

A emenda pretende Que se esclareça, no art 55. que os
subsidias do Prefeito, Vice-prefeito e ver-eaccr-es serão ftxa
dos no fim da cada teats tatur-e "antes da realização das
ete tcõee-

Pelo não acolhimento. tendo em vista a orientação adotada
no substitutivo

lP13181-2 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER .

Propõe-se. através da pr-esente Emenda, Que as contribui
ções previstas na ccnst ttutcao integrem o art 257 juntamen 
te com as demais esoéctes tributárias: impostos, taxas e con
tribuição de metnor-ta

Não obstante o seu caráter t r-f nutâr tc • entendemos devam
as contributções ser- mantidas paralelamente às oemats figuras
tributarias. observando-se, ocr-em, o disposto no ar-t 264,
itens I e III

Tais ccntr-tbutcões apresentam caeacter rst tcas escecta 
1i ss teas , oest tnanoo-se a necessidades as mais diversifica 
das, o Que. a nosso ver, justifica o tratamento c-ocr-to Que
lhes tem sido dado em nossas Constituições, acentuando o seu
aspecto paraflscal

Em face do exposto. e não obstante as razões trwocaoas '
petct trustre autor da Emenda, consideramos mais condizente '
cam o nosso sistema tr-ibutar-to a forma que lhes foi dada no
Projeto

lP13177-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
............. PARECER "' .

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de er accr-ecãc da nova Carta aten
ção muito eaceêtat , e acreditamos Que ao tema foi dado o- tra
tamento ccnntaent e com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração const í tuctonat •
parte da emenda deve ser acotctoa pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial
--------------------------------------------------------------~----------------

1P131B4-7 AIRTON SANDOVAL PMDB
,. PARECER ,.•••

-------------~~:~-~~~~~~~~~_:~~:~~~~-~~~:~:~~~~-~~~~-~~_:~~:!~:~:~~~-----------
lP1318S-S AIRTON SANDOVAL PMDB
•• " •• "' PARECER .

O cont ecoc da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das cer-ats emendas at tner-tes ao mesmo assunto. não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se narmcntza com a
sistemática Que orienta os pr-tnctptos na parte relativa I

aos Planos e Orçamentos

lP13180-4 AIRTON SANDOVAL PMCB
.............. PARECER •••••• ,.••

Em que pese aos nobres propósitos do Autor da Emenda o
acresci mo dos termos propostos agravaria o problema da inter
pretação e da abrangência dos dispositivo, passando a tornar
dunta até a pr6pria ap l tcaut t toaoe da tmunidade aos templos-------------------------------------------------------------------------------

lP1317B-:2 AIRTON SANDOVAL PMDB
•••• >i<..... PARECER •••••••,..

Pela r-ef etcãc. considerando que o novo Suost t tut tvc do
Relator deu diferente redação ao c tscos tt tvo-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP13l64-2 AIRTON SANDOVAL
............. PARECER ..

O ar-t igo 50 foi eup- tmtoo

iP1316S-1 AIRTON SANDOVAL PMDB
............... PARECER .,.~•••,.....

E nosso par-ecer- Que os requisitos para criação. incorporação,
fusão e desmembramento devam ser estabelecidos por lei com
plementar estadual, conforma a tradição jur\dica
Aprovada cer-ctatment e, nos termos do substitutivo Passou pa
ra o ar-t igo 57

lP13167-7 AIRTON SANDOVAL PMDB
....... ,. PARECER .

A mater-te , objeto da emenda. mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua tmpor-t âncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

üctnemcs p01S, pela aprovação parcial

lP13161-B TADEU FRANÇA PMOB
•••• ,. •••• PARECER 11<

O texto constitucional. na est tputacãc dos dispositivos
referente a or-denação da at tvtcaoe econômica, não pode, em
nenhuma hipótese ser entese acerca da caracterização dos pre
ceitos bas tccs cee tntccr-es do processo de tntervencãc estatal
na economia, como pretende a emenda

Porém, também não pode estender-se ao ponto de estabele
cer restrições tnacenuaoas ao pleno exer-ctcto das er tvtoaoes
econômicas estatais, Que acvtr-t am com a tnetttutcão do con
curso publico para essas instituições e com a definição aprl
or-t st tca da natureza tr-ans tt ór ta desse processo de interven
ção Nesses aspectos, a presente emenda e oportuna e convem
ente

lP13l58-B FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
............... PARECER .". .

A ampliação das imunidades tr-tbut àr-f as contraria ten-
dência crescente que vem se manifestando, entre os ccnst ttu
tntes , desde o in\ci0 ccs trabalhos das Suocoen ssões e das
Comissões remat tces , alem de comprometer a meta de se refor
çarem as f1nanças muniCipais e estaduais

-------------~-------------------..-~----------------------~----- ...--------------

lP13152-6 AIRTON SANDOVAL PMOB
............. PARECER ..... ,.......

Preferimos manter nossa trad1ção const ttuctcnat e a
decisão da Comissão de Organização do Estado, lembrando, tn 
ctus tve, o perigo de urra especulação tmcnt t tar-ta caso se r-et t
r-e da União o coatntc sobre os terrenos de marinha Da' o nos
50 parecer pela rejeição

lP13163-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
,. PARECER ..

ucjet tvenoc um texto mais sintético e conciso para a
nova Constituição, procuramos dela el1minar toda mater ta Que
pudesse ser tratada em leis ou nas Constituições Estaduais
Destarte, apesar de concordamos com o mérito da oecoos tcão , a
rejeitamos por se tratar de assunto que pode ser considerado
cc-c de caráter tntr-accnst ttuctcnat

PMDB

1P13168-S SANTINHO FURTADO PMDB
............. PARECER .,. ...

Quer a emenda suprimir o paragrafo 50 do artigo 273
A lei corrpj ement ar- deve fixar as at touctas maxtmas do

imposto sobre vendas a varejo de mercadorias-------------------------------------------------------------------------------
lP13169-3 SANTINHO FURTADO PMDB
••••••••• PARECER .

A imunidade tributaria dos templos de qualquer curto tem
assentada sua abrangência e seus limites na doutrina e na ju
r tspr-ucêncta A explicitação pretend1da na emenda poderá. in
clusive levar a interpretação mais restrlta que a vigente,
deixando de aplicar-se, por exemplo, a embarcação, veiculo ou
evtãc. usado como templo nóvet , exc'tus tvamenta para a nr-at tca
do culto, Que a ooutr-tna considera abrangidos pela tmuntoaoe ,
CO"l base no texto vigente

lP13170-7 SANTINHO FURTADO PMOB
........... PARECER ..

O Projeto ja aar coepet êocta prlvativa ao Município ao
criar. organizar e sup;,imir Distritos Apesar do alcance so
cial ee c tscos tttvc suger1ao pelo Ilustre const ttutnre. deve
-se deixar a cr í t er to dos muntctptos brasileiros a tarefa de
eleger pelas propr1as prioridades

1P13186-3 AIRTON SANDOVAL PMDB
......."'••••• PARECER .

Objetiva a Emenda o acresci mo de dispositivo. na seção I
do ceotturc I do rttutc VII, pelo Qual se dá competência aos
Municipi0S para cr-tar-, como tributo, contribuição destinada a
garant1r a execução de programas c tr-cunscr-ftcs à vigência do
manuato do Execut tvc

Não obstante os motivos apresentados para a amenda. cons t
der-ames tnccrwentente a sua adoção, porquanto trata da facuTda
de de criar tributo que não se coaduna com os parâmetros e di
r-et r-taes Que orientaram a formulação e a estruturação do
Projeto

Pela rejeição

lP13187-1 AIRTON SANDOVAL
..... OjO PARECER .,."'" .

Tecnicamente, a redação cr-erer tvet é a do texto do projeto.
Que afasta a ccss tbt t toaoe de coincidência da fato gerador do
ICM com o do imposto de importação

Pej e rejeição

1~!~!~~;~ PARECER ~!~r~~ ...;~NDDVAL P!'DB

A Emenda percute Questão que deve ser examinada â luz do
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lP13189-B AIRTON SANDOVAL PMDB
........... PARECER •••••••• '!l

Trata-se de matéria pertinente ao âmbito da teatstacãc
ordinária

Substitutivo Pela aprovação

lP131B8-Q AIRTON SANDOVAL P",OB lP13203-7 LuCIA VÂNIA PMDB
••••••••• PARECER .

No cr-cccs trc de simplificar o texto constitucional, somos
pelo acolhimento da emenda

lP13204-5 LuCIA VÂNIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhido O 20 do Art 353 fica sucr-tmtoc

PTS

PTS

lP13190-l AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Nada impede Que o teccetc sobre a propriedade territo-
rial rural alcance as construções suntuar-tas na area rural ,
desde que os fatores de cálculo do imposto contemplem os ca
sos em Que a destinação do tnovet não atenda às suas finali 
caces Alem disso, constituindo-se como elemento de valoriza
ção da propriedade, entrarão forçosamente, na composição da
base de calculo do imposto Assim, e de prevalecer a redação
do cr-ofeto Pela rejeição---------------------------------------_.._-------------------------------------

lP13191-0 AIRTON SANDOVAL PMDB
........... PARECER .

Pela rejeição Trata-se de dispositivo estranho aos pr-tn
etctos de descentralização administrativa e financeira O Pro
jeto corrige o Que, ao longo dos ut t tnos vinte anos, muito se
criticou O centralismo financeiro, aumtm st r-r tvo e nct tt tcc
do governo federal-------------------------------------------------------------------------------

lP13192-a AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art
257, substituindo-se o termo valorização pelo termo benefi
cio, uma vez. que este seria melhor aplicável ã contribuição
de melhoria

Par eca-nos inadequada a sucst ttutcãc proposta, pois a va
lorização e Que expressa o bener tctc proporcionado ao imóvel
pela realização da obra pública Reforça essa assertiva o fa
to de Que se não houver valorização não se podera cobrar a
contribuição de melhoria

Ademais sob o aspecto r-ecac tcnat , verifica-se Que a uti
lização do vocábulo bener tc to, em substituição ao termo valo
rização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado

Pela rejeição

lP13193-6 AIRTON SANDOVAL PMD8
••••••••• PARECER .

O emInente Constituinte Airton Sandoval quer aperfeiçoar
as disposições do Projeto de COnstituição no Que concerne ã
inclusão no montante sujeito ao ICM dos acréscimos financei
ros, excunocs da incidência do imposto sobre crédito. Nesse
sentido, propõe a supressão do item I do 10 do ar-t 272 ea
inclusão da a t f nea "a- no item I do 11, expressando que o
ICM incidirá sobre operações de credito, Quando relativas a
circulação de mercadorias e a prestações de serviços realiza
dos para consumidor final Em decorrência dessas alterações,
o 3 do art 270 passaria a se reportar a aludida at tnea do

11 do art 272. Alega, judiciosamente, que o Projeto inova
em meter-ta constitucional, regulando a base de calculo ao in
vés do objeto da tr-tbutacãc

No entender do carecer tata, a base de cálculo, o fato ge
rad1r e outros aspectos que extrapolam à distribuição dos im
postos deveriam, todos, ficar no Codigo Tributaria Nacional,
afastando da Constituição detalhes dessa espécie e Que podem
ot-ectsar- de modiflcações no tempo, além do Que são de nature
za t ecntca e não nas t lar

A nova versão do Projeto de Constituição, preparada pela
COMissão de s tetemat taecãc. acertadamente suprime o 3 do
ar-t 270, assim como o 10 do art 272 Isso vem superar o
problema suscitado pelo autor da emenda, acotneooo. em parte,
a proposta

lP13194-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

pela rejeição A experiência nos ensina que o vice-pre
feito e o vice-governador ao assumirem os cargos dos titula-
res em nosso pais, não conseguem governar com um mmtec de
autonomia, seja a substituição por pouco tempo ou por toda
duração do mandato

---------------------------------------------~--------------------------------

lP13195-2 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER .

A ctsctct 'na das at teuctas internas, tal como prevista
no projeto, por permitir maior flexibilidade que a proposta
na emenda,atende melhor à administração ccteateoe do imposto,
por isso que deve prevalecer

Pela rejeição

lP13196-1 AIRTON SANDOVAL PMOB
••••••••• PARECER .

O ccnteuoo da Emenda, em confronto com o oc Projeto da
Comissão e das demais emendas at1nentes ao mesmo assunto,
não se harmoniza ccn a statemãt tca Que orienta o Sistema I

de Planos e Orçamento, vez que a emenda do nobre Constituin
te fere o principio da anualidade, não podendo saldos orça 
eentár-tcs serem aproveitados no exer-ctctc subsequente.-------------------------------------------------------------------------------

lP13l97-9 AIRTON SANDOVAL PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela r-ej etcêc, em função do tratamento dispensado a ques
tão, no Projeto

lP1319B-7 AIRTON SANDOVAL PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

O nobre Deputado Airton Sandoval propõe seja suprimido o
3 do art. 272 do Projeto de Constituição, o Qual promete

imunidade ao imposto sobre tr-ensntssãc causa mortis aos bens
de ecr-acta do côníuae sobrevivente e dos herdeiros

Em razão do or tvt téatc que o preceito continua e dos
er-r-os técnicos, esta sucr-tetoc na nova versão para o Projeto
de const ttutcâc, acolhendo, pois, a pretensão do autor da
Emenda

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP13199-S AIRTON SANDOVAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a Emenda modificar a redação do item II do para
grafo 10 do art 272

Não obstante a matar-ta ser de grande 1nteresse para as u
ntcteoee da Federação, entendemos deva ela constar de norma
tnrr-accnst ttuctonat , em r-azão de sua escectr tctcace e de suas
peculiaridades

Assim, corwàe seja euer-tmtee do Projeto, razão por Que
discordamos da Emenda proposta

-------------------------------------------------------------------------------
lP13200-2 DIRCE TUTU QUADROS
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .oe autoria do nobre ccnet ttutnte Agassiz Álmeida, somos,
por coerência, pela rejeição desta emenda------------------------------------------------------------------------------

lP13201-1 DIRCE TUTU QUADROS
••••••••• PARECER .

A forma de criação de Estados, sejam de que tipo forem,
está adequadamente prevista no Projeto

Os elementos constantes da proposta são matéria infra-
constitucional. Pela rejeição

lP13202-9 DIRCE TUTU QUADROS PTS
••••••••• PARECER •••••••••

Procede a iniciativa da const tt.utnte paulista
A redação sugerida eetnora um pouco o texto
Pelo acolhimento

lP 13205-3 LuCIA VÂNIA PMDB
• PARECE'R .

O conteudo da Emenda, em sua essência, fOl incorpora 
do ao Projeto sob outro r ttutc

lP13206-l LuCIA VÂNIA PMDB
.......... PARECER •••••••••

A emenda conf f t ta com as emendas suor-esstves pelas quais
optamos Pela r-eretcão-------------------------------------------------------------------------------

lP13207-0 LuCIA VÂNIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A nova redação dada ao centtutc or-efuctca a emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP1320B-B BRANDÃO MONTEIRO POT
............ PARECER .

Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação
do ilustre Autor em disciplinar mtnunctcsamente os efeitos
praticas e teaats da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer neta 1hes acerca da lmpl ementação, no texto const i
tuctonar

A redação do art 475 do projeto, de resto aproveitado
com mtntmas alterações no Substitutivo deste Retatcr regula
de forma completar a concessão de bener tcto. deixando para
a legislação tntr-accnst ttuctcnat a r-eaêncta dos aspectos espe
ctr tcce da antat ta

Ressalte-se que grande parcela dos cr-ecettos sugeridos
acham-se no sucst ttut tvo. pelo Qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda

lP13209-6 BRANDÃO MONTEIRO POT
.......... PAR.ECER .

A emenda aborda assunto ainda discutido a ntver de Pro 
feto. devendo o Substitutivo f1rmar posição oer tnf t tva sobre
o tema Pela pr-ejuotcat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP13210-0 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECER •••••••••

A Emenda propõe a eetat taecãc das atividades bancarias
Essa proposta, a ser posta em prática, representaria uma
substancial expansão das atividades estatais em um setor eco
nômico que, alem de ser relativamente coepet tt tvc, permanece
com ampla nr-eoomtnâncta oa iniciativa privada nacional
Pela rejeição

1P13211-B BRANDÃO MONTEIRO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-oncst to de
s tecr tr tcar- a redação do Projeto, pela eliminação de expres
sões ou de artigos cr-esctnmvets E cr-eter-tvet adotar uma
forma que contenha o pr1nc1pio do ctrettc, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estencee-se em aspec
tos que qual1ficam a matéria e que são pertinente à legisla
ção ordinária
Pela rejeição

lP13212-6 BRANDÃO MONTEIRO POT
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhido parcialmente, nos termos do item respectivo,
acrescido da menção ~privad'a·, por tratar-se de competência
fiscal tzaõor-a do Poder Publ tco

lP13213-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A expressão "Poder sunt tcc-ccnc concedente, constante do
art 3DS do projeto, pretende permitir t textet t tcaoe sufici
ente para que aos Estados e Munic\pios possa ser delegada
oar-t tctpacêo na concessão, nos termos da legislação tnere
conat t tuctona't

Por outro lado, a determinação dos sujeitos da explora
ção dos recursos minerais deveria ser, salvo melhor juizo o
bjeto da legislação ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13214-2 BRANDÃO MONTEIRO por
.."'••••••• PARECER •••••••••

o proposto com a emenda não aperfeiçoa o texto do r-eta
lo'

Pela rejeição

lP13215-1 BRANDÃO MONTEIRO POT
••••••••• PARECER .

O depósito dos recursos da União, relativos a pr-ogramas
eeatcnats , deverão ser, em nosso entendimento, depositados
nas instituições regionais oficiais de crédito, conforme pro
posto no Projeto sob exame

O deposito das disponibilidades de caixa de cr-aãos publ i
cos em tost ttutcões oficiais de credito tambem está assegura
do no eerer-too Projeto

A Emenda proposta não ccntr-f out para o aperfeiçoamento do
texto proposto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13216-9 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMD3
..•••••••• PARECER .

O texto Que se encontra no Projeto e resultado de consul
tas e debates com a classe dos servidores publicas Diante
utssc, entendemos Que não deva ser alterado por representar
uma antiga reivindicação------------------------------------------------------------------------------

lP13217-7 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a inclusão de mais um item no artigo 266,
para vedar a tributação, pelo imposto de renda dos proventos
da tnat tv tdada e das pensões concedidas a qualquer titulo

Não obstante a teccr-tancta da Emenda entendemos que se
trata de matéria que, por sua natureza e cer-ecter tet tces ,
deve ser reautaoa a ntvet de legislação os-ctnar-ta e não no
texto const ttuctcnat ,

O problema não e de imunidade mas, sim, de isenção Cabe
à lei, entre atr-taces de rendimentos. especificar os Que se
sujeitam a taxação e declarar os Que ficam fora da tributa
ção Somente cuanco se trata de protege" vatc-es fundamentais
e Que a Constituição deve intervir e criar restrições ao Le
gislativo

No caso em debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar cambiante, ensejando Que pessoas com rendimentos
reduzidos numa determtnaua espécie percebam tambem, r-encmen
tos expressivos noutras espec1es - o que oesaccnsetna solução

~g~~~çõ~~g~~~i ~i ~d~~~~~l~u~iã~or:.a1:~so~~:g;ri a tem me1hores
-------------------------------------------------------------------------------

lP1321B-5 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMOB
• PARECER .

Pela rejeição, tendo em vreta a solução adotada pelo
Projeto de Constituição, Que dar coecctêncta aos euntcmtcs
para estabelecerem os cr-f ter tos que condicionarão a criação
de Distritos

lP13219-3 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
• PARECER •••••••••

Em que pese sua relevância, não se cogita da apr-ectacão
da mater ta no âmbito constitucional

Pela prejudicialidade
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lP13219-3 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB lP13237-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB

lP13220-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••* PARECER .".....*....*

A Emenda deve ser parcialmente aprovada, por conter as-
pectos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de
Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P13221-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
....... " PARECER **

renctona o relator que fique na Seção das atribuições
do COngresso Nacional, ctsccs tt Ivo Que atrfbua ao Poder t.e
gislattvo ce rtér-tos para -ctass te tcecãc de documentos e trr
formações oficiais s tat tcsce e prazos para a sua oesctesstr t
cação

Portanto, o objeto da emenda, esta oar-ctatmente aten-
dtoa

1P13222-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............. PARECER .

A Emenda propõe que se acrescente ao 'item IV do ar t tgo
12 uma e t tnea, que ser-ta a "e". r-enumer-ando-se as demais

A Emenda parece-nos pertinente e oportuna, razão por que
deve ser enr-ovet teca, com os ajustamentos r-eoactonaf s neces
sários, pelo Substitutivo

Pela aprovação car-ctat ,-------------------------------------------------------------------------------
1P13223-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........... PARECER ..

No pr-cpós t to de s1mpl1f1car o texto cooet ttuctcnat • somos
pelo acolhimento da emenda

lP13224-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
..."' PARECER .

O autor pretende supr tmt r- o parágrafo 20 do ar-t 29 do
projeto A nossa proposta ao liberalizar ainda mais o c1tado
preceito atende oarctaineote aos objetivos da mesma-------------------------------------------------------------------------------

lP13225-B JOS~ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............... PARECER ...

Sem embargo do apreço pela tntencão. por não eretçoae-ee
a outros nr-rncrctcs ou pela sua tnoer-t tnãncta com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13226-6 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda propõe especificar, no rol das conoetêncts dos
Mun1c1pios, a prestação de serviços tccats de transporte co
ret tvc

Se considerado coma de predominante interesse local, os M
untctctos poderão fazê-lo, atendendo ao cr-tnct tc geral da
prestação de serviços Mun1cipats. nos termos do Substitutivo
co Relator

O parecer, portanto, é pela prejudicial Idade-------------------------------------------------------------------------------
lP13227-4 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.......... PARECER •••••••••

A proposta está quase totalmente acotntca em nossa pro 
posta-------------------------------------------------------------------------------

1P13228-2 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER ..

Pela aprovação car-ctat tal como propõe o autor o enctsc
IV do artigo 62 do Projeto de constituição, passa a ter- a
seguinte redação ~IV - cr-canteacões das funções teatsi et tve
e corrtrol acor-a da Câmara Munictpa1 ~

Pela aprovação parctar---------------------- ._-------------------------------------------------------
lD13229-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB.....* PARECER * .

Pela aprovação nos termos do subst t tut tvo

tnstêncta. o ajuizamento da ccnventêncta e da oportunidade da
despesa decorrente do contrato 'impugnado, valendo a Sua tner-'
cta no exame ao recurso, portanto, como admissão ractte da
tncensur-aat t tuade da oecteãc do Tribunal de Contas da União

Nosso parecer, assim, é pela r-ef etcãc da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P13238-0 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............* PARECER *••

A emenda ncdtt tcat tva suor-ees tva propõe dar mais redações
ao ar-t 255 do anteprojeto

Entendo ser oats abrangida a torne COMO se encontra, so
mos pe 1a rej e t cão da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP13239-B JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.............. PARECER .* .

Embora salutar e de grande alcance social, a meter-ta deve
figura" no âmbito da legislação cr-otnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP13240-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
... PARECER ..

A alteração de redação contida na presente emenda é mater ta
oer-tmente ao âmbito tia teatateçêc crdtnar ta-------------------------------------------------------------------------------

lP13241-0 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMDB
.............. PARECER .

Pela aprovação car-ctat nos termos do Sucst t t ut tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P1324'2-B JOSÉ lGNACIO FERREIRA PMDB
... •• * PARECER ...

O Projeto, ao ctsccr- sobr-e os servidores publicas civis,
estabelece. com respeito â mat er ta de que cuida a Emenda, que
"o ingresso no serviço cuot tcc .. sob cuatcoer- regime depende
rá sempre de aprovação. pr-év \ a em concurso pub 11co de crevae-

Tal regra, à evidência, tambem se ect tca aos Servidores
do Tribunal de Contas da União

Pela prejudicial teaee da Emenda------------------------------------------------------------------------------
lP13243-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
.............. PARE.CER *•

O objetivo cr-tmordtat do preceito alvo da Emenda é evi
tar que o controle interno se omita em levar ao imediato co
nnecteentc do Tribunal oe Contas as irregularidades de que ti
ver conhecimento quando do exer-ctctc de suas atribuições

Destarte, a representação apenas á chefia tmedtata não
atende a esse elevado oajet tvc, o qual se faz tanto eats im
portante quanto se tenha em mente Que e tecresctndtvet a atu
ação integrada dos dots sistemas de COntrole t tnreeno e ex
terno) car-a o bom êxito da t tscat tzacâo da aplicação dOS re
cursos publ tcos

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
1P13244-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........... PARECER .

A matêr-ta do ar-t tao 107, item IV, tem cunho ncr-ar taarue ,
em retacêc à aomtntstr-acãc Publlca

Assim. somos pelo n~o acolhlmento da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP13245-2 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
................. PARECeR .

Os ctr-ettos sccta ts e cctet tvcs se constituem em ntr-ef to
positivo convencional do homem em sociedade, Dor oposição ao
DIREITO NATURAL que. sendo tncr-escr tt tvet e anterior a-ouat
quer convenção social, se baseia unicamente nas teta eternas
da razão e da moral Possuem acuetes var-tancas e ar-eoat tvtoa
de em função da situação cct tt tca e econômica do Pais e eou
cac t ona 1 de seu povo

Assim, não desejamos que a nova Carta seja um r-el tcãr-rc de
matar-tas utópicas Para nos, já constitui um grande passo man
ter-se a redação da al tnea "e" do 40 co ar-t 188 do Proje
to, CO'11O nele está

Pelo não acolhimento

lP13246-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
• PARECER •

A matee ta constante da presente emenda coaduna-se com
as linhas gerafs oc Projeto, daI nosso parecer pela aprova
ção

lP13247-9 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••" PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~:~~~~~:~::_~:_:~~~::~~-~:_:~:::~~::~~:~~~----------------
lP1324B-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
...*... *••••• PARECER ••**.........

A matéria, embora os elevados propósitos do eminente
ccnst ttutnte, encontra inserida, em linhas gerais. no texto
do Projeto de Constituição

-----------------~::~~.:_:~~:_~:~:_~~:~~~~:~~~~:~:_~:_~~:::~~:-~~:~~:_---------
lP 13249-5 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
........ "' PARECER .

Não obstante tncensur-évets as razões do emtnente Autor,
os objetivos da proposição já se encontram atendidos pelo
que, no particular. c tacõe o texto

Pela cr-ejuctcat tcade------------------------------------------------------------------------------
lP13250-9 JOSE IG"lACIO FERREIRA PMDB
•••• " •••• PARECER .

O objetivo da Emenda já se encontra atenutcc no texto,
pois "o exer-ctctc do controle externo a cargo do 'rr tnu-tat de
Contas da União será ctsctpt tnacc em lei ~

------------------~:~:_~::~~~~:~:~~~~~:_---------------------------------------
1P13251-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............... PARECER ** .

Efetivamente, o texto como está r-ecnatoo -ic Projeto de
ccnst ttutcãc, deixa lacunas que foram observadas pelo Autor d
a emenda •

Neste sentido, é vãuea a emenda ncctt tcat tva proposta
pelo eminente const t t utnte pois o texto em si ficará mais a
primorado

-----------------~~~~~.:_:~~~-~:~:-:~~~~:=~~-~~-~~:~:~!:_:~:~~~----------------
1P13252-S ' JOSÉ IGNÁCIO FERRE;IRA PMOB
............... PAI'l.ECER ..

A Emenda deve ser aprovada parcialmente, por conter as-
pectos Que se nar-eontzam com o entend1mento predominante na

------------_:~~~::~~-~:_:~:!:~::~:~~~~----------------------------------------
lP13253-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
•• * *.. PARECER * ..

Parece-nos perfeitamente adequado e suficientemente

------------_:~~:~~:~::_~-~~~~~:~:~~~-~!::~~~---~~~:_~~:!~~!:~~~~~~~:_---------
1P13254-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............ PARECER *.

Na ceroceacta representativa não só os trabalhadores mas
todo o povo dispõe de 6rgãos de representação, inclusive o
teatslat tvc. via dos quats é noss tvet operar uma fiscalização
bast-ante eficiente da condição da coisa pública pelos manda
tor-tos, tunctcnats , etc

Alem disso, a presença de representantes de segmentos
scctats na eomtntstr-ecãc pode per-tuccar-. ao tnvés oe agilizar
a COndução dos neacctce

Somos pela supressão da al'inea -e-. do item IV, do ar t

-------------~::.:_~~-~~~~::~.:_~~:~~-~:~~-~~~~-~_:~:~~:-!~:~-~~:~~~~::~:_--------

1P13230-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIPA PMDB
.01< * DARECER oli .

Pelo não acolhimento, tenda em vlsta a orientação adotada
no subat t t ut tvo

lP13231-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
................ PARECER ..

O recurso ao ctenar-rc. como proposto na Emenda, neutra-
liza os objetivos Que estão a ensejar a redação tio ar-t 127,
que são o de tornar as Comissões Permanentes, de aér-tto. um
verdadeiro fl1tro da tramitação de projetos de lei, descon
gestionando a ür-dem do üta

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1P13232-1 JOSE IGNACID fERREIRA PMOB
........... PARECER .

O autor tem razão não e crocr-to do texto const ttuctcnat
a referência a cometlmento de abusos, Que, at tás a let or
dinária coíbe

Pela rejeição

1P13233-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
......* * PARECER * ...

Não deve haver paternal tsmo do Estado, muito menos se e
para garantir o acesso ao melo de comunicação Cada eut toaoe
custe la a despesa que jUlgar pertinente

Somos pela rejeição

1P13234-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER •••*......

A emenda acrescenta ao parágrafo 50 expressões eeter-mt
nanoo que o acesso dos partidos ao melo de coeuntcacãc ser-ta
em ~igualdade de conctcõee- Trata-se de uma questão meramen
te semântica a nossa proposta determina Que o acesso ser-a re
gulado em 1et e isso pressupõe, evidentemente, que os pr-tnct
pios de direito ser-ãcecataocs sendo respeitadas, na 'integra

-------------~:_:~~:~~~~~::_~~~~::~:::_-----------------------------------------
lP13235-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER .

cremos que o principio esteja bem tipi.f'.1cado no art 94
Quanto ao seu detalhamento, e oportuno remeter-se a r e t Or

dinária

lP13236-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
................. PARECER .

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus ce
r-ear-atos co Projeto, conr tr-mam a tnextsrêncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente d1scut toe nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , tr-ut t tf car-am os dispositivos relacionados em artigo
00 eesmc número do subst ttut tvo. Que tanto quanto poss tvet
procura responder ar trmat tvemente, em parte e em essêncta, as
flnalidades cr-et endtces na proposição sob exame Pel a aprova
ção per-cta:-------------------------------------------------------------------------------

1P13237-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
.............. PAR!::CER .

As únicas decisões da Corte de Contas de que caberá re
curso ao Congresso Nacional são aquelas das Quais decorra a
sustação da execução de contratos firmados pela Administra
ção Publica -eoeeat

Trata-se de matér ta, forçoso é convir, de inegável esoe
ctetctdeoe. onde acueta Corte exerce atribuição tnerente ã
sua s tnçutar- competência e Que é tnsuscet tve t de reexame. P'Dr
isso pelo sccer- .nmtctar to

Ao legislativo, em nosso entender, deve caber. em ú1t1ma

1P13255-0 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA
................. PARECER .......**... PMOB



~:~~~:~~::~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~:::~-~~~~:_~~_:~:~~:~-~~~:::~~~~~~--------------
lP13272-0 BRANDÃO MONTEIRO POT
....... "'.... PARECER ...... "'.....

Como pretende a emenda de fato, a subcr-dtnacão cc pro
cesso de criação de empresas est atats a lei federal te-na
cesnecessar-ta a exnt tcttecêc da transitoriedade da interven
ção estatal no comtnto eccnômt cc

Da mesma forma a proposta de supressão da exigência de
concurso publico para Qualquer contratação nessas tnst ttut
cões , Que se suaet tam ao dtr-at tc pr-ccr tc das eeor-esas e-rva
das, representa uma adequada medida cr tentaoa para a sua su
peração de impedimentos ao pleno exare teto das atividades
dessas empresas

------------------~::~-~~~~~~~~~-----------------------------------------------
1P13273-a BRANDÃO MONTEIRO POT
.. PARECER ., .

Pretende a Emenda a oficialização das ser-vent tes extr-aru
dtc ta ts

A estat1zação pretendida no momento, não nos parece con
veniente em razão a total ausência de uma estrutura por parte
do Poder Publico capaz de manter em funcionamento os ser-vrçcs
nctactats

- Por outro lado, a despesa com a alteração sar-a vultosa, o
que oesaconserna, por ora, o procedimento suaer-toa

----------------~::~-~:~:~~~~-~:_:~:~~~---------------------------------------
lP13274-6 BRANDÃO MONTEIRO POT
............. PARECER .

Na analise do ctaccs tt tvc que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se Que a mate
r-Ia não e de natureza constitucional, tendo sido totalmente
Rejeitada

-----------------~~~:~~:~:_:~~:_~:~~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~----------------------
1P13275-4 BRANDÃO MONTEIRO POT
............ PARECER .

A emenda propõe a revogação da lei no 7170/83 - Lei de
Segurança Nac tona t e ° Serviço Nacional de Informações

-----------------~-~:::~~:_~~~:_~:~-~~~~~:~~:_--------------------------------
lP13276-2 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECE;R .

O projeto adota uma cer-scect tva de tratamento Integrado
das áreas de fronteira e 1nd1genas com as normas sobre
aproveitamento de recursos naturais

-----------------~::~-~~:!~~~~~~~~~~~:_----------------------------------------
lP13277-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT
.......... PARECER ...

A redação apresentada na presente emenda responde com
mais clareza aos objetivos dos pr-tnctptos a11 atocacos (314)
É tucroa e abrangente, conforme demanda a Le1 Maior

-----------------~::~_:~~~~~:~~------------------------------------------------
1P13278-9 BRANDÃO MONTEIRO PDT
........... PARECER .

Na analise do dispositivo que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se Que a mate
ria não e de natureza constitucional tendo sido totalmente
Rejeitada

------------------~~~::~!~:-~~~~-~:~:_~:~:~:~~-~:_:~:~~:_---------------------
1P13279-7 BRANDÃO MONTEIRO POT
............ PARECER .

A emenda svor-ess tva Quer retirar do anteprojeto o ar-t
249, onde não se admite o emprego do habeas corpus Dentro da
",espera nt t f tar- se permitido fosse o seu uso, seria o caos
eomtntstr-at tvo. abalando os alicerces da hierarquia e da rrts-

-------------~~~~~~:_----------------------------------------------------------
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Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivo de varias etapas

Assim, por coerência somos pela rejeição desta emen-
da

lP 13256-8 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

A emenda pretende ampliar o no de Deputados Distritais
do DF, do triplo para o quecr-uptc da representação na Câmara
dos Deputados Pelo não acolhimento, tendo em vista a orien
tação adotada no sunst t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

lP13257-6 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, ccns tcer-anoc que o novo substitutivo do
relator deu nova redação a mater t a------------------------------------------------------------------------------

1P13258-4 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

Objetiva a emenda que as constituições estaduais regulem
a criação, o desmembramento, a tnccr-ccr-acão ou fusão de üta
tr-ttos , reservando-se ao euntctntc a competência para a exe
cução desses atos, nos termos da constitulção estadual A e
menda é a nosso ver, cesnecessar-ta, pois o texto proposto
para a Carta vaane não veda a regulação do assunto nas cons
tituições estaduais Pelo não acolhimento

1P13259-2 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMDB
.............. PARECER .

A Medida preconizada pela emenda deverá ser objeto de lei
or-mnar ta, de vez que o capitulo de Meio Amblente fornece o
amparo abrangente para que se desencadeiem processos par-t tcu
iar-taeoce como o referido na proposta

lP13260-6 CLAUDIO ÁVILA PFL
........... PARECER .

Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo
do Relator optou pela manutenção do dispositivo em sua forma
or1g1nal

lP13261-4 CLAUDIO ÁVILA PFL
............ PARECER ..

O Relator entende que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tr-tbut ãr tc dispensado aos ren
dimentos do trabalho assalariado No Que respeita à isenção
de contr1buição cr-evtoenctar-ta. trata-se de mater1a que ja é
objeto de lei or-dtnãr-j a, oesnecessar-ta e impertinente sua
disciplina no texto constitucional

lP13262-2 CLÁUDIO AVILA PFL
.......... PARECER .

Pela rejeição
__A proposta não especifica a forma de investidura ou con
trato, e a constituição consagra o concurso publico como for
ma de provimento dos cargos publ1cos-------------------------------------------------------------------------------

1P13263-1 NAPHTALI ALVES PMDB
.......... PARECER .

Sugestão acolhida, nos termos do substitutivo do rela-
to,---------------------------------------------_.._-------------------------------

1P13264-9 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECER •••••••••

A Emenda proposta, exclui do fundo a ser criado, as tnst t
tutcões financeiras do setor publico

Entendemos que as tnst ttutcões financeiras publicas devem
participar do fundo e que a União não deve se resoonsabt t tzar
por aplicações no mercado financeiro

A proposição não contrlbu1 para o aprimoramento do Proje-
to em exame J

Pela rejeição
1P13280-1 BRANDÃO MONTEIRO
............ PARECER .

POT

lP13265-7 BRANDÃO MONTEIRO POT
............ PARECER .

A ElI'enc:la cr-et enoe responsabilizar a União por depósitos e
aplicações nas instituições financeiras coe,esta controladas

O texto emendado, ar-t tao 285 do Profeta de ccnst ttutcâo;e
relacionado com o artigo 32B, v, do mesmo Projeto, que atri
bui a Lei do Sistema s tnanceu-c Nactonat dtscor-. entre outras
mater tas , sobre a criação de fundo, mantido com recurso das
instituições financeiras, com o objetivo de proteger a ecomc
mia popular e garantir depósitos e aplicações até determinado
valor

A participação das instituições oficiais neste fundo jus
titica-se, principalmente se se considerar Que atçueas , a
exemplo do Banco do Brasil S A , têm acionistas privados aos
quais distribuem t ucr-os e dividendos e que, evidentemente, de
vem responder - junto com o actcntata mafor tter-tc - pelas
ob-tsacões da instituição Não nos parece legitimo pretender
que a União, com recursos ar-recaoos da toda scctecade, garan
ta, co"'! exclusividade. os oeccs ttcs e as aplicações realiza
das nas tnst ttutcões financeiras que controla

Assim, não obstante os elevados propósitos Que inspiram o
Autor, somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P13266-5 BRANDÃO MONTEIRO POT
............. PARECER ..

Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, fi-
lantrópicas ou comunitárias

lP13267-3 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECER .

A proposta contida na emenda fica prejudicada, tendo
em vista que o Relator optou pela supressão dos arts 339 e
486 do Projeto da Comissão de Sf s t emat tzaçãn, por se tr-a 
tal' de matéria eats crõcr-ta de legislação ordinária

1P1326B-l BRANDÃO MONTEIRO PDT
........... PARECER "'••

A Emenda percute questão que deve ser exam1nada â luz. do
_____________~~~::~:~:~~~__~::~_~~~~~~~~~ L~ _

1P13269-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT
................. PARECER .

A Emenda cof et tva centralizar, em tnst ttutcõee f1nancel
r-as oficiais federais, a arrecadação dos impostos da União

A nor-ma proposta, não obstante os elevados propósitos do
nobre Constituinte, é de natureza tnrt-aconst ttuctonat , dadas
as car-ecter-tst tcas da matéria d1sc1p11nada.

A ccnst ttutcão Que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes crôcr-tcs de regulamento, se a pretendemos duradour-a

Assim, somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP13270-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT
......."'•• PARECER ••"'•• 111;.01".

A Emenda objetiva central tzar , em tnst ttutcões financei
ras ct tctats federais, a arrecadação dos impostos da untão

A norma proposta, não obstante os elevados crccos ttcs do
nobre Constituinte, é de natureza tnts-econst ttuctcnet , dadas
as car-acter-tst tcas da meter-ta dtsctpt tr;.Ja

A Constituição que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos duradoura

Asslm, somos pela rejeição da Emenda

1P13271-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT
....."' PARECER .

As r tnat toaces oer-seautcas pela Emenda centr-ar-ta» a or-t
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

A emenda sucr-ess tva propõe a retirada do Anteprojeto do
-esteoc de Defesa ~

Há a necessidade de sua manutenção, como ação intermedia
ria entre uma situação normal e a de Estado de srt tc

lP13281-9 BRANDÃO MONTEIRO POT
............ PARECER ....*•••••

A Emenda em questão objetiva permitir o deposito das
dtscontbt 1idades de caixa da União e das ent idades sob seu
controle em tnst ttutcãc financeira oficial federal.

Não obstante os elevados propósitos do Eminente Const1 
tu1nte, a matéria ccnsunstanctaoa na presente Emenda confl1 
ta com a sistemática geral adotada pelo Projeto, motivo por 
Que somos pela sua rejeição

lP13282-7 BRANDÃO MONTEIRO PDT
............. PARECER .

A emenda contem os elementos bas tcos do monopólio confor
me admt t tuos nos itens I e !lI do ar,tigo -310

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP132B3-5 BRANDÃO MONTEIRO PDT
.................. PARECER ...

A meter-ta e infraconst ttuctonar , objeto de tet especial ou de
negociações, acordos ou tratados entre o Brasil e
instituições ou governos estrangeiros
Isso posto, somos pela rejeição da emenda proposta

1P13284-3 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECER ..

A Emenda em Questão visa suprimir ° paragrafo 20 do ar-t t
90283 do Projeto de Constituição, que permite ao Banco Cen
tral do Brasil comprar e vender ao t ttutcs de emissão de Te
souro Nacional, sob o fundamento de que a matar-ta esta disci
plinada no artigo 328, inciso r r r , que trata da ter do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda, não obstante elevados orcooattos do Autor, alte
r-e substancialmente a proposta acolhida pela maioria dos cone
t t tutntes que examinaram a matar-ta. nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Const t tuctona I

Assim, somos rejeição.

lP132B5-1 BRANDÃO MONTEIRO POT
................ PARECER _

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação ã
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos cons ts tente o argumento de que se tra
ta de matéria mais propr1a de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectt tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a r tscat t
zação dos "fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
espec1f1ca do M1n1sterio da Previdência e assf stêncta Social,
à Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes----------------------------------------------------------------------------.--

1P13286-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT
............... PARECER .

A Emenda, tal como proposta, argumenta sobre as
aberrações do mercado privado de seude, no oars No entanto,
a retirada da frase "com fins tucrat tvcs- seria extremamente
radical, desfigurando as intenções do dispositivo------------------------------..------------------------------------------------

1P13287-8 BRANDÃO MONTEIRO por
............. PARECER .

Visa a suorim1r no inciso IV do art. 20. do Projeto de
Constituição a expressão -c o estado de ceeesa- Somos pela

------------_:~~~:::~~-~:_~~~~~~~:_:~~~~-~~~~~.:._~~-~:::~~~~-~~:~:~_:~--------
lP13288-6 MIRO TEIXEIRA
....."'•••• PARECER .

PMOB
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lP1331l-4 MAURO MIRANDA PMDB
••••• ""....... PARECER l'''' ••• '' •••

A emenda foi rejeitada, uma vez Que é tntencãc vlgente
Que o Sistema Nacional untco de Saúde estabeleça as or tcr-toa-

-------------~:::_~~-~::~-~:_!~:~~~~-~:_:::~::~:_~~~~~~::._~~_:::~:_:~~~:_-----
1P13a12-2 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER $ ••••••••

Pela rejeição, considerando que o novo Subst t tut tvo do
Relator deu outra redação ao cnsccstt tvc------------------------------------------------------------------------------

lP13316-S MAURO MIRANDA PMDB
~ PARECER ....

sucr-tmtuc o dispositivo, na redação substitutiva do neta-

------------_:~~.:_:_~~:~~:_~~~:_~~~~~~~::~:_-----------------------------------
lP133l7-3 MAURO MIRANDA PMDB
........... PARECER .

A preocupação do nobre Constttutnte é a mesma cont1da no
Projeto ou seja, oferecer e garant1r ensino de 1 grau nr-to
r-t tar-t anente para todos os brasileiros

Pela rejeição

lP13314-9 lnAURQ MIRANDA PMDB
........... PARECER •••••••••

A Proposição em exame, conquanto constitua vai toso sub
stuto para o processo legislativo, merece ser adequadamente
cc-is toer-aoa quando se tratar da legislação complementar e
cr-dt nér-f a

------------------~::~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lP133l5-7 MAURO MIRANDA PMOB
.........."' PARECER ~ .

Matér1a que melhor poderá ser tratada pelo tectsteocr
cr-etnãr-tc

lP13310-6 MAURO MIRANDA PMDB
.............. PARECER ...

Na democracia r-ecr-esentat tva não so os trabalhadores mas
todo o povo dispõe de órgãos de representação, tnctus tve o
teatsrat tvc, via dos cuats é ccsatvet operar uma t tscar tzacêc
bastante eficiente da condução da cctsa publica pelos manda
ter-toe. rvnctcr-ãr-tos , etc

Alem disso, a presença de representantes de segmentos
scctate na admtnt s t r-açâc pode perturbar, ao invés de agilizar
a condução dos necóctoa

Somos pela supressão da at tnea -n-. do Hem IV, do ar-t
17, do Projeto, razão pela qual a Emenda deve ser r-ejet taoa

Pela rejeição

PMDBMAURO MIRANDAtP133a9-2

lP133l3-l MAURO MIRANDA PMOB
............. PARECER ..

Apos acurada reflexão, contutnos que relativamente ao ctr-ettc
de greve, apenas quatro pontos fundamentais devem f1gurar co
mo preceitos const ttuctcnats •
1 - a liberdade de exerctctc do direito
2 - a atr-teutcac-ece trabalnadores da oet tntcão sobre a opor
tuntcaoe e o ãretn t o de tnter-esses a defender por- meio de gre
ve,
a - a preservação da cont tnutoaoe de funcionamento dos servt
coe oest tnaocs a atender às necess toaoes tnadtávets da coma
ntdeoe ,
4 - a regulamentação do dtr-e tto pela tet r-escett anoc aqueles
parâmetros const t tuc tona ts
Como a Emenda preconiza a r tber-ceoe do exer-ctctc do direito
de greve, mas sob outra fórmula que não aquela ac1ma exct tct
;ada, somos pela aprovação car-ctat
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lP13297-S PAULO MARQUES PFL
......*•••• PARECER .

Pela aprovação, com base nos termos da just tr tcecão da
Emenda

-----------------~:~:_:~~~~:~~~------------------------------------------------
1P13298-3 PAULO MARQUES PFL
................. PARECER •••••••••

Segundo a trad1ção do Direito m-aertetrc, a Emenda em causa
trata de matar-ta tntr-accnsr ttuctonat , merecendo ser ccns toe-

-------------~:~:_~~:~~~-~:_:~::~~-~~-~:~!:~:~~~-~~~~~:~:~::~_:_~~~~~~~~:_-----
1P13299-l PAULO MARQUES PFL
•••••*••• PARECER .", •••• ",...

Tendo em vista que o ens1no obrigatório possui atnoa de-
sempenho oertctente , somos de parecer Que todos os esforços
nele devem ser concentrados, A educação pr-e-escotar-, sem ouvt
da de grande alcance soclal, deve ser- contemplada com outras
fontes de recursos

~~~~:~:~~~~~-~~-~::~:~~-_:_-~~~~~:~-~~~~~-~~-:~~~~~~-~~~:~:~:~~~~--------------
A redação sugerida na Emenda não ecer-retcca o texto ado

tado pelo Substitut1vo que, com mtnuctas , dtsctcr tna a acr-e
ctaçãc dos atos dos governos autor t t ar-tcs pelo Supremo Tr1bu
nal Federal

-----------------~~~:_~:~:~=~~-~:_~~~~~~~~~~-----------------------------------
lP13289-4 MIRO TEIXEIRA PMDB
...... "'...."''''''' PARECER •••••••••

O texto já prevê a r tscat taecãc das operações de seguro,
sendo desnecessarlo o acreecurc pretend1do Pela aprovação

-------------~~:_::~~~:_~~_:~~::~:~:~~~----------------------------------------
1P13290-B MIRO TEIXEIRA PMDB••••"'.*•• PARECER •••••••••

O ingresso no servtcc cubr tco. somente através de consumo
e mfster- que se estabeleça no texto const ttuctonet e não
através de lei ordinária Quanto ao problema da ctscr-tmtne
ção, o art 12, ai tnea f, já otsoõe amplamente sobre a maté
ria, razão pela qual não vemos necess toaoe de nova 1nserçao

-------------~::::_::~~~-------------------------------------------------------
lP13291-6 MAURO MIRANDA PMDB
u PARECER .

Os dteccett tvos da Emenda, embora revelem o elevado df s
cer-t tnc do proponente, poderão flgurar ma1s adequadamente,
de acordo com a tr-eotcãc do ütr-e t to oeaat tetrc. no corpo da

-------------~:~~~~:=~~-~~~!~~~::_:_~~~~~:~:~!:~-------------------------------
lP132a2-4 MAURO MIRANDA PMDB
.......... PARECER .

A Comissão acolheu as ponderações do t tustr-e autor Pela

------------_:~~~~:~~~---------------------------------------------------------
lP13293-2 MAURO MIRANDA PMOB
........ ",. PARECER .

------------------~:::_:~~~~:~~~.:.-~~:_::~~~:_~:_~~~:!:!~:~~~-~:_~~:~~:_--------
lPl3294-1 PAULO MARQUES PFL
........... PARECER •••*......

A mater-ta f é consta no Projeto, portanto esta prejudica-

-------------~:_---------------------------------------------------------------
1P13295-9 PAULO MARQU::'S PFL
.............. PARECER .

suor-tmtoo o ctecos tt tvo. na redação substitutiva do neta-

------------_:~::_:_:~:~~:_:~::_~::~~~~~:~:_-----------------------------------
lP13296-7 PAULO MARQUES PFL
...."' PARECER .

A proposta de Emenda dispõe sobre ccnteuoc, cujos desdo
bramentos jur-tctccs , segundo a praxe do Direito no Brasl1 ,
melhor se coadunam com a legislação cedtnár-va e complementar

Pela rejeição

PMOB

PMOB

lP13300-9 PAULO MARQUES PFL
..."'••••• "'. PARECER "'.

A autonom1a e um atributo nts tõr-tcc das universidades
não cabendo estendê-lo às instituições isoladas.

Pela r-efetcêc-------------------------------------------------------------------------------
lP13301-7 JORGE ARBAGE POS
............ PARECER ...

Temos a ccnvtccãc de Que a mat ér ta em foco recebeu

------------_:.~~:~~:~:~-~~:~~:~~-~~-~:~~::.~--~::~-~::~~~~:~::~~:~:_------------
lP13302-S JORGE ARBAGE PDS
........... PARECER .

Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos
de parecer Que, neste momento ntstõr-tcc. a1nda é importante
manter- a vinculação de recursos par-a o ensino
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1330a-3 JORGE ARBAGE PDS
............. PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros cr tnctptcs ou pela sua tmper-t.tnêncta com o tema, a

-------------~:~~~:!:_~~~_:~::~=:_:~~~~~~:_--~:~:_::~:~~~~---------------------
lP13a04-1 MAURO MIRANDA PMDB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

Os dtscoatt tvcs da Emenda, embora revelem o elevado des
cor-t tno do proponente, poderão figurar mata adequanamente , de
acordo com a tr-eutcãc do ntr-ettc oeast ten-c, no corpo da le
gislação orutnér ta complementar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1330S-0 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame abrange o pr-tnctntc da vtncutacão
de recursos para o enstnc, tendo sido aprovada na forma do Su
bst ttut tvc

lP13306-B MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER •••"''''••••

Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do

------------_:::::~:_~:~-~~::~-~:~:~~~_:~-~!~~~:~:!~~--------------------------
lP13307-6 MAURO MIRANDA
.............. PARECER .

De fato, a natureza partlcular que reveste a intervenção
estatal no oontmc econômico, vinculada a preceitos relattvos
a segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes,
por si s6, justifica eventuats concessões de pr-tvttéatos
e/ou subvenções a estas entidades cubr tces

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma série de
serviços essenctats á população, e a pródução de um conjunto
de bens estatéatccs que demarcam a sua relevante função so
cial e econômica, ao tempo em que a dtat tnaue e a dteer-encta
da tntctat tva prwada

Nessa cer-ecect 1va , só não j ust i fica a concessão de benef \
ctos fiscais que não sejam extens tvef s às empresas privadas

Pela aprovação caectat-------------------------------------------------------------------------------
lP1330B-4 MAURO MIRANDA
.............. PARECER ..

A Pr-cpos f çâo em exame apresenta valiosa contr1bu1ção que o
Substitutivo incorpora em sua essêncta
Pela aprovação parctat

lP13309-2 MAURO MIRANDA PMOB
••••••••• PARECER .

Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda

lP1331S-l MAURO MIRANDA PfotDB
........... PARECER ..

O Relator optou pela manutenção do texto cr tatnat ,------------------------------------------------------------------------------
lPl33l9-0 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER ....

A redação proposta pode truncar a evolução do conceito de
produtos tnoustr-tat i aaoos , que se vem sedtmentanoo na doutr1
na e na fur tsoruoêncta, a partir do surg1mento do ICM, já Que
a expressão passaria a abranger também os produtos semt-ete
oo-eccs Quanta ao Hem VI do 12, é cr-erer-tvet a manutenção
do texto v1gente

Pela r-ejetcãc

lP13320-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT
........... PARECER •••••••"'.

A Emenda em exame ccf et tve eucr-tmtr- o tnctso VIII do Art
282 do Projeto de ccnet ttutcãc. sob o fundamento de que a ma
teria esta cnsctpr tnace no seu Art 32B

Não obstante os elevados propósitos do Eminente cons t t tu-
inte a matér ta consubst anctaca na presente Emenda ccnt t t ra
com a atateeat tca geral adotada pelo Projeto, motavo porque
somos pela sua r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP1332l-1 BRANDÃO MDNTEIRO POT
••••••••• PARECER •••••••"'•

A Emenda deve ser- rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Slstematlzação-------------------------------------------------------------------------------

lP13322-0 BRANDÃO MONTEIRO por
••••••••• PARECER •••• "'••"'.

A emenda pretende atinar o 80 do ar-t 236 do ante-
projeto, dando nova redação onde tnctue que -e pr-es tuente ela
necvct tce prestara contas ao Congresso sectcnat

Entendemos cua a forma cdmo se encontra no anteprojeto é
mats abrangente-------------------------------------------------------------------------------

lP13323-B BRANDÃO MONTEIRO PDT
............ PARECER "''''

A emenda procede no que se refere à part tct pação sobre a
produção de bens mtner-a ts monopol teeocs pela União

------------------~:~:_:~~~~:~~~-----------------------------------------------
lP13324-6 BRANDÃO MONTEIRI)o PDT
••••••••• PARECER .......... "'."' •

Optou-se por compor o Consel ho de representantes coexe-
cut tvc e do t.eatsiat tvo. o Que, em par-te, atende ao di posto
na emenda, que f tca prejudicada, no entanto, na sua forma

lP13325-4 BRANDÃO MONTEIRO PoT
.......... PARECER •••••••••

As empresas de pequeno porte, r-esccnsévets pela geração
de parcela slsn1f1catlva da produção e do emprego, sofrem uma
ser1e de restrições, Quer as or-iundas da organização do mer
cado, quer as eovt nuas , dos encargos e obrigações tnctcen
tee , que não são ccecat tvets com sua tmnor-têncta eccnômtca

A s tnot tr tcaçãc e/ou a er tmtnecãc dessas restr1ções se
apresentam pois como ccndtctcnentes bas tcos para a ccnsct toa
ção desse seguimento, devendo tornar viável mesmo todo um
processo de 1eaat tzacão de empresas atualmente local tzaccs no
setor 1nformal da economta

Acred1tamos, ass tn, que compete ao texto const t tucrcnat
reconhecer -eas a dteer-enctacêc, essenur-encc-r nes tratamento
favorecido

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P13326-2 -DIRCE TUTU QUADROS PTB
• •••••••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten-
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1P1S326-:2 DIRCE TUTU QUADROS PTa A emenda e procedente e deve ser ecctntoa

lP133:29-7 DIRCE TUTU QUADROS PTB
................ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada paI não se ajustar ao ernen
d1mento predominante na Comissão de Sistematização

lP13336-0 AIRTON SANDOVAL PMDB
..... "'.."' PARECER .

As finalidades da Emenda estão em parte conterctaoas no
Substttutivo Pela aprovação parcial

1P13327-1 DIRCE TUTU QUADROS PTB
........... PARECER ..

A Emenda deve ser rejettada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na comtvsãc de s tstenat taecêo

1P133:28-9 DIRCE TUTU QUA.DROS PTB
................. PARECER ..

....5 finalidades cer-eeautcas pela Emenda contrariam a ori
entação definida pelo e-ereto

Pela rejeição

1P13355-6 AIRTON SANDOVAL PMDB
............. PARECER ..... "'.....

A permissão de ingresso no serviço publico sem concurso
publico tem criado abusos e a tnumer-ce ettuacões tr-r-eçutar-es
de ser-vtdor-as Por outro lado, é necessário uma medida mora
lizadora para sanar o caos johe existente na aomtntetr-ecãc
publica

lP13350-S AIRTON SANDOVAl.. PMlJB
........... PARECER ..

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto. Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P13351-3 AIRTON SANDOVAL PMDB
............ PARECER •••• "'......

A Emenda deve ser oaectareerue aprovada, por conter as
pectos que se harmonizam com o entendimento predominante na
Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P13352-1 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER .

Trata-se de Emenda modtf tcat tva da redação do inciso I do
artigo 273

----------------_:~!~~~:~~~-~~:_~-~~~~~::~~-~~~~~~~~-~-~~~~-~~~~~~~~~~---------
lP13353-0 AIRrQN SANDOVAL PflIOB
................ PARECER .

caber-e aos auntctntcs brasileiros a iniciativa de es
tabelecer os cr-t t er-tos para a criação de distritos Pela re 
f etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP13356-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
........... PARECER * .

Improcedente
Insurge-se o constituinte contra a iniciativa legislati

va atr ttiutda ao Poder Juc tctãr-tc e ao Ministério Publ tcc
Acarretar ou não despesa é um detalhe que pouco importa

'"in casu"
Pela rejeição

lP13354-B AIRTON SANDOVAL tlMDB
.............. PARECER ...

O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição
estabeleceu um perfi 1 de distribuição de competências e de
receitas tributarias capaz de proporcionar, a cada esfera de
poder cei rt tcc, os recursos necessários ao atendimento de
suas atribuições

A alteração sugerida na Emenda criaria um ceseaut t tbr tc
no sistema proposto, capaz de comprometer o cumprimento das
tarefas atinentes â União. aos Estados e aos auntctctos

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

1P13346-7 AIRTON SANDOVAL PMDB
•• "''''''' PARECER .

Embora considerando a relevante argumentação do Autor. somos
de parecer que, neste momento ntstcr-tcc, ainda é importante
manter a vinculação de recursos para o enstno

-------------~:~~-~:~:~:~~-----------------------------------------------------
lP13347-S AIRTON SANDOVAL PMDB
.............. PARECER ..

A enenoa aborda assunto ainda discutido a mver de Pro 
feto. devendo o Substitutivo firmar posição oet tntt tva sobre

-------------~_::~~-~:~~-~~:~~~::~~:~~~:_--------------------------------------
1P13348-3 AIRTON SANDOVAL PMDB
"' ". PARECEP .

A Emenda cojet tva vincular os recursos provenientes da
arrecadação das contribuições de que trata o artigo 263 do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização â apli
cação nos Estados onde foram arrecadadas

Na hipótese não obstante a r-etevêncta dos ar-aunentcs do
Nobre Parlamentar, entendemos Que a proposta contraria a s te
temáttca geral adotada na el ebor-ação do Projeto em questão

-----------------~::~-~:~::~~~-------------------------------------------------
1P13349-1 AIRTON SANDOVAL PMDB
.............. PARECER .*•••••••

Acolh1da no mer f tc , tendo em vista que os artigos 336 e
487. que cteounnam sobre a mater ta no Projeto da Comissão de
Sistematização, for-am sucr-tntoos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado â emenda numere
lPOO202-8

POS

dimento oreoontnent e na contssâc de s tstenat teecãc

1P13332-7 JORGE ARBAGE
............. PARECER .

Acolhida a emenda Pela aprovação

1P13334-3 JORGE ARBAGE PDS
.......... PARECER "'.~"' •••"''''

Outra emenda. cujo acolhimento e proposto. prevê a su-
pressão co 30 do artigo 272 mottvo que impediria o aco-
lhimento desta. na eacer-ta. O mesmo se diga em relação ao

10
Quanto ao 40 .se- te melhor a redação do projeto, por 

que mais sintética
No que se refere ao 50. propõe-se o seu accttrteentc •

levando-se o seu conteúdo para o item II do artigo 272.
netet t ....amente ao 60. seria preferível a manutenção da

redação do projeto Pela aprovação parcial

1P133:l3-5 JORGE ARBAG~ PDS
................ PARECER .... "'..... "'.

A emenda é aditiva ao ar-t 476
É mater ta de administração de pessoal. a, CO'110 tal. de

veria ser para lei or-dmar-r a sua normatização

lP13337-8 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

Quer a e-nenoa sucr-tmtr o parágrafo 50 do artigo 273
A lei complementar deve f txar as al tcuotae maxtmas do

tr-ncstc sobre vendas a varejo de mercadorias

1P13335-1 JORGE ARBAGE PDS
............... PARECER .

A Emenda propõe alterar a redação do car-aar-atc único do
artigo 284

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte. contém as-
pectos que representam efetiva contribuição para o aperfei
çoamento do Projeto de const ttutcão Que es tamos elaborando

Assim. SOIllOS pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o artigo em foco a seguinte redação "As dtsocntbt t toaces de
caixa ce União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Munlc'pios, bem como as dos
ár-aãcs ou ent tdaues do poder Publ tcc e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras crtctats , ressalva
dos os casos previstos em lei '"

Pela aprovação nos termas do substitutivo

1P13331-9 JORGE ARBAGE l:>DS
••••••••• PARECER .

Aoesar do car-ater- meritório que apresenta. a Emenda pro
posta nada acrescenta ao texto original que é mais completo e
preciso

Pela prejudicialidade

lP13330-1 DIRCE TUTU QUADROS PTB
........ 'l' PARECER ..

A EMenda altera a redação da alínea "c" do Hem XV do
artigo 12 do Projeto

A redação oferecida parece menos abrangente do que a
adotada no novo Substitutivo, razão ocr-que opinamos no sen
tido de ser resguardado

Pela aprovação parcial

lP13338-6 AIRTON SANDOVAL PMDB
............... PARECER .

A exigência de prévia aprovação legislativa para a tnter-ven
cão estatal no domtnto econômico e sua subord1nação aos impe
rativos da segurança nacional ou a relevante tnre-esse cole
t tvc demarcam um conjunto de requisitos reguladores desse
processo de intervenção Que. acreditamos, necessariamente tn
cor-oor-a , dentre outros o da compatibi1 f zação deste processo
jetos varias ntvets de governo
Pela rejeição

1P13339-4 AIRTON SANDOVAL PMOB
.......... PARECER •••••••••

Há engano, na fust tr tcecãc da Emenda, quando afirma que a
comcetêncta residual ter-ta sido estendida aos eontctctos , no
ar-t 261 do Projeto de Constituição Essa competência só esta
prevista para a União, os Estados e o Distrito Federal ccn
secueruemente. a Emenda está prej f dtcaoa,

Pela prejudicial idade

lP13340-B AIRTON SANDOVAL PMDB
........... PARECER ••• "'."'''' ••

O exame da Emenda e respectiva fust tr tcacãc apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera 
cão proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto ,
tornando-o mais completo, preciso e consistente------------------------------------------------------------_..._----------------

lP13357-2 AIRTON SANDOVAL PMDB
"' PARECER ..

Objetiva a Emenda substituir o termo -emcr-est tecs comnut
sór-tos'' por ~impostos rest ttutvets", porque o empréstimo é
sempre voluntário, o contrário de compulsório

Embora concorde com a i nor-one t eoaoe apontada. não parece
que a correção adequada seja t r-ansf o-rnar- o eecr-est nrc em im
posto Ha eut tas extnênctae para os impostos que a ccnstttut
cão não deseja estender aos encr-est tnos São institutos dtver
sos Os impostos repousam em fatos geradores que pr-ectsea ser
definidos com grande cuidado. o que exige tempo e pesquisa pa
r-a introdução de cada novo imposto, ja o empréstimo compulsó
rio previsto no Projeto ut t t taar-a os fatos geradores dos im
postos existentes. podendo ser estruturado e cobrado separa
damente. prestando-se. pois, como tnetr-unento eficaz para le
vantamento de recursos em casos de calamidade publica

Pela rejeição

1P13358-1 AIRTON SANDOVAL PMOB
.......*•• PARECER •••••••••

A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito
Federal e Munic'ip1os na arrecadação tributaria. como prevista
no Hem II do 10 do artigo 461, foi a fórmula encontrada,
desde a Subcomissão dos Tributos. para possibilitar as acomo
dações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela r-ej et 
cão.

lP13341-6 AIRTON SANDOVAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela ref e tcãc, considerando que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao d1spositivo

lP1334:2-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
"'•••••••• PARECER •• "''''•••••

Compart i 1hamos da preocupação do emtnente autor da
Emenda, pela importância do assunto. Em ccnseouêncta, no no
vo Texto suprimimos não somente a exnessão "orçamentária- •
como também -satocs etnenceu-cs-, ficando a redação do novo
texto sem a inclusão do inciso III, 10_ do ar-t 288

lP13343-2 AIRTON SANDOVAL PMDB
•••"'.."'••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de s tstemat teacãc

lP13344-1 AIRTON SANDOVAL PMDB
................ PARECER ..

Visa a supressão do art 471 do Projeto de Constituição
por entender que a extinção da enfiteuse importaria na dimi
nuíção de opções no trato da ccj tt tca fundiária Consideramos
que não faltará criatividade aos juristas para idealizarem
novos institutos que demonstrem a função social da proprieda
de sem buscar tnsp tr-acão em regime de tipo feudal

---------~P133~5:9---------~;~;:õ~-s~~õ~~~-------------------------p~õã--------

............. PARECER '"

lP13359-9 JORGE ARBAGE POS
.....*••••* PARECER •••••••••

Na análise do dispositivo que se pretende emendar - o
art. 466 do Projeto de ccnst ttutcãc - entendeu-se que a mate
ria não é de natureza constitucional. tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto. somos pela rejeição da emenda

lP13360-2 BRANDÃO MONTEIRO POT
• •••••••• PARECER •••••••••

Reproduzir a redação do ar-t 163 da atual Constituição oa
r-a a definição do processo de intervenção estatal na economia
rever-ta a restrições não comaat tvets com as necessidades ma
ter-tats e históricas do. processo de desenvolvimento brasilei
ro

Nesse processo de intervenção há Que se estipular mecanis
mos de ccntrote tscctat Que acvtr-tam com a necessidade de
aprovação legislativa e com a estipulação dos fatores de sua
motivação Seria r-eatr-f t tvo , assim. def1n1r, apr tor-t.at tcamerr
te. a natureza suplettva da iniciativa pública. como contido
na redação da atual carta que a emenda busca recuperar

Pela rejeição

1P13361-1 BRANDÃO MONTEIRO POT
••• *••• "'* PlIRECER "' .

...A Emenda procede, no Que concerme à exclusão da expres
são -ee boa fé'"

entr-etanto. levando-se em conta as peculiaridades de cada
Municloi0, a delimitação da área deve ser remetida a legista-
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cão municipal
Pela aprovação parcial. nos termos do sucst ttut Ivo---------------------------_. ------------------------------------------------

lP13362-9 JORGE ARBAGE POS
.******** PARECER *********

A sugestão E! oportuna e pertinente e foi acolhida nos
ternos do Substitutivo do Relator

1P13367-0 JORGE ARBAGE PDS
."'.**$*** PAREC~R *"'$*$****

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela cr-ejuctctat toace-------------------------------------------------------------------------------

1P13364-5 JORGE ARBAGE PDS
***"'***** PARECER *****$$**

A Emenda deve ser aprovada. conforme entendimento predo
minante na COmissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

'osJORGE ARBAGElP13383-1

lP133BS-8 NAPHTALI ALVtS PMDB
*.*****.* PARECER "'**"'*****

A jornada de trabalho de 40 horas semanats , como consta
do Projeto. de 44 ou 48 horas, como proposto em nueeecetast-
mas Emendas. teve, de certo modo, UI"I referencial comum
A matcr-ta das propostas, mesmo na fase das Comtssões reeãt t
caso seja pelas suas Justificações. seja pela forma oe apre
sentação dos textcs , semar-a demonstrou ser a mater-ta mais
adequada a teatstecão orctr-ar ta

De fato. a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que só a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um oete-etneoo momento da vida econômica do
Pais, mas. pelo desenvolvimento tecnológico, per- motivos de
interesse publico ou ate por comprovadas razões de or-cem cs t
ccsoctat , penem v tr- a ser a solução ideal neeset te-sa, por
oportuno. que mesmo no regime atual de 48 horas semanais. vá
r-ias cateaot-tas , em cecor-r-êncte de lei eecectr tca ou per- for
ça de conquistas em acordos ou convenções cctet tves , já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso. em que a necess tuace imperiosa de
se excanou- ou tncr-eeentar- os ntvets de produção. até como
medida de- salvação nactcnat , poderá o Estado. em consonância
com os anseios do povo. propugnar por jornadas mais extensas.
desde que coecensatcr-tas a mve t de remuneração Esse. at tás ,
é o exemplo que nos dá o -racãc. onde a intensificação do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador. e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor pacrêc de vtda

ess tm, considerando que o Congresso Nacional. sempre
sens'ivel as r-etrwtnctcecões dos trabalhadores e consciente
das realidades do PaIs, ccoer-a, com catcr--riextnt t toaoa, nta
ctpt tnar- essa controversa questão. optamos por manter apenas,
a t tmttacão da cur-acêc dtar-ta do trabalho em B horas. no má
ximo

lP13384-0 NAPHTALI ALVES PMDB
*******$* PARECER '"***$**"'*

Sendo inteiramente procedente a fust tr tcacãc, somos de pa
t-ecer- que a Emp.nda em exame deve ser acolhida.

Quanto às demais instituições cetctata a própria 1;1 do
SFN padera definir os r-eter-tece cr-t ter tos

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

POlBRANDÃO MONTEIRO1P1336l-1

lP1336S-3 JORGE ARBAGE POS
***,"****$ PA~ECER **"''"*****

Em parte a proposta encontra atber-que r-aa disposições
eccer taaoas Pel a aprovação par-era 1-------------------------------------------------------------------------------

1P~3366-1 JORGE ARBAGE POS
*"'*'"*"'**'" PARECER *********

renos a convicção de oue a meter-ta em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela prejudicial toaoe------------------------------------------------------------- -----------------

lP13363-7 JORGE ARBAGE POS
***"'***** PARECER *********

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em ...tsta a opção
do Relator por manter no texto do sucst ttut tvc um m'intmc de
esoectt tcacãc das cases de incidência de contr-tbutcões para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita especi
almente a contribuição empresarial, o entendimento do Relator
e no sentido ele explicitar a utver-ste tcecâc tia base. de modo
a romper ccn o ctr-cutc vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de satar-tos quente a manutenção do fatu
ramento e do tucr o. parece-nos óbvio que se trata de fatos
geradores diferentes. que poderão ser ut t t taancs ceto legis
lador de acordo com as cecut tar-toaces econômtcc-e f nancetr-as e
operacionais de cada contribuinte--------------------------------------------------------------- ---------------

Temos a convicção de que a mater-ta em foco recebeu tra
tamento aoecuaoc no Projeto Pata orefudtctat toace

1P1336B-B JORGE ARaAGE POS
*"**"' ..... ** PARECER "*****"' ..'"

A aj tnea atacada não sofreu, com sua stmat tr tcacãc.
qualquer redução en seu alcance Pela prejudicialidade-----------------------...-------------------------------------------------------

lP13369-6 JORGE At{BAGE PDS
...."'*...*** PAR!:CER *"'******.

A al tnea atacada não sofreu, com sua ntnot tt tcacão.

------------_~~::~~:~_~:~~~~~_:~_::~_:~~~~~:__~:~:_~~:!~~:~~::~~:~:_-----------
1P13370-0 JORGE ARBAGE POS
**"'***"'*'" PAReCER *•• *"'.***

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto. Pela prejudicial idade

1P13371-B JORGE ARBAGE PDS
*"'$.*"'*.* PARECER *** ...****

utsccr-oa.ros da proposta d<> supressão do dispositivo, por

------------_~:~~::::~_:~~:~~_~:~:::~_~~~~~~~~::_-~:!.:_~:!:~~~~_---------------
lP13372-6 JORGE ARBAGE PDS
'1<**$.**.* PARECER *********

A emenda sucr-esatva é per-t tnente , pelo que somos por sua

------------_:~~~~::~~_--------------------------------------------------------

lP133B6-6 NAPHTALI ALVES PMDB
*$"'****** PARECER ****"'****

ücf et tva o autor a supressão do Hem XVII do artigo 13
do Projeto, que veda a pratica de serviço extraordinário.
ressalvados os casos que enumera

Não concordamos com a supr-essão proposta Somos de opi
nião que o texto constitucional deve conter a diretriz mais
geral que nor-tear-a o trateeentc da questão na legtslação or
dinária

lP133B7-4 NAPHTALI ALVES PMDB
..*.**...... * PARECER *"'*$****$

Consideramos que o trabalho doméstico reveste-se de par
ticularidades Que justfficam seu tratamento em separado no
texto constitucional Talvez a mais importante seja o car-ater
de prestação de ser-vtco pessoal. que a diferencia dos demais
trabalhadores voltados a produção para o mercado e, portanto.
para o lucro

üm t tr- a questão daria margem a duas interpretações.
19ualmente errôneas a nosso ver. De um lado. poder-se-ia ima
ginar que nada diferencia os cceésr tcce dos demais trabalha
dores. cabendo-lhes. por conseguinte todo o elenco de ntr-e t
tos relacionados no ar-t 19o ta De catr-e. julgavam alguns, s1g
ntr tca- a omissão sua exclusão da tctat toace daqueles dtr-et
tos, relegados Que seriam a definição por lei o-o tnar ta

Optamos por explicitar. com ctar-eaa. em artigos próprios
~s direitos que julgamos ser-lhes devidos

poslP13373-4 JORGE ARBAGE
"'******** PARECER "$*"'**"'**

lP13374-2 JORGE ARBAGE PDS
**$"'**.*. PARECER **"$$****

A emenda sum-ess tve e per! tnente, pelo que somos por sua
aprovação

lP 13375-1 JORGE. ARBACE PDS
***** ...** PARECER ***$**."'*

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctp tos ou pela sua impertinência com o tema,' a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição

1P13376-9 JORGE ARBAGE PDS
"'*.*.***. PARECER ********'"

À materia em causa, oectrnmce por uma abordagem const ttuctc
na I at ternat tva. que na presente fase dos trabalhos torna tn
vtavet o aproveitamento da referida emenda, sem cr-ejutzo do
exame crit tcc da solução ccnsuust anc í ada no Sunst í tut tvo Pe
la cr-ejuotctat idade-------------------------------------------------------------------------------

1P13377-7 JORGE ARBAGE PDS
*.*$***** PARECER "'*$****$"

À matér ta em causa, cectutmos por uma abordagem constitucio
nal alternativa. que na presente rese dos trabalhos torna tn
vtavet o aproveitamento da referida emenda. sem cr-ejutao do
exame cr-í t tcc da solução ccnsubetanctaoa no Substitutivo Pe
la cr-ejudtctat 'Idade

lP13378-S JORGE ARBAGE PDS
*$01'**.*"'* PARECER *******.*

AleI'! das duvidas sobre a ccnventêocta da adoção de pre
ceitos como os das at tneas "a". "b" e c", do inciso VI. do
art 17, do Projeto, entendemos que a matar-ta neles contida
e m-oer-ta ea t e t ordinária

Portanto, somos pela aprovação

1P133BB-2 NAPHTALI ALVES PMDB
*.**.$*$* PARECER ****"'**.*

Pela cr-ejudtctat tdaoe da Emenda. tendo em vista sermos a
favor da tnat t tutcão do Reg1me Par-j ament a-jsta no Brasil.
A matéria, todavia. ccoer-a ser definida em Plenário

lP13389-1 MOYSES PIMENTEL PMDB
**$*"$*** PARECER ******"'.*

Adotado por consenso o Parlamentarismo na Comissão
de Sf s tenat t aação , opinamos pela cr-ef cc tctar tcece da Emenda

Prejudicada

1(;113390-4 N'APHTAL! ALVES PMOB
*."'*.***. PARECER **•• **$**

A Emenda cont r-ar-f a pr-tnctotc adotado pelo Projeto-------------------------------------------------------------------------------
lP1339~-2 NAPHTALI ALVES PMOB
*.****.** PARECER ..****."'**

Ante a opção da Comissão ce stetemat taacãc, pelo .statema Par
lamentarista de Governo. a presente Emenda acha-se cr-ejuotca
da Pela prejUd1cial idade-------------------------------------------------------------------------------

11=>13392-1 NAPHTALI ALVES- PMDB
*"$****$* PARECER ********.

Ante a opção da Comissão de Sistematização. pelo Sistema Par
lamentarista de Governo, a presente Emenda acha-se orefuotca
da Pela prejudicialidade

----------~_------------------------------------------------------------------
lP13393-9 NAPHTALI ALVES PMOEl
**"$*.*** PARECER *****.**.

Ante a opção da Comissão de Sistematização, pelo Sistema Par
t anentar t sta de acveenc. a presente Emenda acha-se prejudica
da Pela prejudicialidade.

11'>13394-7 NAPHTALI ALVES PMDB
$.******* PARECER ••$******

Propõe. sem ar-auaent ar-, a subst ttutçãc. no texto. do
Parlamentar'smo pelo Pres1dencla1 fsmo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pl3379-3 JORGE ARBAGE PDS
*-*****-..** PARECER ****$"'***

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu tr-a
tamentc adequado no Projeto Pela orefuctctat toade

1P133BO-7 JORGE ARBAGE PDS
*....****** PARECER *$*******

Temos a convicção de que a mat er t a em foco recebeu tra
tamento aoecueoc no Projeto Pela prejudicial tdade

lP1339S-S NAPHTALI ALVES
*******.* PARECER *.*****$.

De acordo com a .íust tr tcat tva
Pela aprovação

I=>MOB

1P13381-S JORGE ARBAGE PDS
*......*"'. PARECER .*.***4>"".

aprov:çã~enda sucr-esatva e pertinente. pelo que somos por sua

lP13382-3 JORGE AR8AGE POS
**...."'**..* PARECER ..*......****

A Matéria objeto da presente Emenda é. a nosso ver. oe
natur-eza tntr-e-ccnst i tuctcnat

A autorização para Que as instituições ct tctats de Crédito
operem em todos os segmentos do mercado financeiro deve
estar sujeita ao proprio desempenho das funções Que se deseja
do mercado.

Pela r-efetcãc

lP13383-1 JORGE ARBAGE FIOS
***.***** PARECER ****'"***.

A oee tntcão dos r-eautef tos para designação da diretoria do
Banco Central. bem como os seus rnceo tmentos após o exer-ctctc
do cargo são dtecost t tvos que devem constar na Carta Magna
vlsto Que o sancc Central em qualquer pais moderno e o "banco
dos bancos" É a autoridade monetária que devera regular a
oferta de moeda e de créd1to na economia, bem como fiscalizar
as instituições

1P13396-3 NAPHTALI ALVES PMOB
*"'**'"*.** PARECER *"'****.**

Ante a opção da Comissão de s tatemat taacãc, pelo sf stema Par
lamentarista de Governo. a presente Emenda ecne-se prejudica
da Pela prejudicialidade-----------------------------------------------------------------------------

lP13397-1 NAPHTALI ALVES PMDB
*****$*** PARECER .*****•• *

Ante a opção da Comissão de Sistematização. pelo Sistema Par
lamentarista de Governo. ti presente Emenda acha-se prejudica
da Pela prej udtctat toaoe

1P13398-0 NAPHTALI ALVES PMDB
**$****** PARECER **.$$***$

Ante a opção ea Comissão de Sistematização. pelo Sistema Par
lamentarista de Governo. a presente Emenda acha-se prejudica
da Pela prejudicial idade

lP13399-B NAPHTALI ALVES PMDB
"'..*****.* PARECER *****.** ..

Ante a opção da Comissão de s tatemat tzacão, pelo Sistema Par-
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1P13399-B NAPHiALI ALVES PMOB 1?13417-Q JORGE ARBAGE 'DS

tament artsta de Governo, a presente Emenda acha-se c-eruc tca
da Pela cref uctctar tceoe

1P1340Q-5 NAPHiALI ALVES PMDB
.................. PARECER ...

Ante a opção da Comissão de sf stemat taacãc. pelo Sistema Par
lamentarista de Governo, a presente Emenda acha-se prejudica
da Pela orejudtctar toaoe

lP13401-3 NAPHTALI ALVES PMOB
.......... PARECER .

Ante a opção da Comissão de Ststemat1zação, pelo Sistema Par
lamentarista de Governo a presente Emenda acha-se orefuctca
da Pela cr-efuctctat toace

lP13402-1 NAPHiALI ALVES PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda pretende sunr-tmtr o ar-t 360 Que impõe t tmt tacãc a
par-t tctcacãc das entidades e empresas estatais na manutenção
t tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
eeevtcor-es Entendemos cons ts tente o argumento de Que se tra
ta de matér ta mais própria de teats tacãc ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento esoectr tcc em ccts decretos
execct tvos , o Que demonstra a preocupação do Poder suct tcc
COM a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zação dos "rundcs de pensão" é compet ênc fa de uma Secretaria
eeoectt tce do Mlnisté"'io da sr-evtoêncta e Assistência Social,
á qual 1ncumbe o acompanhamento da cbser-vêncta das normas le
gais e regulamentares pertinentes

1P13403-0 NAPHiALI ALVES PMOB
............... PARECER .

Ante a opção da Comissão de Sistematização, pelo Sistema Par
lamentarista de Governo, a presente Emenda acha-se prejudica
da Pela prejud1clal1dade

lP 13404-B NAPHTALI ALVES PMDB
........... PARECER .

Ante a opção da Comissão de Sistemat1zação, pelo Sistema Par
lamentarista de Governo, a presente Emenda acha-se cr-ef outca
da Pela prejudicialidade

lP1340S-6 NAPHTALI ..\LVES PMOB
........... PARECER .

Ante a opção da Comissão de s tateeat tzacão. pelo Sistema Par
lamentarista de Governo, a presente Emenda acha-se prejudica
da Pela or-ejudtctat toade-------------------------------------------------------------------------------

lP1340S-4 ARNALDO FARIA DE SÁ PiB
................. PARECER .

Pela rejeição
_I: necessar-tc Que se cotccue um par-âmet r-c Que tmoecan a
evolução tndtscr-tmtnaoa de r-eeuner-ecões ror-fendo a categoria
dos fa'l'llgerados marajás

lP134Q7-2 ARNALDO FARIA DE SÁ PiB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda tem ntt toc calor de norma infra constitucional.
Caberá portanto, á lei oro tnár t a utscrct tnar- a meter-ta nela
proposta Pela rejeição

1P13408-1 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
............... PARECER ..........*••••

a proposta é oportuna e adequada, tendo sido aproveitada, com
adaptações r-eoactonats , nos termos do substitutivo

lP134D9-9 ARNALDO FARIA DE SÁ PiB
.......... PARECER •••••••••

O ccnteuoc da emenda apresentada refere-se a matéria Que
figuraria melhor em legislação complementar Merecerá, pois,
adequada ccns tcer-acão. na ocasião própria

Com relação ao texto constitucional cons tcer-amcs a pro
posta r-ef etraoe,

1P13410-2 ARNALDO FARIA DE SA PTB
............ PARECER .

Projetos não podem efetuar oesacr-ccr-tacões A forma pro
cessual das desapropriações esta correta e eoeooaoamente pr-e
vtete

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP13411-1 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
............ PARECER .

Há determinadas categorias or-ortes tonats dentro do serviço
publ 'co que, devido ao exer-ctctc de at tvtdaues oee taosas , com
ser-tos r-tscos de vida e para a seuce, merecem ter u'na aposen
tadoria especial

Entretanto, não cabe á ccnst ttutcão estabelecer Quais as
at tvtdades que devem ser enquadradas nesta espécie Diante
disso, será inserido na Nova Carta um dispositivo que remeta

-------------~~~~-~-~:~_:~~~~:~:~!~~-~-~:~~~~~~!~=~~-~-~::~:~:~---------------
lP13412-9 ARNALDO FARIA DE SÁ PTS
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria da emenda pertence a esfera da legislação or
dinária No entanto, a União, no ar-t 12, insere nos dtr-et
tos tnntvtcuats o da existência digna, o da segurança e o
da propriedade, entre outros, O Que faculta at tnatr- os ou
f et tvos da emenda

1P13413-7 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
........... PARECER .

A nor-ma que a Emenda pretende tneer tr , no Projeto de
Constituição, at já se encontra, com outras palavras, no ar-t
264, item II

lP13414-S ARNALDO FARIA DE SÁ PiB
........... PARECER * .

A Questão relativa a direção das empresas estata1s const t
tu1 aspecto próprio da competênc1a admtntsrr-at tva dessas em
presas, não cor-r-eepondencc, ass tm, a matér-ta constitucional

Pela rejeição

1P13415-3 ARNALDO FARIA DE sÁ PiS
............. PARECER .

A tmuntdaoe dos Vereadores está acequaoamente conf'lgurada
no texto do Projeto de Constituição, de forma análoga á em
pregada para os parlamentares Federais e astacuats Por outro
lado, o pr-tnctotc da inviolabilidade do mandato, por si mes
mo, já 1ndut. a limitação às opiniões, palavras e votos ao
parlamentar, sendo, pcts , oesneceeãr tc a exct ttacãc proposta
na presente Emenda_________________~:2.~_~:~:~=~~ _

1P13416-1 JORGE ARBAGE POS
............... PARECER .

A Emenda propõe alterar o caput 00 artigo 284 do Projeto
de const ttutcâc da Com1ssão de s tst emat tzacãc

A matéria dtsctct tnaca pelo artigo em foco e de natureza
eminentemente administrativa, não se justificando a sua tn-
ctusãc no texto constitucional.

Asslm, face a supressão, que propomos, do artigo 284, en
tendemos prejudicada a Emenda em exame

lP13417-0 JORGE ARBAGE PDS
............. PARECER •••••••••

~ A adição da expressão proposta é redundante, visto que
a tet do 5 f.N dtsccr-a sobre a estrutura do slstema As tns
t ttutcões f1nance1ras publ1cas e privadas fazem parte, obvia
mente. desse sistema

Pela Rejeição

lP1341B-B JORGE ARSAGE PDS
..... *•••• PARECER .

De fato, a natureza particular Que r-eveste a intervenção
estatal no domínio eccnô-rrcc. vinculada a preceitos relativos
á segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes,
por 51 so, justifica eventuais concessões de privilegias
e/ou subvenções a estas entidades publicas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
serviços essenctats á população, e a cr-coucão de um ccntunto
de bens estateatcos que demarcam a sua relevante função so
cial e econômica, ao tempo em que a dlstingue e a dtrer-encta
da tntctat tva privada

Nessa perspectiva, só não justifica a concessão de bener t
cios r tscats Que não sejam extenatvets as empresas privadas

Pela aprovação oer-ctat

1P13419-6 JORGE ARBAGE PDS
........... PARECER .

As condições de captação dependem, entre outros oet er-mt-'
nantes , da r-entant t tcace oferecida aos recursos As ccnctcões
de aplicação dependem da oe-enoa por recursos aquelas taxas
esperadas de retorno dos tomadores

Ass1m, não na como amarrar o fluxo de recursos sob pena
de alguém subsidiar o custo da vinculação

As regiões carentes o-ectsen de trwest tmentos públicos
que criem as condtcões objetivas para assegurar o oeeerwctvt
mento O C N oectdtrà, anuatmente. a alocação desses recur
sos objetivando alcançar os bons pr-opcsvtcs da Emenda do 1
lustre constituinte

Pela Reje1ção-------------------------------------------------------------------------------
1P13420-0 JORGE ARBAGE PDS
........... PARECER •••••••••

A legislação cer-t tnente.ea que pese aos nobres cr-ccõs ttos
do Autor, também e imprecisa, no Que tange a oer tntcêc e a
brangêncla do conceito de instituição financeira A delimita
ção pretend1da, portanto, na de ser feita a mvet da lei es
tadual

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13421-B JORGE ARBAGE POS
• •••••••• PARECER .

Na estipulação dos fatores determlnantes da 1ntervenção
estatal no donünto econômico e da criação dos monopo11os, os
preceitos relativos a segurança nacional desempenham função
tnccr-tante, não devendo, portanto, serem omitidos, como
pretende a emenda

Por outro lado, não se pode desconsiderar, tambem, que na
cr-aentaecãc da at tvtcade produtiva, as emm-esas estatais de
sempenham "relevante função social, pela produção de bens e,
serviços essenciais Que f ust te tcem plenamente a concessão de
enventuats oenestctcs ou subvenções a essas organizações t-ão
faria sentido, entretanto, diferenc1ar essas empresas do pon
to de vista da concessão de cener tctcs fiscais

Pela aprovação parcial

lP13422-6 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
............... PARECER .

O dispositivo objeto da presente emenda não veda o traba
lho temporário, mas a trrt er-medt açâo da eão-oe-obr-a Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vinculo eecr-eaat t
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A arn tcecâo dessa norma, como se pode ver, não pode alte
rar, de maneira sign1ficat1va, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação desapareceria com a c-ot
ctcãc da intermediação Essa necessidade stmplesmente passara
a ser sat ts-ef ta mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuartos do ser-vtço

Pela rejeição da emenda

1P13423-4 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
........... PARECER ..

Em que pese o touvavet onjet tvc da Emenda, o precetto é,
nitidamente, de car-áter- ncrear tvc e portanto crócr-tc da te
~islação cr-ntnar ta ,

1P13424-2 ARNALDO FARIA DE SA PiB
............ PARECER .

Prejudicada, em face da solução adotada pelo projeto,
conter-me parecer de numero 1p09406-2

1P13425-1 ARNALDO FARIA DE SÃ PiB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se enquadrar no entend1mento da
Comissão de stsreaat tzacão

1P13426-9 ARNALDO FARIA DE SA PiB
••••••••• PARECER .

A oer tntcãc de t tet tes de faturamento mensal para efeito
de enquacr-aeentc de mlcroempresas não representa matêr-ta
constttuc1onal

Alem do ma1s, a estipulação de um t tmt te único, como ot e
tende a emenda, contraria a diversidade setorial e r-eatonat
desse entver-so dessas empresas

Pela reje1ção

lP13427-7 ARNALDO FARIA DE SÃ PiB
.............. PARECER .

irata-se de -ror-mas que melhor serão def1nidas na
legislação crdtnáe ta penal

1P1342B-5 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
••••••••• PARECER ...

A ressalva de que trata a emenda deve constar de legis
lação poster1or

Pela rejeição

lP13429-3 ARNALDO FARIA DE SÁ PiB
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante a emenda consubstanc1e propositos dos mats
mer t tor-tcs e justos, vemo-nos tmocss tbt 1itados de ecr-cvett a
la por constituir seu assunto meter-ta de tet or-dtnar ta

Pela rejeição

lP13430-7 ARNALDO FARIA DE SÁ PiS
.......... PARECER "'••

A sugestão fei acolhida parcialmente no oer-t to. nos ter
mos dO .sucst t tut tvo do Relator.

1P13431-5 ARNALDO FARI~ DE SA PiB
..........* PARECER .

O Direito Adquirido nos termos do texto constitucional
vigente e mantido, segundo os nr tnctntos jur-rotcos , tooavta,
somos de parecer que a nobre profissão do maatatér-to deve re
ceber outros incentivos - que não a acosentaoor-ta especial 
já tnctutoos no suost ttut tvc

Pela rejeição

1P13432-3 ARNALDO FARIA DE SA. PiB
••••••••• PARECER ...

O dispositivo em questão contém preceito de efeito mora
lizador, consagrado em todos os s tstemas c-evtoenctar-tos do
mundo, razão pela qual eereteasce a proposta de supressão ou
alteração do mesmo
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das realidades do Pat s , poderá, com maior flexibilidade, dts
ctnt tnar- essa controversa questão, cctanos por manter apenas,
a 1 imitação da duração atar-ta do trabalho em B horas, no má
~imo

lP13433-l ARNALDO FARIA OE SA PTB
............... "'•• PARECER ** *

Não obstante a emenda ccnsutist anc te propósitos dos mats
mer-ttor-tcs e justos, vemo-nos tmcoss tnti t taccs de aor-cvet ta
la por constituir seu assunto matar-ta de lei or-dtnar-f a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1344B-O FELIPE CHEIODE PMDB

lP13434-0 ARNALDO FARIA DE SA PT6
**"'......*... PARECER .......... "'........

O valor dos oenet tctos previdenciários, dentro de um sis
tema contributivo como o nosso, tem Que guardar proporção com
o numero de anos de trabalho e ccnrr-tcutcãc do segurado
Assim, uma paridade como a proposta na emenda, alem de tnotan
tal" a tntcutoace no âmof to da previdência, tnvtatitt t aar ta o
sistema, do ponto de vista financeiro

lP13435-B ARNALDO FARIA DE SÃ PTB.......... "' ..*"'. PARECER **.
Emenda de redação pr-ecár-Ia e abso'tutementa inadequada pa

ra flgurar no texto constitucional-------------------------------------------------------------------------------
1P13436-6 ARNALDO FARIA DE SA PTB
"'.** ......... PARECER ...... ** .......

O conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assumo, não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a
atstemat tca que orienta os or-tncvctcs na parte relativa '
aos Planos e Orçamentos-------------------------------------------------------------------- -----------

lP13437-4 ARNALDO FARIA DE SA PTB
.... *•• *** PARECER ....... *.."'*

A proposta Que a enanca vem apresentar já esta atendf da ,
"elo menos em parte, e'll c tscos tt tvcs constantes do Projeto de
conet ttutçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP1343B-2 ARNALDO FARIA DE SA PTB
....... "'..... PARECER .... "'...***"'.

A futura ccnst ttutcãc devera consagrar os cr tnctptcs da
untver-sat tcaee da cobertura dos bener t ctos crevtoenctàr-tcs e
da prioridade de atendimento aos mats pobres Para tanto, a
Seguridade Social deverá pr-onover a melhor dtstr-tourcão de
seus recursos, sacrificando os Que ganham mais em proveito
dos que ganham menos A emenda, tal como se acha red1g1da,
anut ar-f a a adoção dos cr-tnctptos acima r-erer-tocs-------------------------------------------------------------------------------

\P13439-1 MANOEL MORE.IRA Pf-AOB
.....*•••*. PARECER *."' .......*.

A Emer'lda da nova redação à at tnea "g~ do Hem III do ar
tigo 12 do Projeto

A redação proposta parece-nos restritiva, prejudicando,
assim, a abrangência que se objetivou com o dispositivo
constante do novo Sutis t t t ut tvc

Dal optner-mcs pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P13440-4 MANOEL MOREIRA PMDB
... "'...... *... PARECER .*......*.

Somos pela rejeição da emenda, por entender Que cabe ao
texto const t t uctonat estaoetecer- o or-tnctpto da gratuidade do
processo de natrti tt acãc e celebração do casamento civil

Pela rejeição

1P13441-2 MANOEL MOREIRA PMDB
.."'.."'''''''*.* P~RECER "' "'*

A Emenda deve ser r-ejet tacra por não se ajustar ao enten
dimento c-eoontnante na Comissão de Slsterratlzação

1P13442-1 MANOEL MOREIRA FMOB
..*"''''.** ... PARECER ..*...."''''....

Somos pela rejeição da emenda, por entencer ClU€. cabe ao
texto constitucional estabelecer o cr-tnctpto da gratuidade do
processo de habi taçãc e cer eor-acãc do casamento Civil-------------------------------------------------------------------------------

1P13443-9 MANOEL rtOREIRA ProlDS
*"'* PARECER * *"'••

Somos pela rejeição da emenda, por entender Que cabe ao
texto constitucional estabelecer o pr-mctotc da gratuldade do
processo de habilitação e celebração do casamento ctvt t

1P13444-7 LUIZ. MARQUES PFL--*•••.•. PARECER ."'''*''.<1'.''
A eatér ta, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes

empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito esoectar , e acredí t amcs que ao tema fOi dado o tr-a
tenente condizente com a sua importância

Nesta etapa do pr-ocesso de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo SUbstitutivo

OpinamOS pois. pela aprovação ce-ctat
------------------------------------------~------------------------------------

lP134tl5-5 FELIPE CHEIDOf PMOB
......**"'*.'" PARECER ...... "'...*.-..

Propõe a Emenda a1 t stemento obrigatórl0 e voto facultativo
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado br-as t tef r-o ainda não
está preparado para exercer esse direito Sua prática cccer ta
ser cr-efuc tctat a r-ecr-eseneet tvtcaoe cot rt tca e popular dos
eleitos As grandes abstenções cccer ta» le.....ar ao poder mino
rias radicais e ccneroneter- a lisura dos pleitos devido a
corrupção eleitoral
Sendo o exe-cf ctc do voto u'n dever ctvtcc, entendemos que a
obrigatoriedade do voto deve ser mant toa

1P13446-3 FELIPE CHEIDDE PMDB.*....."'''' ... PARECER 01'...... "' ......

A norma, sem a esoectr tctoace proposta, está tnctutda em
outro cept nno

1P13447-1 FEL1PE CHE1DDE PUDB
* PARECER .."' *..

A Emenda cr-ccõe a redução da idade para Que se atinja a mato
r-toeoe penal e a civil, r-escect tvemente aos dezesseis eaos
dezot to anos
A matéria, a nosso ver, refoge ao âmblto da carta Constitu-
cional ~

Pela rejeição, portanto

1P1344B-O FELIPE CH!:IODE PMOB•••*•••• * PARECER *
A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta

do Projeto, de 44 ou 48 horas. como or-opos-o ee oeeer-csrset-
mas Emendas, teve, de certo modo, um ...ter-enctat comum
A matcr ta das propostas, mesmo na fase das Comissões remat t
cas , seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre oemcnstr-oü ser a matéria mats
adequada a legislação or-mnár-ra

De fato, a jornada de trabalho deve r-eeiet tr- uma situa
ção conjuntural Que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida econômica CIO
eats , mas pelo desenvolvimento tecnológico, pO' motlvos de
interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem p51
cosoclal podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo nO regfme atual de 48 horas semanais. va
rias categorias, em decorrência de lei especHica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivaS, já cum
prem jornadas reduzidas

Nu'fl Quadro inverso, em QUe a necessidade imperiosa de
se expandir ou lncrementar os nWeis de produção, ate como
med1da de salvação naclonal. podera o Estado, em consonância
com os anseios do povo. propugnar por jornadas maiS extensas,
desde que compensatórias a nlvel de remuneração Esse, alias,
e O exemplo que nos dá O Japão. onde a 1ntenS1flcação do tra
ball"o, longe de penalIzar o trabalha.dor, l. o meio eficaz de
lhe p-opiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempr-e
senslvel às relnvindic:aç'Jes dos trabalhadores e consc1ente

1P13449-a FELIPE CI-'EIOOE PMoa
..*** .... "'''' PARECEP .....*••••

No entendlmento do Relator, a eatér-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende sucr-tmtr figuraria melhor em legislação
or-d f nar ta , ets que a proposta de exclusividade da folha de
salários para Incidência de ccntr-tnutcões sociais destinadas
à Seguridade possui implicações bastante slgnlflcativas no
t tnanctamento de croar-e-as e entidades já consolidados no
campo sccte1

Somente mediante tratamento vte legislação 'infracoO$titu
ctonat poderiam ser fixadas as cr-ovtsões tnutscensaveta ao
oescco-amentc da mater-ta. de modo a Que oossan ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmencavet acolher a emenda suor-ess tva , remetendo a meter-ta
a ulterior cons toeracãc, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnar-tc

1P1S450-1 FELIPE CHEIDDE PMDB
.......*•• _.. PARECER ** .......**.

Propõe o autor a elegibilidade de eerr-anaetr-cs residentes
há mais de dez anos no Pats para cargos etet tvcs munf c tpaf s

Entre as condições da ereatbt t toaoe estatutcas no Substi
tutivo flgura a nacionalidade br-as t r etr-a

1P13451-0 FELIPE CHEIDDE PMOõ........* PARECER .
A Emenda contraria cr-tnctntc adotado pelo Projeto

----------------------------------------------------------~--------------------

1P13452-8 FELIPE CHEIDDE PMDB
* PAREC~J< * "'.." ..

A eneooe , não se ajusta ao entendimento predominante
Comissão de sf stemat taacêo

Assim, pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1S453-6 FELIPE CHEIDDE PMOB
... *...... "'..*.. PARECE.R ..**",..*•••

A emenda propõe a supressão do -astaoc de Defesa" e a ma
nutenção do "Estado de s t t tc"

Há a necessidade de sua manutenção, na forma como se en
contra no anteprojeto, face a ação trrrermectar-ta de ur-a si
tuação ncrnat e uma de grave comoção, CO'110 e o pr-evtstc para
o Estado ce Sh\o

lP13454-4 FELIPE CHEIOOE PMDB
....** PARECf:R .

A esteevt toace, entenctoa como a garant'ia de permanência
no emprego e, portanto, como ccntr-acos tcãc ao t tvr-e ar-tit tr tc

do empregador de despedir o encr-eaaoo. tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos expressivos das ceteçor-tes envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por ur-a ectucãc harmoniosa do problema

Na verdade, o que Quer o er-m-eaaoo e ver l1mitado aquele
arbHr~o e, não, como se pr-opaj a enaarracanente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a Vontade do
encr-eaeccr consc t ante de que e parte vf ta t e inalienável da
eroor-ta at tv t dane e-un-esar-tat , sabe que não pode ser tratado
como uma s tmn es peça um tnst r-ueento ou maquina Que, após
Usada, e jogada fora como tnser-vtvet

ne sua parte, não tnt er-essa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, ccts esses são fato
res comprovados da baixa crocut tvtcaoe A pratica, a exoer-t
êncta. o conhecimento tecntcc. a tceot tt tcacãc do errlpregado
com os objetivos maiores da empresa, signiflcam para ela un
patr~mõn'o inS\lDst1t\l\vel toveste o empresário em recursos
humanos, buscando naot t tt ar e aprimorar a cuar tt tcacãc pro-
r tsatonat de seus e-nar-esecos Por tudo taso. é elementar oue
seja v1rtualmente contrario a r-otat tvtdade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não ha porque se trazer
para a relação emcr-eaat tcta. fundada na cttater-at toaoe dO
contrato, uma condição untnessoat , paternalista e tnoos tr tva,

oue , ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de
mandas juetctats

A.ss\m, pelo cotejo de ceoteoas de aeeocas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo ror-mut a ccnct r tator ta Que ref lete a tenoên
ela major-f t ar í a dessas propostas, ace t t a por lideranças de
categorias econômicas e profisslonais Que, otutur-oamerrte , vêm

se e-ant tas t anoo por todos 05 meios de comun1cação é a veda
ção da cesceoica unot tvaea ou sem justa causa, em termos a
;:ere'TI definidos pela legislação cr-dtnar-ta

lP13455-2 FELIPE CHEIDDE PI.!OB
... ** .._*** PARECER ....... ** ......

A meter-ta de Que trata a Emenda não per-r i ne ao ar-t 19o

-------------~~.:._~~~.:._~~~.:._:~_::~~~~~~_:~~::~~~~~-~~_::~~~~~~~:_:~:~:~---------
lP13456-l FELIPE CHEIDOE PMOB
.....*..**** PARECER ... ***",.",*

A Ementla aborda tema próprio de legislação regimental-------------------------------------------------------------------------------
lP13457-9 FELIPE CHEIDOE PMDB
**** ........ PARECER *"'•••• "'....

A otscos tcãc contida na Emenda é conflitante com o texto____~ ~r:_~~r:~::r: __~:~~_~~!:~~~r: _
1P13458-7 LUIZ SALOMÃO POT
............... * PARECER " •••• "'....

ecctnenes a sugestão do auto" mudando-se a expressão 1

"r-eser-va de mar-caco" por -mscan t smos de proteção temacr-é >

r1a", em cact tutc da Ordem Econômica.

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~---------------------------------------
lP13459-5 LUIZ SALOMÃO POT
*... *........ PARECE~ **•••• *.....

O necr-eto-tet n .2 291, de 21 de novembro de 19B6, que
extinguiu o Banco Nacional da Hab t t açãc , é um fato consumaco
dentro das normas constitucionais em vigor com multas efeitos
práticos ctr tctteent e reversíveis

------------_::~~-~~~~~:_~~~:_~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~-~~~~~~~:_---------------
1Pt3465-Q PLINIO MARTINS PMDB....... "'...*. PARECF." ..... ** ....*.

De fato a natureza particular Que reveste a intervenção
estatal no uomtn to econômico, vinculada a preceitos relativos
à segurança nacional ou a interesses cctet tvcs relevantes,
por si só. justifica eventuais concessões de pr1vf1êglos
e/ou subvenções a estas eM 1tlades publ tcas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de ul'la serle de
serviços essenciais à população, e a produção de um conjunto
de bens estategicos que demarcam a sua relevante função so
cial e econômica, ao tempo em que a distingue e a diferencia
da iniciativa privada

Nessa perspectlva, so não justifica a concessão de benef'
cios flscais Que não sejam extens\vefs as empresas privadas

----------------~:~~-~~~~~:~~~-~~~:~~:_----------------------------------------
lP13466-B PLINIO MARTINS PMOB
.............** PARECER ..... ***."'*

De fato, a definição proposta é a Que melhor atende aos inte-



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EI~ENDAS APRESENTADAS

398
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

lP13466-8 PLíNIO MARTINS PMOa lP13485-4 MENDES lHAME PFL

r-esses do Pais e assegura a brasileiros os be-iee tctcs sob as
formas de suavencões , ou incentivos, ou outros instrumentos
de promoção da atividade econômicas constantes dos planos e
programas de cesenvctvteenrc nac10nal
Deve-se acrescentar que com a exigência de dom1c\ 110 no Pais
desses titulares tmped1r-se-a qualquer cesvto de cener tcrcs
ou vantagens
Peta aprovação parcial.-------------------------------------------------------------------------------

lP13467-6 PLíNIO MARTINS PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pelo acolhimento, nos termos do eccsr teut tvc

1P1346B-4 PLíNIO MARTINS PMDB
............. PARECER •••••••••

A emenda aditiva ao art. 252, pretende tnctutt- no Item I
- apol teta secer-at e Pot teta ncoovtar-ta secer-at a

Entendemos, Que a transformação do cargo de Pol teia Rodo
vtér-te para a Federal ser-ta a mais adequada-------------------------------------------------------------------------------

lP13469-2 CARLOS COTTA PMDB
•••"'••••• PARECER •• -lo••••••

Os ocret tvce per-eeautece pela Emenda confl t tam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Dela rejeição---------------------------------------------------------------------- ._-------
lP13470-6 CARLOS COTTA PMDB
.......... PARECER .

A emenda ocjer tva a r-eetetcãc para o Executivo estacuat ,
hipótese que contradiz a filosofia adotada no projeto, da

-------------~~~-~~~~~~~~~--~~~~-~:~-~:~~~~~~~~~-------------------------------
lP13471-4 CARLOS COHA PMDB
"'•••••••• PARECER ••••••"'••

A emenda objetiva permitir a reeleição dos orerettos Pe
lo não acctntmento. te-toe em vista a orientação dada ao sues
t ttut tvc

1P13472-2 SARNEY FILHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta de Emenda dtapõe sobre conteuoc, cujos cesoc
bramentos jur'dicos, segundo a praxe do Direito no ar-as t 1,
melhor se coadunam COM a legislação or-dtnar-ta e complementar------------------------------------------------------------------------------

1D13473-1 SARNEY FILHO PFL
••••••••• PARECER .

A concessão de incentivos fiscais e de isenções, de ca 
r-ater- escectf tcc, não é matéria consr ttuctcnat

Pela r-efetcãc
-------------------------------------------------------------------------------

1P13474-9 SARNEY FILHO PFL
........... PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dirrento predominante na Comissão de Sistematização

lP1347S-7 FRANCISCO KUST!;R PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As finalidades perseguidas pela amenea contrariam a ori
entação definida pelo Projato

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P13476-5 JOÃO HERRrMNN NETO PMDB
••••••••• PARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues 
t ttut tvc Pela aprovação parcial----------------------------------------------------------------------- --------

jpj347/-3 ...OSÉ SANTANA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a nater-ta tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figul'aria melhor em legislação
ordinária, eis Que a proposta de exctcs tvtcece da folha de
salários para tnctoêncta de contr-tbutções sociais destinadas
à Seguridade possui urctrcecões bastante signif'cat1vas no
r tnanctaaenec ue programas a entidades ja consolidados no
ca"1po SOCial

Somente mecfante tratamento via teatsiacão totr-aconst ttu
ctcnat poder tem ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento CId matéria, de ecoe a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero ce emennaa acr-esentanas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher a emenda suoresa tva, remetendo a earér-ta
a ulterior consideração, ao enséfc do processo teatatet tvc
ordinário

1P13478-1 A.GRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
.............. PARECER .......,;•••

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a f:.menda em
causa trata de matéria tntr-econat ttuctcnat , merecendo ser
considerada quando se tratar da leglslação complementar or
dinária.

lP1347g-0 FARABUL,INI JúNIOR PTB
••••••••• PARECER .

Pela prejudicai idade Á emenda já está parcialmente
tendida

1P13480-3 ANNIBAL BARCELLOS PFL
••••••••• PARECER •••••• $o••

A Emenda em exame propõe alteração na redação do art 17,
VIII, "b" do Projeto de Constituição

Sobre a proposta e nosso entendimento Que a matéria deve
ser melhor examinada Quando se tratar da legislação COmple
mentar e ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P13481-1 ANNIBAl BARCELLOS PFL
.......... PA.RECER •••••••••

O Hem 11 do 70 do cr-ojetc confere â untãc, atr-eves
do Senado da República, o controle do estaoetectmento de at ,
quotas para os produtos de Que trata a eeenue,e fim de ajus
tar o ICMS aos Objetivos nactcnats Por- outro lado, admitida a
seletividade do tributo ( 60), terão os Estados e o Distr1
to Federal mator ttextbtt toeoe para os ajustes necessar-tos

-------~-----~~~~~.:_~:~~-~~:::~:~:~-~-~:~~:~~-~~-~~~!::~--~:::_~:!:~~~~.:_------
lP13482-0 JAVME PALIARIN PTB
••••••••• PARECER ,..

O texto proposto é matéria de teatsiecãc cr-ctnár-ta

----------------_:~~~-~::~-~:~:~~~~-------------------------------------------
lP13483-B FÁBIO RAUNHEITTI PTa
............ PARE.CER .

Pretende o autor aumentar o prazo de que trata a aj tnea
b do t tem IV CIo ar-t 27, de se ts meses para dezoito meses

Entendemos Que o prazo esteeetectoo do citado d1spos1ti
ve não é excessivamente curto

---------~;~3494=6---------;Á~~Õ-;AÜNHE~~~;--------------.----------;;:~---------

.......... PARECER .
A matéria constante da presente Emenda é t tptca oa te-

-------------~~~~:~~~-~~:~::~~::~:~:~~~~~.:_~::_~~::~-~:~:::~-~~:~:~~~---------
1P13485-4 MENDES THAME Pfl
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em exame visa a confertr aos substitutos das
serventias de foro jUdicial, o direito a efet1vação no cargo
de titular, no caso de vacânc'a

Ora, o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas
servent1as. demonstrando sensivel avanço nessa área e repon-

do, no lugar adequado. as funções ccntr-ar-tas , como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, assim, extinguir os or-tvs téatcs até então
ccoeer-tccs aos titulares de servenr tas Que. por alegação do
Estado prestam eervtcos notcr-tats , a nosso ver tnueteaavets

O disposto no art 455 do pr-oj etc, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
dJr~ftos aos Substltut'vos ou terceiros, de ummodo geral, é
esvaziar a regra estat teaocr-a. a ponto de retirar-se a sua e
r tcacta para se manter cs cr-tvt téatos que se pretende extin
guir_________________:~~:_e:~~_~:~:~~~~_~:_:~~~~ _

1P13486-2 MENDES THAME PFL
••••••••• PARECER .$ .

A proposta está de acordo com o ccjer tvc de sifl'plfflcar o
te-rtc constitucional, seja pela supressão de expressões or-es
ctnmvets , seja pela supressão de matéria pertinente á legis
lação ordinária, mer-ecendo. portanto, o acolhimento do ne
taror-

lP13487-1 MENDES THAME PFL
........... PARECER •••••••••

Tal como consta no projeto, o utspos tt tvc e muito r'gido
e, consecuenteeente. deve ser a l ter-ano uever-é ele determinar
a redução dos r-tacos inerentes ao trabalho atr-avés de normas
~e medicina, ntatene e segurança

1P1J488-9 MeNDES THAME PFL
............. PARECER •••••••••

Q ccnteuco da EMenda ja está plenamente atendido
Projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P13489-7 MENDES THAME PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda tem por objetivo a supressão do parágrato 40 do
ar-t 257, com a justificação de Que a lei cr-dtnãr-ta é que

deve definir os par-âmetr-os de com-anca da contribuição de me
rncr-ta

anteneeeos que t ats paeênet r-cs devem constar do texto
constitucional, porque já se revelaram validos e per-ret taeen
te adequados as condições eomntatret tvas , r tnancetr-as e sõ
ctc-ecor-ôertcas do Pais, atendendo as conveniências da Admtnis
tração Pública e dos ccnt e ttiutntes

Cabe esclarecer Que, para atender à boa tecntca legisla-
t tva, procedem-se à fusão do ' t em III do ar-v. 257 com o seu

40 , sucr-tmtnco-se este
Pela rejeição

lP1349Q-l IVO VANDERLINDE PMOEl
••••••••• PAR!;CER •••••••••

A emend-a conflita COI"I as eeencas eucr-ess tvae pelas quais
optamos. Pela rejeição

1P13491-9 IVO VANDERLINDE PMDB
••••• <1<...... PARECER .$o•••••••

A meter-ta. objeto da emenda, mer-eceu dos consr ttumtes
eneennedcs r-a presente rase de elaboração da nova Carta aten
ção muttc especial, e acreditamos Que ao tema f01 dado o tra
tamento condizente com a sua importância.

Nesta etapa do processe de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo sunst ttut tvo

------------------~~~~:~~-~~~:.:_~:~~_:~~~~:~~~-~~~:~~~.:_----------------------
1P13492-7 IVO VANDI::RLINDE PMOB
.~ ••••••• P,aRECER .

A amenoa oferece nova redação ao dtsnoatt tvc Que trata da su
cessão ner-ectt ar-ta
A meter-ta merece ser levada en conta para incorporação ao
texto
Pela aprovação narctat

lP13493-5 IVO VANDERLINOI:: PMDB
........... $o. PAREC:::R .. '0- .

A jOI nada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, cemo proposto em nuner-catent-
mas zmenoas, teve, de certo modo, um referencial comum
A aa tcr-ta das propostas, mesmo na fase das Comissões remat t
cas , seja pelas suas justificações, seja pela for-ma de apre
sentação dos textcs , sempre cemonstrou ser a matéria eats
adequada a teatatecão cro tnar-j a

De fato, a jornada de trabalho deve reflet1r uma situa
ção conjuntural Que só a lei pode atender Quar-enta horas
não ccnvtr-ta a um determinado momento ela vida econômica do
Pa'ia , nas , pelo desenvolvimento tecnorcatcc, por motivos de
Interesse púbJ 100 ou até por comprovadas r-azões de ordem cs t
ccsoctat , podem vir a ser a solução ideal. Ressalte-se, por
opor-tuno. Que mesmo na regime atual de 48 haras semanais, vá
rias cateaor tas , em decorrência de lei especifica ou por for
ça de conquistas em acorros ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduz1das

Num Quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se excanctr- ou tncr-ementar os rüvets de produção, até como
medfda de satvacâo nacional, pocera o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar DOr jornadas mais extensas,
desde Que ccmceneetõstas a ntvet de remuneração Esse. aliás,
é o exematc que nos dâ o Japão, onde a tntenatr tcecãc do tra
balho, longe de cenat tzar- o trabalhador, é o mete eficaz de
lhe pr-cotctar melhor padrão de vida

Assim,' ccns toer-anoc que o Congresso Nacional. sere-e
sens tver às r-etnvtnctcecões dos trabalhadores e consciente
das r-ea t toauas do pa'ia , poderá. com maior flexibl1idade. dis
ciplinar essa controversa cuest ãc, optamos por manter apenas.
a t tmttacão da duração diária do trabalho em 8 horas, no má
xtmo

1P13494-3 IVO VANDERLINDE PMOB
........... PARECER .

nencr-tancc-r-cs aos termos do parecer à emenda no
1p13623-7. acolhemos oarctateente a presente emenda
Consideramos, contudo, caber â legislação cr-ctnêr-ta a especi
ficação dos meios por que serão garantidas a sauce, higiene e
;egurança no trabalho.

1P13495-1 IVO VANDERLINDE PMDB
• PARECER •••••••••

Em Que pese a bem fundamentada "fust tr tcacãc", divergimos
do conceito de que ah1g1ene" ser-ta o gênero do qual a "saú
de" e espécie, como deixa entendido a Emenda. Consideramos
QUe, Dela menos no campo da' proteção do trabalhador, são
dtr-e t tos dtet tntcs Que devem ser assegurados Dai porque,
acolhendo êmenqas sobre a matér-ta. pretendemos tnser-tr- ee
;as duas formas no sucst t tut tvc,

lP13496-0 IVO VANDERLINDE PMDB
.......... PARECER •••••••••

A estabilidade, errtendtca como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-m tr tc

do empregador de despedir o empregado. tornou-se, artific10
samente, uma momentosa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos express1vos das categorias envolvidas têm se manifes
tado. re1teradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na Verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
arbHrio e, não. como se .propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permaneceI' no emprego contra a Vontade do
empregador ConscIente de que e parte vital e inalienavel da
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1P13499-4 IVO VANDERLINDE PMOB
........... QARECER " ••

Pela rejeição A emenda proposta não aperfeiçoa o' texto
do Projeto de Constituição

1P13498-6 IVO VANDERLINDE PMDB
•••••••"'. PARECER ."'•••••••

A proteção ao consumidor encontra certamente abrigo na
Lei wator- As especificações da matéria virão das mãos do le
gislador or-dtnãr-tc-------------------------------------------------------------------------------

~P13497-8 IVO VANDERLItlDE PMD9
••••••••• PAR!:CER •••••••••

Propõe o autor sucr-mtr- item que garante ao cidadão o
"lazer e a utilizacão criadora do tempo dtscontvet no
tr-aoattro''

De fato, como esta dito na justificação, esse utspos tt tvc
ceder-a ccntr-tbutr- para a dim~nuição da produtividade-------------------------------------------------------------------------------

1P13500-1 IVO VANDERLINDE PMDB
••••• '10••• PARECER •••••••"'.

!\ Emenda coincide com o preceito do Projeto no que ccn
cerne à t tner-cece sindical A proposta de que conste a facul
dade de fixar a ccntr-tbutcão sindical é que não pode ser
aceita na forma CO'110 está colocada, porque a fixação daquela
contribuição deve ser da competência da assembléia geral da
entidade

Somos pela aprovação parcial

1P13514-1 MENDOrlÇA DE "ORAIS PM08
••••••"''''. PARECER ••••••"'••

Parece-r-es perfeitamente adequado e suficientemente
abrangente o dispositivo atacado Pela prejudicialidade.-------------------------------------. -----------------------------------------

lP13515-0 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
••••••"'.'" PARECER .

A tradição constitucional br-ast tetr-a consagra a tnvtctem t t
dade do s1gi 10 da ccr-r-esocnoêncta e das comun1cações em ge
ral Ê necessário, entretanto, não permitir que tal seja ut t
l1zado COI"\O forma de violação da lei
Pe1a aprovação

1p13512-5 Luís EDUARDO PFL.
."'''' ••••• ''' PARECER ••"'••• "''''.

Com exceção do Hem IX, cuja natureza escectr tca é de
caráter não constitucional, todos os cemats, t tens da emenda
já estão contemplados, direta ou tndt-etenente, no texto do
Projeto de Constituição

------------------~:~:_~~~~~~~~~-~:~:~:~---------------------------------------
lP13513-3 Luís EDUARDO PFL
••••• "'••• PARECER ."'''' ••••••

Retirando-se a frase "como agente complmentar do desem-
vctvteentc eccoômtcc'", o ar-t 302 pode ser mant tdc, visto não
criar qualquer impedimento à entrada do capital estrangeiro.

Ademais parece lógico que essa entrada ceva ser dtsctnt t
nada

pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP13509-5 ARNALDO PRIETO PFL
.......... '" PARECER •••••••••

cofet tve a emenda alterar a relação do inciso II do arti
go 272 do projeto, que trata do imposto de transmissão "causa
mort i e- e doação

Entendemos que a redação contida no projeto é mais abran
gente. ficando sua regulamentação para a lei Ordinária

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------._----------------------
1P13510-g ARNAL.OO PRIETO PFL
....... "' PAPECER "' .

Ê desnecessário dizer que a lei regulará o que já regu
la aeeecer ta aprovação se a emenda, simplesmente, propusesse
a eliminação do texto infeliz, sem propor, como fez, um suas-

------------_!~!~;~~~-~~~!~~--~~~~-~~!:~~~~------------------------------------
lP13511-1 Luís EDUARDO PFL
.......... PARECER ......"'•••

A emenda visa sucr-tmtr- o parear-ato 10. do artigo 272 cce
perm\te aos Estados 1nstHu1r adtc'tonaj de até st. do tnccstc
de renda oev sco ã União por pessoas f1s1cas e fur-tdtcas

Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto,
que reforçará a receita dos Estados e atcencar-ã ccntr-tbutntes
de matcr-es rendimentos

-------------------------------------------------------------------------------
lP1350S-1 MANUEL VIANA PMDB
"'••• "'''''''•• PARECER .

aater-ta que melhor poderá ser tratada pelo legislador
crdtnar-tc

p1-mBIVO VANDERLINDElP13496-0

crccr-ta at tvtoace empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maqutna que, após
usada, fá Jogada fora como tnservjvej

De sua parte, não interessa ao empregador tosou-ar- desas
sossego ou insegurança 2.0 seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a excer-t
é-reta, o conhecimento técnico, a toent tr tcacêc do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
catr-tmõntc msucst ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando naat l í tar- e aprimorar a qualif tcecãc pro
fissional de seus: empregados Por tudo isso, é elementar Que
seja vt. tuateente contrário â rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não ha ocr-que se tr-a'rer
para a eataçêo empregat\cia, fundada na b\\aterandade do
contrato, uma condtcãc uni pessoal , paternalista e tapoett tva.
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases ca elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo f6rmula conctr tatór-ta que refl ete a tenoên
cta majcr t ràr-ta dessas propostas, acerta por 1 tcer-ancae de
categorias econômicas e c-or tss tcnats Que, dtutur-naeente, vêm

se manifestando por todos os meios de coeuntcacãc é a veda
ção da despedida urot tvaca ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação cr-dtnar-ta

A supressão proposta foi acolhida na redação do dispositivo
constante do Substitutivo do Relator, cem a alteração tia re
dação do cr-tnctctc novo

lP13519-2 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
••• "'~••• '" PARECER •••••• "'••

O direito ã informação fol acolhido, com outra redação, no
substitutivo do Relator

1P13516-8 MENDm~çA DE MORAIS PMD8
"'•••••• "'''' PARECER ••"'ot.."' •••

A supressão deve ser acolhida em homenagem á concisão O le
gislador ordinário melhor tratamento pode conferlr a matér-ta

lP13517-6 MENDONÇA DE MORAIS 0MDB
........... PARECER •••••••••

A legislação ordmãr-ta ja cutce da matéria, o que torna accrr-

------------_::~~~~:~_:~~-~:~~~~~~---------------------------------------------
PMDBlP13518-4 MENDONÇA DE MORAIS

••••••••• PARECER ."' '"

lP13S20-6 VILSON SOUZA PMDB
•••••• "'•• PARECER •• "'••••••

O parágrafo proposto entr-ar-ta em choque com os par-ear-a
fos antecedentes, que não estabelecem a eleição como sistema
geral de investidura O novo texto não diz quem elegeria. A
emenda estabelece prazo de mandato para seis dos oeeessets
Ministros, porque so aquetes são eleitos (no sentido que mo
cer-namente tomou esta palavra) O Supremo Tribunal já tem ti
do constante renovação Pela rejeição da emenda

1P13502-8 MAURO CAMPOS PM013
••••••••• PARECER •••••••••

O disposit\vo objeto da presente emenda não veda o traba
lho tenccr-ar-tc mas a intermediação ca mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vtncutc emcr-ecat t
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, como se pode ver, não pode alte
rar, de maneira significativa, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necese-caoe dos servi
ços hoje atenmncs memanre jccacãc oesaoar-ecer ta com a orot
btcão da tntermeotecãc Essa necessidade simplesmente passara
a ser satisfeita mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuar-tos do serviço.

Pela rejeição da emenda

lP1350l-0 IVO VANDERLINDE PMD13
••••••••• PARECER ••".,,"'... •

Um exame criterioso nos leva cf convicção de que o dispo
sltl,'to da at tnea "f", do \tem IV, do art 17"do Projeto, esta
contido, tmpt tct tamente no conjunto de normas que estabelecem
a t tber-caoe sindical e o reconhecimento do Estado á existên
cia de entidades s tndtccf s r-ecresantat tves de trabalhadores e
empregadores

A m-oer-ta legislação atual contempla a garant1a aos di-
rigentes s tnatcats para o exer-ctctc de suas atividades A
cneccs tcêc será redundante

Somos pela rejeição

1P13503-6 WILSON MARTINS PMDB
............. PARECER .

Em coerência com o dispositivo relativo ao ensino obriga
tório, somos de parecer que a fixação da respectiva faixa etá
ria f tque a cargo de teatetecãc tnrr-aconst í tuc tcnat

Pela rejeição

lP13504-4 JAYME PALlARIN PTa
...... "'..... PARECER ••• "'.......

A1nda que o disposto no inciso IX seja altamente mor-at tza
dor, não deve figurar no texto constitucional por tratar-se
de matéria pertinente â legislação ordinária ccnsecucnrenen
te. deve ser svcr-tmtcc

1P13505-2 TADEU FRANCA PMDB
.......... PARECER •••••••••

O texto adotado no projeto é mantido no subst t tut tvo
preserva direito de as Estados, Distrito Federal e Munic1
pios participarem do resultado da exploração econômica dos
recursos naturais de seu território Trata-se de antiga r-atn
vtnencecãc. que. esporadicamente tem sido atendida, mats como
liberdade da União Pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP13506-1 MANUEL VIANA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

lP13507-9 MANUEL VfANA PMDB
........... PARECER ••••••"'••

, O controle de capital ccr-r-espcnce a apenas um aspecto den
tre o conjunto de variáveis stgnificativas Que determ1na o
controle efetivo de um empreendimento por nacionais Adota
lo-de forma exclusiva, como pretende a emenda. significaria
abstr-ate de outros aspectos intervenientes. eetee os qua1s
destacam_se o controle tecnológico, gerencial e do acesso ao
mercado

Mais ainda, a titularidade desse controle, para atender
aos interesses nacionais deve pertencer a brasileiros. já
que, como pretende a emenda, o oomtct t tc não assegura o efe
tivo ocatntc nacional

Com relação a formulação da não d\scr'minação entre as
empresas, cabe ressaltar que se trata de um cr-tnctpto glooal
não sendo necessário sua exot tcttacão setorial, como quer a
emenda

Por fim, a remissão para a legislação ordinária do trata
mento a ser dispensado ao capital estrangeiro constitui
proced1mento necessário para a sua adequação aos objetivos e
diretrizes da oot tt tce econõetca , e, cuja supressão sugerida
pela emenda, ser-ta improcedente

Pela Rejeição.

lP1352l-4 VILSON SOUZA PMDB
• •••••••• PARECER ••••••"'••

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP13522-2 VILSON SOUZA PMD8
............. PARECER ••• "'•••• '"

A emenda conflita com as emendas supr-esatvas pelas quats
optamos Pela rejeição

---------------------------------------------------------------~---------------

lP13523-1 VILSON SOUZA PMDB
•••"''''•••• PARECER ..

Os oof et tvos , fundamentos e pr-tnctptcs orientadores da
ordem econômica propostos pela emenda jã estão par-ciajmente
atendidos pelo texto do Projeto A explicitação do cr-tnctpto
do pleno emprego, aspecto relevante na estruturação de toda
et tvtceoe econômica, é conveniente e oportuna, não devendo
ser omitida pelo texto ccnsr ttuctone t

Por seu turno. as necess trraoes eater taf s do processo de
desenvolvimento econômico das sccteceoes modernas não compor
tam restrlngtr à at tvteace produtiva estatal à ações supleti
vas, muito embora tambem sejam -etevantes

Os: demais aspectos da proposta, particularmente os reee
rentes à ação ncrmat tva e reguladora do estado,à subordina
ção da atividades econômica ao 1nteresse geral e a extensão
a empresas publicas das obrigações e normas aplicáveis as em
presas cr-tvaces , de uma forma direta ou indireta. encontram
se atendidas pelo projeto

Pela aprovação parc1al-------------------------------------------------------------------------------
1P13524-9 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER .

Pela prejudicialidade
Emenda, de teor idêntico, do tl'esmo eutcr-, ror-a accesen

tece sob No 1pl1346-6

lP13525-7 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER .

O Sistema r'er-tementer-tata de Governo, adotado por con
senso na Comissão de Sistematização, constante no suest ttue t
vo torna pr-ejuutcana a presente Emenda

Pela prejudicial tuaue

1P13526-5 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••"'."' •••

Adotado por consenso o ear-tamenter-tsmo. na Comissão
de Sistematização, oplnamos pela prejudicialidade da Emenda.

Prej uctcaca

1P13527-3 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER ."' .

Entendemos que o presente Projeto, nos termos em que foi
redigido em relação aos recursos minerais e rücr-tcca.exer-essa
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lP13S27-3 VILSON SOUZA PMDB lP13540-l JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMOB

de Maneira global, eusctnta e tnecutvoca os preceitos consti
tucionais adequados ã regulamentação oequetas at tvtoaces , em
termos de tet maior.

Além disso, o texto da emenda em apreço inclui diversos
otsocstt tvos próprios e caracter'isttcos da lei crotner-ta

Em relação ao art 494, em particular, o texto do Projeto
entende dever preservar os direitos adquiridos referentes
às concessões de pesoutsa e lavra dos recursos minerais, fi
cancro a cargo de leis tner-a-conet tructcnats dispor sobre os
casos Que venham a afetar os tnter-esses nacionais no desen
volvimento das at tv tcaues mtner-ats

Pelo Que, somos pela rejeição da Emenda como um todo-------------------------------------------------------------------------------
lP13S28-1 VILSON SOUZA PMOB
"'."' PARECER "'~

A mater ta constante da presente emenda, muito embora Se
ja louvável as crccôs ttos ao nobre const t tu í nt e , ccnr t t ta com
a s tstemet tca geral adotada para a elaboração do texto do
Projeta de constituição

ass te, somos peja sua r-efetcãc.

lP13529-0 JOSÉ ELIA.S MURA0 PTS
............ PARECER .

As sugestões, contidas na proposta de Emenda. trazem al
guns oescccr-aoeeentcs que, na tradição jur-tdtca cr-ast tetr-a,
melhor se adaptam ao corpo da legislação or-d tnar t a e ccmp t a
mental"

lPl3530-3 JOSE ELIAS MURAD PTB
........... PARECER .

Pretende o autor exceoctcnar- da vedação a prática de en
termectacãc de mão-de-obra as entidades de natureza filantró
pica. que tenham por objetivo a profissionalização de menores
conor-cvecemenre carentes •

Entendemos, após considerar as razões apresentadas por i
numeras constituintes, ser a matér-ta complexa e extremamente
prablemát1ca A tneermectecãc de mão-de-Obra engloba s t rua
cões que apenas tem em comum o aspecto formal da relação de
trabalho A vedação cur-e e simples, nessas cu-custênctas ,
cor-r-er-ta o risco de dar fim a at tv tcacea Que não apresentam
os conhecidos efeitos nocivos cessa cr-ét tca Essa a razão
porque optamos. na redação do Substitutiva. por ressalvar da
vedação casos a serem previstos na legislação ot-dtnár-t a O
das ent idades filantrópicas objeto da presente emenda, deve
;er considerado quando da elaboração da ter futura

lP13531-1 JDSÉ IGNACID FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

Pela r-ej etçãc, por não se ajustar ao consenso da Com1ssão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP13532-o JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••"''''. PARECER ..

Desde que se mantenha o Supremo Tr1bunal como Corte
const ttuctonat , é perfeitamente lógico que. das decisões do
TST, só haja recurso em mater-ta const t tuctonat Pela aprova
ção

lP13533-8 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMOB
........"' PARECER ..

Temendo-se a extensão, pelo legislador ordinário, do
conce1to de crime mtt ttar , propõe-se que. onde o Projeto
atribui à Justiça M111tar conoetêncta para julgar os crimes
mtl t t ar-es definidos em lei, se redija Que "lhe compete pro
cessar e julgar os militares e as pessoas Que lhe são asseme
tnedas " Não obstante c tcuvavet intuito, a proposta não se
revela eficaz para o alcance de seu objetivo Permite Que a
ter cr-on-ar-ta classifique civis como assemelhados Cria para
os militares um foro cr-tvtteataoc para todo e qualquer pro
cesso Caso o legislador defina. indevidamente, como de natu
reza militar, ue delito civil. cabe ao Judtctar-tc declarar a

-------------~~:~~:!~!~:~~~~:~~~~:_~~-~:~--~:::-~:!:~=:~-----------------------
1P1353"1-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••"'•• PARECER ....."' .....

Improcedente
A r-edação do Projeto se aftgura clara, conctsa e técnt-

Não existem lacunas a ser-em preenchidas
Pela rejeição

---------------~---------------------------------------------------------------

1P13535-4 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOS
.......... PARECER .

A Justiça ordinária dos Estados. de caráter enctctccenr
co, não se acha nantl í t ana para as complexos calculas atuar-r
afs, necessãr-tcs para a indenização dos ac tcentes de traba
lho Pode ser Que a uust tca escectat taaoa do trabalho adqui
ra, para tssc. a capacidade Que a ccmun não tem demonstrado
Só motivos ntstõr-tcos explicam que os acidentes trabalhistas
~ã~maneçam fora do âmbito da Justiça Trabalhista Pela r-ejet-

lPl3536-2 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda modificativa propõe se desloca o conteudo do
ar-t 249 para o ar-t 33 do anteprojeto

Sendo matéria exclusiva das Forças Armadas, entendemos es
tar certa na forma como se encontra

---------~;~353;=~---------~6s~-I~NÂ~IÕ-~~~;EI~;-------------------;;~~--------

............. PARECER .
Improcedente
Não se vislumbra a necessidade ou conventêncta de f1

xer-ee os tipos de tnccnst ttuctonat teede.
A redação constante do Projeto é eecntca. clara e conct-

------------------~~:~-~:~:~=~~:_----------------------------------------------
1P1353B-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER ..

Assiste inteira razão ao ccnst tcutnte
Realmente, tudo leva a conclusão de Que ncuve um lapso

na enumeração dos ramos, em Que se desdobra o atntstér-tc Pu
tn tco no Projeto.

Pelo acolhimento

1P13539-7 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............ PARECER "'••••••••

A Emenda propõe nova redação ao 'item III do ar-t 257. su
bst ttutnoo a contribuição da melhorta pela ccntr-tbutcãc de
custeio de obras ou ser-vtcos resultantes do uso oc solo ur-be
no

A contr-tnutcão de melhoria é tributo consagrado na legis
tacêc brasileira per-t tnente, e abrange todos os tipos de
obras publicas

Por sua vez, a corrcr tnutcãc de cus te to de obras ou servi
ços resultantes do uso do solo urbano tem campo de aplicação
mais limitado Tal contribuição que não se confunde com a
contribuição de melhoria, acha_se prevista no ar-t 258, o que
atende. pelo menos parcialmente aos objetivos de êmenoa

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13540-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
............ PARECE.R •••••••••

A Emenda pretende acrescentar tnctso ao artigo 259. do Projeto
de Consi ttutnte da Comissão de Sistematização com o obf et tvo
de tnctutr-, entre as matérias a serem objeto de lei comple 
mental', dtscoatções sobre o tratamento tr-tbutãr-tc a ser con
cedido às entidades civis semf tns lucrativos e às cooper-at t -

vas
A proposta, não obstante os elevados propõsitos do autor.
contraria a sistemática geral adotada na etaocracêo do siste
ma constitucional tr-tbutar-tc em especial às vedações conti
das no tnctec II do artigo 264 e no inciso UI do artigo 266
do texto em exame.
Por esse motivo, SOI'lOS pela rejeição da Emenda

1Pt3541-9 JOSE IGNACrO FERREIRA PMOB
........... PARECER ..

O propósito da Emenda é o de evitar a possibilidade de
Iaançõea do imposto de renda para funcionar tos cubt tccs ou
para membras de qualquer dos Poderes. inclusive militares

O assunto, ccntuec, ja consta do Projeto Que o otsct 
pl1nou no item U do artigo 264. segundo o qual não ecoe ha-
ver exclusão do credito tr-tbutar-tc em razão da cateaor ta
profissional que pertença o ccntr-tbutnte, ou da função cor
ele exercida. ou da osncmtnacão jur-tdtca dos rendimentos

O corrteudo da Emenda ser-ta. portanto, mera repetição

lP13542-7 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMDB
........... PARECE;q. .

A concessão de isenções espectr tcae não é matéria ccns 
t ttuctonat

Ademais, a r-eecrmctacãc dos termos da emenca.par-a trans
formar as isenções pretendidas em tmunteaoe tributária. cct t
ctr-ta com tendência crescente dos cons t t tutntes contra a am 
pl t ação da tmuntuaces , Que se evtoenctco no decorrer dos tra
balhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas, além de
comprometer a meta de se reforçarem as finanças nuntctcate e
estaouats

l P13543-5 JOSE IGNÃCIO fERREIRA PMDB
• PARECE.R ..

O conceito de "crccr-teeace scctat ' e emmcuo, uma empre
sa. mesmo pertencendo a uma ccnuntceoe , manterla seu caráter
privado. O instftuto da propriedade privada já e reco
nhecido no texto do Projeto de const ttutcãc,

Pela acr-ovacãc nar-ctar-------------------------------------------------------------------------------
1P13544-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA P~'DB
..... "' PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual or-ccôsttc
de s tect tt tcar- a redação do Projeto neta et tntnacêc de ex
pressões ou de artigos cr-esctnmvets E nr-erer-tvet adotar uma
ror-na Que contenha o principio do direito, como o fez o Pro
feto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que Qual tr tcen a eeter te e Que são pert1nente a teatate
cão ordtnar-ta

Pela rejeição

lP13545-' JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

Os contratos de ser-vtco de zxo tor-ecãc de Petr-otec com
Cláusulas de Risco. t01 um ato t tp tcc de desrespeito a ccns
t ttutçãc e ao povo brasileiro pela ditadura mti rtar e autcr t
ter-ta O eonccõt to estatal do setr-ôtec, como dispõe o ar-t 310
do projeto, continua tncecnnoc essa m-ãt tce , oesce que seja 
cumprido Dessa forma é nacessar-fo a inclusão de dispositivo
especifico Pela aprovação

1P13546-0 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMDB
.......... "'•• PARECER ••••••••• R

O monopol1o do transporte ear-tt tno do petróleo bruto e
de seus derivados constitui um avanço e de certa forma permi
tirá uma car-t tctpecão oec-s tve da Petr-oor-as na fase de comer
ctat taecãc
Pela r-ej e tção ,

lP13547-8 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela pr-ejudtctat toaoe

-------------~-~~:::~::_:~:~~~_!~_:::~_:~~::~~~~~:_~~-!:~:~-~~-~~~!::~---------
lPl354B-6 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
...."'••••• PARECER ."'•••••••

A eeenoa modificativa propõe nova redação para o ar-t
236

Entendemos ser melhor a redação dada no ao anteprojeto
nesse ar-t i go-------------------------------------------------------------------------------

lP13S49-4 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMOB
............... PARECER .

O contendo da emenda já e contemplado, de forma adequa
da, no texto do Projeto de Constituição

Pela prejudicialidade

1P13550-8 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
......C'••• PARECER •••"'.......

O mérito da enenca está Contido na formulação do ar-t 407.

----~--------~~:~~~~-~-~~~~:~~-~~~~-~:~~=~~-~~~~~~~~---------------------------
lP13S51-6 JOSE IGNÁCIO fERREIRA PMOB
.......... PARECER •••••••••

A matéria contida na emenda não se reveste de natureza
const ttuctonat

Pela rejeição
--------------------------------~----------------------------------------------

lPl3552-4 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMOS
...... "'•••• PARECER .

Não obstante tratar-se de r-atér-ta ue elevado conteudo só
ctc-eccnômtcc. achamos Que ela deve ser tratada a ntvet de le
i cr-dtner-ta

Pela rejeição

lPl3553-2 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMDB
............ PARECER .

Pel a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP13S54-1 JOSE IGNÁCIO FE.RREIRA PMOB
........... PARECER .

A emenda sob exame e desnecessária na medida em que o pa
rágrafo 10 • do art 30a, do Projeto, já exclui a captação de
energla renovável oe capacidade reduzida. de qualquer fonte

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
lP 13655-9 JOSE IGNÃCIO fE.RREIRA PMOB
........... PARECER .

A Emenda, dtante das ponce-avets razões Que a justifi
cam, será cccr-tunamente ccnstder-aoa por ocas tão da formulação
do sucst ttut rvc

Pela aprovação parcial-----------------------------------------------------------------------------
lP13556-7 JOSÉ IGNÃCID FERREIRA PMOB
.......... PARECER .

Trata-se de mater-ta mats aoequaoa à legislação cr-o tnar-Ia
esoectr tca sobre águas

Pela aef etcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP13557-S JOSE lGNÃCIO FERREIRA PMOB
........... PARECER ..

f. idéia de mcnccct to. pelas raizes gregas, não cerxa
margem a dúv1das de Que se trata de uma presença un1ca Não
por Que a União delegar o exer-ctctc do ecnccct tc aos Estados
Pela rejeição •-------------------------------------------------------------------------------

lP13558-3 ROBERTO JEFFERSON PTB
....*•••••• PARECER •••••••••

A Emenda acrescenta al mea ao rtem XV do artigo 12. estabele
cendo a eator-toaoe ctvt t aos dezoito anos e a penal na mesma
idade
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tP13558-3 ROBERTO JEFFERSON PTe lP13579-6 JOSE JORGE PFL

Quanto a segunda, ja esta na lei cr-o tnar-j a penal
A catcr-toace civil, por-ém, pode abr-ir as por-tas a ates teceo
sacos de quem não possui matur-idade bastante par-a a pr-atica
de bons atos
Pela r-ejeição, portanto

lP13559-1 ROBER.TO JEFFERSON PTa
........... PARECER •••••••••

As finalidades da Emenda estão em par-te contempladas no
Substitutivo Pela apr-ovação par-cial-------------------------------------------------------------------------------

lP13560-5 MELLO REIS PDS
..... * •••• PARECER •••••••••

A emenda substitutiva orooôe nova r-edação ao cactturc "de
Segur-ança Pub 1 i ca''

Entendemos que esse cacrtuto e matar-ta par-a inclusão
lei cr-ctnãr-ta

lP1356l-3 MELLO REIS PDS
........... PARECER ..

Pelo não acolh\mento, nos termos da redação adotada no
substitutivo

lP13562-1 JuLIO CArtlPOS PFL............... * PARECER .
Pr-ejudicada, em decorr-ência da aprovação da supr-essão do

cteoos tt tvc no Projeto de Constituição

lP13563-0 CARLOS CHIARELLI PFL
.."' PARECER .

O Tr-Ibuna! de Contas, segundo a nossa tradição, jamais
foi ór-gão integr-ante do Poder- Juutcf ar to

Não ha , assim, a menos que se pr-etenda integra-lo aquele
Poder, CO'TlO deferir-lhe o "julgamento de contenoas-

aceeats , é sabido que o instrumento por excelência da a
ção f isca r taaocr-a daquel a Corte fi precisamente as auditagens
que realiza

Destarte, a cr-iação de uma Auditoria Geral da aenum tca,
vinculada ao Legislativo, apenas implicaria tneaavet oneração
dos custos do controle

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13564-B DIONísIO HAGE PFL
........... PARECER ..

É assegur-ada a livre iniciativa privada em seuoe. vedan
do-se a tr-ansferência ao setor privado com fins lucrativos de
recur-sos -cr-cementér-tcs- ao tnves de "cubrtccs'' Acatadas em
parte as limitações propostas

Pela apr-ovação parcial

lP13565-6 DIONíSIO HAGE PFL
............. PARECER ..

O utsccett tvc emendado foi suprimido, não cabendo a
r-evteãc

Pela cr-efuotctat tcede

lP13566-4 DIONíSIO HAGE PFL
............ PARECER .

A exigência de unicidade das ações de sauoe tnoõe a neces
etcaoe de o Poder Publico assumtr a regulação, execução e
controle das mesmas, o que, de forma alguma, exclui a livre
iniciativa pr-ivada, devidamente expt tcf taoa em dtscos tt tvc
cr-ócr-tc

Pela rejeição

1P13567-2 DIONísIO HAGE PFL
••• "'••••• PARECER .

O artigo enencaoc é sucr-tmtoo. não caoenoo a sua analise
Pela prejudicialidade

lP13568-l DIONISIO HAGE PFL
.......... PARECER .

O dtscos tt Ivo emendado foi suprimido, não cabendo a sua
revisão

Pela cr-ejudtctat idade-------------------------------------------------------------------------------
lP13569-9 • JOSE JORG!: PFL
.......... PARECER .

A emenda pretende a supr-essão de ctaoos tt tvos fundamen
tais ao controle externo a cargo do Congr-esso Nacional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13570-2 JOSÉ JORGE PFL
.", ", PARECER "' .

A emenda aborda assunto ainda discutido a ntvet de pro 
f eto. devendo o Suost t tut tvc r trmar- posição definitiva sobre
o tema Pela cr-ejuctcai toane

lP13571-1 JOSE JORGE PFL
........... PARECER .

Sendo o Congr-esso Nac tcna t o titular- do cont r-oj e exter-no,
parece-nos de todo conveniente que a ele caiba a apr-ecj açâo
do recur-so que venha a ser- lnter-posto da decisão da Corte de
Contas 'leu sustar a execução de contrato

A suaer-tda supressão dos dtscos tt tvcs, ademais, retiraria
àqueles que porventura se julguem prejudicados a neceesar-ta
cccr tuntdeoe de acesso a uma instância r-ecursal

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1JS72-9 JOSÉ JORG!: PFL
.......... PARECER .

O proposto na Emenda conflita com os pr tnctptos adotados
pelo Projeto

1P13573-7 JOsé: JORGE PFL
............ PARECER .

Pela rejeição, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP13574-5 JOSÉ JORGE PFL
••••••••• PARECER .

Pel a aprovação em parte, na forma do Substitut1vo-------------------------------------------------------------------------------
lP 13575-3 JOSÉ JORGE PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda, tal a justeza dos not tvcs que a f ust tr tcem.se
r-á levada na devida conta quando da formulação do Substituti
vo

Pe1a aprovação

lP13576-1 JOSÉ JORGE PFL
........"'..'" PARECER ..

O exame da Emenda e respectiva f ust tr tcecâc apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera 
ção proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto
tornando-o mais completo, prectso e consistente

1P13577-0 JOSE JORGE PFL
••••••• "'. PARECE~ ."' '"

A Emenda, diante das ccnoer-evets razões que a fust tt t
cam, será oportunamente considerada por ocasião da elaboração
do suost 1tut tvc

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP 1357B-B JOSÉ JORGE PMDB
........... PARECER .

Pela rejeição, na forma do Subst t tut tvo------------------------ ------------------------------------------_..._---------
lP 13579.-6 JOSÉ JORGE PFL
.......... PARECER ...... "'••• '"

A Emenda abor-da assunto- ainda discutido a ntvet de Pro
jeto devendo o Substitutivo firmar posição definitiva sobr-e o
tema

lP135BD-D JOSÉ JORGE PFL
........... PARECER .

Os decretos legislativo e as r-esoluções encontr-am-se a
t tnneoos no aet 117, que coloca e"'l arde'!' de hier-arquia o or-
denamento jurldico do País A regulamentação desses atos "'n
terna ccrpcr rs' deve ficar a cargo dos Regimentos das duas
Casas do Congr-esso Nacional

Pela cr-ef uc tctat toeoe

lP13SB1-B JOSE JORGE PFL
.......... PARECER .

Pela aprovação, na forma do subst ttut tvc

lP13582-6 JOSE JORGE PFL
....."'•••• PARECER .

Pela aprovação, na forma do Substitutivo

lP135B3-4 JOSÉ TAVARES PM06
... '" PARECER ..

No et'oteml1mento do Relator, a earer ta tratada no disposi
tivo que se pr-etende suprimir figurar-ia melhor- en legislação
or-dtnar-f a , ees que a proposta de exclusividade da folha de
satar-tcs para incidência de contribuições soctats destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades ja consolidados no
campo soclal

Somente mediante tr-atamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as cr-ovtsões mctscensévets ao
desdobr-amento da mater-ta , de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher- a emenda sucr-esstva. remetendo a meter-ta
a ulterior- consider-ação, ao ensejo do processo legislativo
or-d tnar to

lP135B4-2 JOSÉ TAVARES PMOB
............... PARECEP ..

É objeto da emenda excepcional' os trabalhadores avulsos,
que exercem at tvtcaoes representados por suas ent toades de
classe, da cr-ctntcec de tnter-aectacêo de mão-de-obra expressa
no inciso XXV. do artigo 13 do Projeto

Entendemos, após consider-ar- as razões acr-eeesntacas por
inumeros ccnst ttutntes , ser a mater í a complexa e extremamente
variada A tnter-medtacãc de mão-de-obra engloba situações Que
apenas tem em comum o aspecto for-mal da relação de trabalho
A vedação pura e simples nessas ctr-cunstãnctas, cor-rera o
risco de encerr-ar atividades que não apresentam os conhecidos
efeitos noctvos dessa pratica Essa a razão por que optamos,
no substitutivo, por r-estr tnctr- a pr-oibição a execução de
trabalho pern anerrt a e ressalvar da vedação casos a serem pr-e
vtstos na legislação cr-dtnar-ta O das trabalhador-es avutsos ,
objeto da presente emenda, deve, a nosso ver- estar contempla
dO na lei futura

lP135B5-1 HELIO ROSAS PMOS
••••••••• PARECER ••••• "'''' ••

Na redação do projeto optou-se por consider-ar- a questão
das terapias alternativas como um nlvel de detalhamento inca
btvet en texto constitucional Nesse sentido, o dtspostt tvo
s tmt lar- ao proposto (art igo 352) fol suprimido também.

Pela pr-ejudicialidade

lP13586-9 HELIO ROSA.S PMns
."'••••••• PARECER "'••

O ctscos tt tvc em pauta foi supr-imido, tnvtaot t tzancc-ee
qualquer ecréscuro ao nesmo

Pela prejudicialidade

lP13587-7 HELIO ROSAS PMDS
.. PARECER "'''' ••

A proposta da emenda trata de matéria que deve ser
tratada em te t or-dtnar-f a Garantir este direito na Consti
tuição é inviável Pr-imeiro por não existir cror tsatcnate '
para todas as praticas terapêuticas alternativas dtsccntvets '
para ser-em contratados, em todo o pare Segundo por-que mUi
tas praticas at ter-oat tvas de ter-acêut tca ainda não tem base
ctent tr tca para serem adotadas como boas, isto tmpl tear-ta em
problemas et tccs muito serias

Pela r-ejetcãc,-------------------------------------------------------------------------------
lP1358B-5 HELIO ROSAS PMOD
."'••••••• PARECER "'... "'.........

Pela rejeição
O teor- ca emenda não é matér-ia ccns t t t uctona t

lP135B9-3 HELIO ROSAS PM06
............. PARECER .

Malgr-ado seu tnccntestavet mer-t to , a sugestão contida na
emenda fica pr-ejudicada em face da opção do Relator- por- su-
primir, no sccst ttut tvc, o ctsccstt tvc que o ilustre autor-
propunha alterar-------------------------------------------------------------------------------

lP13590-7 HELIO ROSAS PM06
."' ....."'... PARECER ........ ~ .....

A medida cr-econtaaoa pela presente eeenca deva figurar na
lei oro tnãr-ta

Pela rejeição.

lP13591-5 HELIO ROSAS PMOa...* PARECER ,,"'.
No entendimento do Relator, a matér-ia tr-atada no disposi

tivo que se pretende suprimir figuraria neu-cr em legislação
cr-dtnar-ta, eta que a proposta de exclusividade da folha de
salários par-a tnctcêncta de contribuições sociais destinadas
a seaur-teece possui tect tcações bastante s tantr tcat tvae no
financiamento oe programas e entidades já consolidados no
campo soe ta1

Somente mediante tr-atame.. to via legislação tnrr-accnst t tu
ctona t poderlam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da mater-ta, de modo a que possam ser- atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e ccns tcerenoo-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent1do, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva , remetendo a matérla
a ulter-ior consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-dtnár-to

lP13592-3 HELIO ROSAS PMDfi
...•••••••• PARECER ..

A Emenda pr-opõe o acresclmo de um artigo, que tomará o numero
lB, com r-enumer-ação dos demais, criando autênt tcas sinecuras
nos euntctatce , mormente nos das capitais
Não e esse o escopo da nova Carta em elaboração
Pela rejeição, portanto-------------------------------------------------------------------------------

lP13593-1 HELIO ROSAS PMDB
........... PARECER ••• "'.........

A Emenda, da maneira que está proposta, redunda em mutilação
oe todo o artigo 12. do Pr-ojeto, cuja amplitude e _abrangência
e por cenate neceasãr ta que se faça de modo exm tcrec. sob
pena de omt ssões i nj ust 1f i cadas
Pela rejeição, portanto

lPt3594-0 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER " ••

O dispositivo, objeto da pr-esente emenda não veda o traba-
lho teecor-ar-to. mas a tnrer-eectecãc da mão-de-obra Impõe,
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lP13594-0 HELIO ROSAS PMDB

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBI1:E AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP13609-1 AtrrONIO SALIM CURIATI PDS

portanto, como regra, o estabelecimento de vtncuto enor-eaat t
cio ctr-erc entr-e cr-esrecor-es e tc-accr-es de ser-vtcos

A aplicação dessa norma, como se pode ver, não pode alte
rar, de maneira etantr tcat tva , a oferta de postos de trabalho
da econonta Seria absurdo supor que a necesatoaoe dos servi
ços hoje atendidos mediante locação desapareceria com a prOi
b tçâc da tnee-eeotacãc Essa necessidade s tmpj asment e passará
a ser sat tstet ta meníante estacetecteentc de relações dtretas
de emprego entre trabalhadores e usuários do serviço

Pela rejeição da emenda

de matéria pertinente a legislação cr-dtner-ta consequentemen
te, deve ser supr-lmfdo

lP136l0-5 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria será objeto de regulamentação legal, a luz do titu
lo relativo a nab t t ação e as ftnanças

---------~~~3~~~=3---------~~~õ~iõ-S~Li;-cü~;~~;-------------------~õs---~-----

••••••••• PARECER •••••• ot"'.

1P136l2-l ANTONIO SALIM CURIATI PDS
••• ot••••• PARECER •••"'•••••

A emenda é substitutiva e entendemos ser mat er-ta para lei
oro tnar-ta #

lP13618-4 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
••••••••• PARECER ••••• ot•• ot

A proposta em Questão sugere a supressão integral do art.
347, inciso VII, foi considerada pertinente, sendo. portanto
ecctntca

lP13622-9 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a emenda dest tnar- o produto de arrecadação de multas
de trânsito

Trata-se de mat ér-t a de lei ordinária

1P13621-1 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
.......... PARECER •••••••• '"

O dispositivo emendado foi sucr-tmtoo. tmacss toti tt ancc
Qualquer acr-ésctec ao mesmo

Pela cr-ef uotctat tcade

poslPl3625-3 ANTONIO SALlM CURIATI
••••••••• PARECER .

aetér ta t tptca de legislação ordinária
Pela rejeição

lP13613-0 ANTONIO SALIM CURIATI POS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta em apreço sugere a supressão do arttgo 350 do
Projeto de Constituição. f a que a mater ta ê atinente a outro
cepttutc desta Carta Magna, sendo, portanto. considerada per
tinente

1P13619-9 ANTONIO SALIM CURIATI POS
••••••• "'''' PARECER •••••••••

A Emenda assegura a validade jur-totca a sentença transi
tada em julgado, ao ato fur-tdtcc perfeito e ao d1reHo aoout
r-toe

Trata-se de autêntico tr-u tsso a Que texto ccnst ttuctceat
nenhum deve deixar de dar o tratamento merecido

Pe1a aprovação

lP13615-6 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
• •••••••• PARECER "'••••••••

Defende o 11ustre signatário da emenda a extinção dos Par
tidos sot tt tcos a data da promulgação desta Constituição
Nosso parecer e contrário á proposta parque o Projeto é bas
tante r textver e liberal t aante quanto a criação de novos Par
tidos, nada obstando que os tnsat tere ttcs mudem de agremia
ção Além do mais. entendemos que esta dectsão deve ser vo
luntária e não comoutsõr ta. Parecer contrário

lP13620-2 ANTONIO SAl.IM CURIATI POS
••• otot•••• PARECER •••••• ot......

A emenda propõe estabelecer diretrizes as Guardas Municipais,
que. no nosso entender dever-á ser objeto de lei ordinária
Pela rejeição

1P13623-7 ANTONIO SALIM CURIATI POS
••••••••• PARECER •••••••••

Em que pese a bem fundamentada -justiftcação a
, divergimos

do conce t tc de que "higiene- seria o gênero do qual a "sau
de" é espécie, como deixa entendido a Emenda Consideramos
que. pelo menos no campo da proteção do trabalhador, são
direitos ntat tntoa que devem ser assegurados. Da'i porque.
acolhendo Emendas sobre a meter-ta. pretendemos tnser u- es
;as duas formas no Substitutivo

lP13624-S ANTONIO S,t,LIM CURIATI PDS
.ot"."'••ot. PARECER ••"' ..

Propõe a emenda a supressão do tnctso 111 do artigo 273,
eliminando o imposto sobre vendas a "arejo

O tributo deve ser mantido pois r-eforçará as receitas dos
euntctptos------------------------------------------------------------------------------

lP136l8-1 ANTONIO SAl.IM CURIATI PDS
••••••••• PARECER •••••• "'••

Seguindo a tradição do utt-et to nacional, a Emenda aqu l
examinada trata de meter-ta tntraconst ttuctcnat , cabendo,
pois, ser objeto de cutoaoosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo.-------------------------------------------------------------------------------

1P1361i-2 ANTONIO SALIM CURIATI POS
••• ot...... PARECER ot••••••••

São exctutoos do processo cesecrccr tarôr-tc todos os iOO
veta rurais que cumpram a sua função social Assim sendo, não
cabe espectt tcer- exceções

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP13614-8 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa, basicamente, estender á dona-de-casa os
benef\cios da seguridade social
rooavta não prevê Qualquer ccntr-tbutcãc cecuntar-ta da
dona-de-casa ao s1stema de previdência social A emenda não
pode ser, pois, acolhida, cota do contrário geraria tratamen
to ctrer-enctacc entre cidadãos

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

lP13600-B FERES NADER POT
ot"' ...... "'. PARECER •• "'ototot •• '"

A emenda objettva com a redação que formula para o ar-t
424, erradicar todas as demais disposições do cacrtutc VIII
do T\1u10 IX do Projeto de Constituição

Se aceita, ficaria a questão 1nd\gena nacional sem a
solução adequada que requer, a exigtr permanentemente corre
ções e tratamento conveniente por parte do lesgl1ador

Nosso Pais já atingtu maioridade suficiente para solu 
ctonar suas grandes questões corrigir as nr-amãt tas dfs 
torções sociais que apresenta, notadamente r-etr-e tenco as
ronatnouas desigualdades que tanto entravam sua vida scctc
econômica

A proposta em exame Dor sua vez, nada inova Apenas'
retira direitos deferidos às populações lnd\genas no Pro 
jetc de ccnst ttutcãc a Qual, até o direito a vida era ne 
gado. reduzida que esta.oos sete sete milhões de tndtos e
xistentes na epoca do descobrimento. aos duzentos mil rema 
nescentes atuais Não podemos continuar negando ao nossos
tnotos os direitos que o humanismo e a justiça tanto reco 
aendem

Pela rejeição

1P13602-4 FERES NADER POT
........... PARECER •••"'•••••

Pretende-se com esta emenda alterar a redação da at tnea
f do Hem 111 do art 12

Como este e outros dispositivos do mesmo artigo visam a
evltar tratamentos ctrer-erues entre os cidadãos, somos
eavor-avats a sua stntet tzacãc de forma a garantir a
19ualdade entre todos perante a lei

1P13599-l TELMO KIRST PDS
••• ot••••• PARECER ••••• ot"' ...'

A slmples enunciação programática ou autorização para se
rem concedidos tncerrt tvos fiscais para empresas que mantenham
ou criem escolas técnicas para formação profissional ou de
ensino fundamental, para a geração de empregos e o desenvol
vimento de regiões pobres, pequenos muntctotos e faixa de
fronteira, ou para a construção, ampliação e modernização de
unidades armazenadoras de produtos aaronecuer-tos , e outros
semelhantes, não ccnet ttut matéria constitucional

lP13601-6 FERES NADER PDT
....... ot•• PARECER •••••••••

O conteuoc da Emenda, em sua essência, já f01 Incorpo
rado ao Projeto sob outro Titulo

1P13596-6 HELIO ROSAS PMDB
."'''' PARECER •••••••••

A emenda aborda assunto de tnteresse escecte tcc da car-
reira pública de procurador Trata-se de meter-ta de rüvet
tntr-a-conat t tuctcnat • Pelo não acolhimento

lP 13603-2 GUSTAVO DE FARIA PMOB
.......... ot PARECER "'••••••••

D dispositivo objeto da presente emenda não veda o traba
lho temporária, mas a tnter-aeotacãc da mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra. o estabelectmento de vtncurc encr-esat t
etc cu-etc entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, como se pode ver, não pode alte
rar, de manetra s tsnt e tcat tva. a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação desapareceria com a proi
bição da intermediação Essa necessidade simplesmente passará
a ser satisfeita meotante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuários do ser-vtcc

Pela rejeição da emenda

lP13595-8 HELIO ROSAS PMDB
•••••••"'. PARECER •••••••••

Visa a Emenda mod1f1car a redação de dtecostt tvc constan
te do artigo 272

Entendemos Que a redação proposta está tecnicamente bem
posta, tendo em vista o alcance da norma

1P13604-l ANTONIO SALIM CURIATI POS
••••••••• PARECER .ot ••• "' •••

A definição da função scctat da propriedade rural dever-é ser
objeto de legislação cr-dtnér ta.seta rejeição da emenda

lP13597-4 TELMO KIRST POS
.......... PARECER ot•••·.·.ot

---------------~:~~-~~~~~:=~~-~:~~~:~-~~:_::~~:_~~-~~~:~~~~~~~~---------------
lP1359B-2 TELMO KIRST POS
.U''''ot.ot •• PARECER •••••••••

O dtsccs tt tvc em pauta fot supr-tntoc, não cabendo a sua
revisão

Pela crejuctctat roaca.

lP13605-9 ANTONIO SALIM CURIATI POS
•••• ot•••• PARECER •• "' .

A idéia de monccot tc.petas r-atzes gregas não deixa mar
gem a duvidas de que se trata de uma presença untca Dessa
forma e dada a 1mportânc'a do setor para o sats , não há por
que argumentar sobre a teoosstbt t tcace de atuação de empresa
rios nr-as t te tr-cs ,
Pela rejetção------------------------------------------------------------------------------

POS

pos

lP13606-7 AtrrONIO SALIM CURIATI POS
••••••••• PARECER ••• otot••• ",

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros pr-tnctptos ou pela sua impertinência com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição

1P13607-S -ANTONIO SALIM CURIATI PDS
.......otot. PARECER .

A simples enunciação programática ou autorização para se
rem concedidos incentivos fiscais para empresas que mantenham
ou criem escolas técnicas para formação profissional ou de
ensino fundamental, para a geração de empregos e o oesenvot
vimento de regiões pobres. pequenos muntctntos e faixa de
fronteira, ou para a construção, eect tacãc e, modernização de
unidades armazenadoras de produtos agropecuários, e outros
semelhantes, não constitui matéria ccnst í tuctcnat ,

lP1360B-3 ANTONIO SALIM CURIATI
........"'. PARECER •• "' .

"pata vênta-vccncuantc a matéria seja per-t tnente á deter
minação da competência legislativa, o Projeto considera eete
vante o detalhamento da importância da matér-ta

Peta rejetcão---------------------------------------------------_...-------------------------
lP13609-i ANTONIO SALIM CURIATI POS
."'."'•••• '" PARECER •••••••••

Atnda que o disposto no inciso IX seja altamente ~ra1-1za

dor, não deve figurar no texto const ttuctcnat per- tratar-se

lP13626-1 AtrrONIO SALIM CURIATI PDS
••••••••• PARE;CER "'ot •••••"'.

geoatancc-ncs dos termos do parecer à enenca no
1p13623-7, acolhemos provavelmente a presente
Consideramos, contudo, caber à teatatacãc ordinária a especi
ficação dos meios por que serão garanttdás a saude, higiene e
;egurança no trabalho

lP13627-0 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Em sendo os r-ecur-sos para saúde escassos pOl' definição,
torna-se tecer-teso assegurar o seu uso da forma mais produti
va, desde que coerentes com os objet tvos visados No caso,
entr-a em consideração a necessidade de assegurar um acesso i
gualitário da população às ações de- seuoe, extatncc atuação
ctr-eta do Estado

Pela rejeição

1P1362a-a ANTONIfr SALIM CURIATI
.......... PARECER •• ot .

Considerando-se o Objetivo tr-r-eccrr-tvet de assegurar a
un1dade ao s tsreee de seuce, mantém-se a expressão ·un1co-,po
rém acrescendo-lhe "nactcnet'' que ccntr tbut à maior clarifi
cação do seu significado

Pela aprovação parcial
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Pela rejeição

são aspectos cruciais na organização de um sistema untcc de
sauoe O Poder Pub1 tcc não poderia af snensa-j os Entretanto,
ressalta-se, explicitamente, a livre iniciativa privada no se
to,

1P13648-2 ROBERTO BALESTRA PDC
................ PARECER ..

Considera-se que a destinação dos recursos orçamenta
rios bem CO/l'O a possibilidade de o Estado intervir em ór- 
gãos do setor privado em eeuoe. tendo eM vista a cct tt tca
nacional de saúde, são aspectos essenciais à execução des
sa mesma cct tt tca e, eventualmente, poderão ser utilizadas

Pela rejeição
---------~P~~6~9:~---------~Ü;:~H~-~G~~~iES------------------------~;~~--------

.... "' '" PARECER "'..
Em relação à Seção II - Dos Orçamentos - o ilustre Cons

tituinte propõe alterações, sendo Que algumas são relativas a
forma cone os orçamentos serão apresentados mas Que, na es-
sência, estão atendidas na nova crocos tcãc , outras que no
nosso entender deverão ser objeto de legislação conotementar
ou mesmo cr-dtnar-ta. apresentando ainda cnscos tt tvos que já
estão no Projeto apresentado pela Comissão de Sistematização,
apenas com cnre-ente croenan-entc e ctstr-tcutcêc por er-t tacs ,
paragrafos e itens, e que, inclusive estamos mantendo na
atual proposta

entenoenos assim Que parte da emenda está sendo aprovei
tada e, neste sentido, a consideramos aprovada parclalmente

lP13629-6 ANTONIO SALIM CURIATI POS
.......... PARECER ..

E tnvtavet no Paj s oetxer- as ações de saude exclus1vamen
te a cargo do setor privado, dado as condições soctc-eccnõet
cas vigentes

Pela rejeição

lP13630-0 ANTÓNIO SALIM CURIATI POS
........... PARECER •••••••••

A matéria de Que trata a emenda demonstra a senetbt t t
dade do Autor em relação a justa r-etvtndtcacêc das donas-de
casa ( tnctuatve camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu dtr-ettc a filiação ao sistema cr-evtcenctar-tc na Quali
dade de seaur-adc tnteoeeos , não obstante, Que a inovado 
r-a adoção do or-tnctpto da universalidade de cobertura da
Seguridade Social, acolhido no Substitutivo, pr-over-a por si
se, com a vantagem de sua general idade, o fundamento até ho
je reclamado como necessário à plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de cr-evtoêncta A par-t tr- de tal
provisão, nennun óbice poderá ser alegado no sentido de se
postergar o exeectctc desse. ctr-etto pelas donas-de-casa
e-as f tetr-as , cacencc à lei ordinária regular as bases des
se exerctctc

lPl3631-8 NILSmi GIBSON PMDB
.................. PARECER ..

À matéria em causa, oectotmcs por uma abordagem const t t ucto
na l alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna in
vtave t o apr-ove t t ament c da referida emenda, sem cr-ejutac do
exame cr-j t tco da sotucêc consutist anctaua no Substitutivo Pe
la prejudicialidade

1P13647-4 ROBERTO BALESTRA PDe

lP13632-6 NILSON GIBSON PMDB
........... PARECER ..

A emenda supressiva é pertinente, pelo que somos por sua
aprovação

lP1365Q-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB......... * PARECER ..
Sendo inteiramente procedente a justificação, somos de pa

t-ecer- que a Emenda em exans deve ser acolhida

1P13659-B PAULO PAIM PT
................. PARECER "' .

A especificação e regulamentação da repartição mencionada /
constHuem matéria infra-constitucional Pelo não acolhimento

lP13652-1 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
................. PARECEP ..

O proposto na Emenda confl1ta com os or-tnctntos adotados
pelo Projeto.

1P1366Q-l HUGO NAPOLEÃO PFL
"' PARECER ..

Pela ecr-cvecão. conforme entendimento oeeoonmante na Comis
são oe-s tatenat tzaçãc

lP1365B-Q PAUl.O PAIM PT
• PARECER ..

Trata-se de explicHação oesnecessar ta. crócr-ta de dispo -
stcões Que caberá à União tomar, apos a vigência da Carta
Magna e em cumprimento desta

PMDBlP13654-7 JUTAHY MAGALHÃES
.. PARECER .

Pelo acolhimento da emenda proposta

1P13657-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.................. PARECER '" "

A Emenda propõe a supressão da at 'inea O do item XV do
ar-t 12 do projeto

O etsccs tt tvc em apreço const1tui uma tradição do direi-
to const t t uctcna t br-as t tetr-c •

Impõe-se, assim, a nosso ver, a rejeição da Emenda

lP13656-3 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
............ PARECER .

A Emenda da nova redação a ei tnee "eM do Hem XV do artigo 12
do Projeto
A supressão da parte inicial do dispositivo redunda em or-e-
juizo para o Projeto
Pela rejeição

lP13661-Q HUGO NAPOLEÃO PFL
............... PARECER ..

Pela aprovação O texto, cuja supressão se propõe, esta
belece uma sentença sem força de sentença, que ccnst t'tut um
prejulgamento sumario, que quase nunca será ecettc pela parte
sucueoente

lP13655-S JUTAHY MAGALHÃES PMDB
................ PARECER ..

srcpusna o ilustre s tanetár to da emenda pela representa
tividade do Partido que eleger representante em qualquer das
duas Casas do Congresso

cncor-oaeos com a toé-a e inclusive com argumentação ex
pendida Acontece que a nossa proposta é mais erota e abrange
tnctus tve o pretendido na emenda Favorável em parte

lP13651-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.................. PARECER ..

O relator entende que a meter-ta de que trata a emenda es
tá devidamente disposta no cect tutc dos direitos coletivos,
com a abrangência necessãr-ta

Pela cr-ejuc tctar teace

lP13653-9 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
............... PARECER .

Embora a contribuição do ilustre autor da arrenda repre-
sente um inegâvel aprimoramento da redação do artigo 336 do
Projeto da ccmtssãc de Sistematização, seu aproveitamento fi
ca cr-ejudtcaoc em face da supressão do referido dispositivo
no substitutivo do Relator.Ver, a propósito, o teor do pare
cer dado a er-enda numero 1POO202-8, que apresenta a justifi
cação da supressão efetuada

lP13634-2 NILSON GIBSON PMOB
.................. PARECER .

Entendemos ter dado nova e adequada redação â a1 tnee em
foco Pela rejeição

1P13635-1 NILSON GIBSON PMDB........* PARECER .
Temos a convicção de Que a mater ta em foco recebeu

tratamento adequado no Projeto Pela orefuctctat toaoe

1P13636-9 NILSON GIBSON PMOB
.................. PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctptcs ou pela sua Irnper-t tnêncl a com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição

1P13637-7 NILSON GIBSON PMDB
................... PARECER "' ..

Contribuindo para dtmtnuf r- a excessiva carga de trabalho
do Supremo Tribunal e o excesso de recursos contra cectscões
juctctar-tas , a emenda merece aprovação

lP13633-4 NILSON GIBSON PMDB
............... PARECER >lo ..

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela cr-ejuotctat tceoe

1P1363S-S NILSON GIBSON PMOS
.................... PARECCR ..

A at tnea atacada não sofreu, com sua simplificação,

-------------~~~~~~:~-~:~~~~~_:~_::~-~~~~~::_-~:~~-~~:!~~~~~~~~~~~:_-----------
1P13639-3 NILSON GIBSON PMDB
."' PARECER ..

A emenda suoresstva é pertinente, pelo que somos por sua

-------------~~:~~~~~~---------------------------------------------------------
1P13640-7 ROBERTO BALESTRA POC
....."' PARECER ..

A emenda propõe a retirada da expressão sistema un1co
dos artigos que a contém na seção Saude

A finalidade da expressão "untcc" e a de evitar, em cada
ntvet de governo, a Multiplicidade de órgãos dando normas e
executando ações de saúde, de forma em geral anér-qutca e cac
t tca

A expressão "sistema nacional único de sauoe'' não exclui
outras formas de prestação de serviços medtcce , desde que os
mesmos estejam em obediência às diretrizes do Sistema Nac10
na t

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1P13641-5 ROBERTO BALESTRA POC
................ PARECER ..

Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a suges
tão de retirada da expressão "e do subsolo" A proposta r-eda
ctonat do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser
a redação original mais clara e precisa

-----------------~~~:_~:~~-~~~~~~~~~-~:~:~:~----------------------------------
lP13642-3 ROBERTO BALESTRA POC
.................. PARECER ...... >lo........

Em Que pese sua relevância, não se cogtta da apreciação
da matéria no âmbito ccnst ttuctcna t

------------------~:~:-~~:~~~~:~:~~~:~:_---------------------------------------
lP13643-1 ROBERTO BALESTRA POC
............... PARECER "' ..

-------------~:~:_~:~:~~~~_:~~!~~~:._~:~:~!::~~-~:~:_:~_:~~:!~!~!~~~------------
1P13644-0 ROBERTO BALESTRA POC
............... PARECER .

Atendida a proposta, tendo sido suprimido do projeto
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P13662-8 HUGO NAPOLEÃO PFL
.. "' PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de ststemat tzacãc-------------------------------------------------------------------------------

lP13665-2 MARIO BOUCHARoET PMOB
.."' PARECER -

Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda fica pr-ejudtcaoe------------------------------------------------------------------------------

1P13663-6 HUGO NAPOLEÃO PFL
................. PARECER ..

A competência do Supremo Tribunal se estende por 21 i
tens, na emenda Os itens I o, I D, II a, III c, ampliam a
competência do Supremo Tribunal, que precisa ser dimlnu\da,
oevtcc á sua massa tnvenctvet de serviço

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13664-4 HUGO NAPOLEÃO PMOB
.................. PARECER ..

A emenda teria como ccneecuêncta se adotada a tr-r-eccr-e
r tbti teeee das sentenças contra os pobres Que alguéM pudesse
ser condenado por importunação ao pudor ou encr-taauês , sem
que o réu, t-eaeaoo por sentença, tivesse direito a r-eapr-e-

• ctacãc das provas por órgãos super-ter-es do Juutctar-to O du
plo grau de jur tsdtcãc é uma conquista ran t í ssecuj ar- da expe
r-têncta fur-tdtca Não é acmtes tver que se concedam poderes
absolutos a um juiz, sobretudo principiante como deverá ser o
de pequenas causas

Pela rejeição

PMDB1P13666-1 MÁRIO BOUCHARDET
.............. PARECER .

lP13646-6 ROBERTO BALESTRA PDC
.."' PARECER ..

Objetiva a emenda retirar do inciso XVIII do artigo 13,
que dtspõe do cf r-ef to às férias, o mandamento da remuneração
em dobro no decorrer desse per 'iodo

Efetivamente, tal ctspcs tt tvc constitui meter-ta própria
de legislação ordinária, antes que do texto constitucional

Acolhemos, portanto, a emenda em questão, na forma do
Projeto, Que estipula ainda a remuneração integral no per 'iodo
; define em trinta dtas a duração mf ntma das ferias

1D13647-4 ROBERTO BALESTRA POC
......... "'.."'.. PARECER ..

A regulamentação, execução e controle das ações de saúde

lP 13645-S ROBERTO BALESTRA PDC
.............. PARECER "' ..

O dispositivo, objeto da presente emenda não veda o traba
lho temporária, mas a tntermedtacâc da mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra, o esteeetecteentc de vtncutc empregat~

cio õ tr-eto entre prestadores e tomadores de serviços
A aplicação dessa norma, como se pode ver não pode alte

rar, de maneira significativa, a oferta de cestos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação desapareceria com a orot
btcâo da 'intermediação Essa necessidade s tectesmente passará
a ser sat tafet ta mediante estabelecimento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuários do serviço.

Pe1a rej e i cão da emenda
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1P13680-6 OSWAl.DO ALt.'EIDA PL
••••••••• PARECER ..

Em parte a proposta encontra atber-que nas disposições
focalizadas Pela aorovacãc parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P13682-2 OSWALDO ALMEIDA PL
........*•• PARECER .

Em parte a proposta encontra atce-cue nas disposições
focal tzaoas Pela aprovação carctai---------------------------------------------------------------------------._--

1Pl3683-1 OSWALDO ALMEIDA PL
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção por não afeiçoar-se
a outros cr tnetcrcs ou pela sua 1f1'pert1néncia com o tema. a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13688-1 OSWALDO Al.MEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

É de todo procedente o objetivo da emenda de suprimir o
art 36B do Projeto de Constituição

ec1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

PL1P13685-7 OSWALDO ALMEIDA
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação nos termos do Substitutivo

1P13689-0 OSWAl.DO ALh'EIDA PL
••••• "'.... PARECER •••••••••

O dtscos tt tvo em tela estabelece o ccmcrcmtssc do Estado
cem a manutenção de padrões m1nimos de qualidade e custos,
co-ts t t t utrurc uma forma altamente racional de vinculação de

-------------~:~~~~~~.:_~~:.~~~-~~~:_:~~:~~-~-~~~~-~:~-~~~~~--------------------
1P13690-3 OSWAl.DO ALMEIDA PL
.......... PARECER •••••••••

A aspiração constitucional por u-r Plano Nacional, nos
moldes propostas pelo ar-t 382, visa à superação das defi
ciências dos cronr-tos projetos e planos Que deftnem as
pollt tcas publ tcas de Educaeão

Pela rejeição

lP13687-3 OSWALDO Al.MEIDA PL
••• >F••••• PARECER •••••••••

A proposta está de acordo com o objetivo de simplificar o
texto constitucional seja pela supressão de expressões ores
ctnctvets , seja pela supressão de matar-ta cer t tnent e á legis
lação o-dtnar ta. merecendo, portanto, o ecottumento do Re
lator

1P13686-5 OSWAl.DD ALMEIDA Pl.
............ PARECER .

A emenda não procede. uma vez Que os asnectos mais importan
tes at tnent es- a Questão Urbana e aos transportes devem inte
grar o texto constitucional, como elementos básicos regulado
res dessas mater f as no contexto soc1al e econômico do sats
Pela rejeição

lP13684-9 OSWALDO ALMEIDA PL
.......... PARECER .

A escolha dos governantes pelo voto direto foi fruto de
lutas e asotr-acões coletivas e Que deve ser agasalhada pela
nossa Constituição sem restrições

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

lP13681-4 OSWALDO ALMEIDA Pl.
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda da nova redação ao ar-r 29 e suprime os itens I,
r r • 111, IV e V, aj en dos paragrafos 10 , 20,30,40 e 50.
No tocante a alteração do caout do citado preceito, nosso pa
recer e contrário par entender que a redação dada na Projeto
atende bem aos nossos oojet tvcs , no sentido de facilitar ao
maxuno a criação de Partidos No tocante a supressão dos ci
tados itens I. 11, 111, IV e v do mesr-o artigo, estamos de
acorda Finalmente Quanto a erradicação dos paragrafos 10
20 , 30 , 40 e 50 não podemos concordar porque contem mate
ria de alta relevância

lP13669-S MÁRIO BOUCHARDET PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos da fust tr tcecãc da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP13668-7 MARIO BOUCHARDET PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo em vista Que o ensino obrlgatorio possui ainda de
sempanho deficiente, somos de parecer Que todos os esforços
nele devem ser concentrados A educação pré-escolar, sem du
vida de grande alcance social, deve ser contemplada com ou
tras fontes de recursos

Pela rejeição

1P13671-7 MÁRIO BOUCHARDET PMDB
.......... PARECER •••••••••

A r-ater-ta já consta no Projeto. portanto está cr-ef udtca
da

1P13670-g MARIO BOUCHARDET PMOB
••••••••• PARECER ..

A autonomia é um atributo ntator rcc das unrve-s rceces,
não cabendo estendê-lo às instituições isoladas

Pela rejeição

1P13673-3 OSVAl.DO SOBRINHO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A jornada de trabalho de 40 horas se'nanats , como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em oumeroatsst-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A reator-ta das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas justificações. seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada à legislação ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinada momento da vida econômica do
País, mas, pelo desenvolvtmento tecnologlco, per- mct tvcs de
interesse publico ou ate por ccecr-cvacas razões de ordem cst
cceoctat , podem v tr- a ser a solução toeat Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo na regime atual de 48 horas seeanats , va
rias categorias, em oecor-r-êncta de lei esoectr tca ou par for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas

Num Quadro tnver-sc, em Que a necess tceoe imperiosa de
se expandir ou tncr-eeentar- os ntveta de produção, até como
«eotoe de salvação nectcnat , poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que compensatórias a ntve t de remuneração ESse, aliás,
é o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do tra
balho longe de penalizar o trabalhador, é o meia eficaz de
tne cecctctar- melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
senatvet às é-emvtnorcecões dos trabalhadores e consctente
das realidades oo sats ceder-a. com malor r textbtt toaoe , df s
ctct tnar- essa controversa Questão, optamos por manter apenas
a t tmt tacãc da duração dlar1a do trabalho em 8 horas, no ma-'
"mo

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa
trata de eater ta tnn-eccost ttuctcnar , merecendo ser cons tue
r-aoa Quando se tratar da legislação complementar e or-dtnar ta--------------------------------._---------------------------------------------

lP13667-g MÁRIO BOUCHARDET PMOB
••••••••• PARECER .

A proposta de Emenda dispõe sobre ccnteuoc. cujos desdo
bramentos jurld1cos, segundo a praxe do Direito no Brasil
melhor se coadunam com a ieatstacêc ordinária e complementar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13672-5 ROBERTO BALESTRA PDC
............ PARECER .

A redação fica mais concisa, sem perder a ênfase sugeri
da, pelo uso do imperativo diretamente -oar-t tctnar-ã- Aco-
lhida no mérito da apreciação

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

PNlDB

lP13674-1 OSVALDO SOBRINHO PMDB
.......... PARECER •••••••••

Acordo coletivo de trabalho e celebrado cu-etenente en
tre as partes interessadas empregador e seus empregados Seu
descumprimento por us-a das partes ccss tbt t t ta a outra o re
cuso 1med1ato a justiça Na convenção, por outro lado, o con
trato coletivo é celebrado entre categorias internas ~ per
ret eamente coss tver Que parcelas minoritárias de empregados
ou empregador neguem-se ao cumprimento do convencionado uat ,
a necesstoade de constar no texto constitucional, junto à o
brigatoriedade da negociação coletiva, o reconhectmento das
~onvenções cotet tvas de trabalho

lP13675-0 DSVAl.OO SOBRINHO PMDB
••••••••• PARECER .

A representação dos tnter-eses 'ndiv1dua's ou cctet tvos
da categoria está lmpl~cita na liberdade de associação pro
fissional ou smdtcat

Pela r-efetcão

1P13676-8 OSVAl.DD SOBRINHO PMDB
........... PARECER •••••••••

A Emenda pretende manter a ctsros tcão da a I tnea "o'", do
inciso IV, do art 17, do Projeto, mas alterada de forma a
fazer escapar da ecmtntetr-ecãc tripartite, as entidades ar 'i
enumer-aoas que forem de caráter estritamente privado.

Mas, conforme manifestamos no parecer, ã Emenda
1P108S4 - 5. aquelas ent toaoes poderão talvez passar ã adl"l1
ntstr-acãc tripartite, mas via lei oeo tnàr-ta e não por norma
constitucional, vez que se trata de escolha a ser feita ã luz
da conjuntura

Somas pela rejeição

1P13677-6 OSVAl.DO SOBRINHO PMDB
.......... PARECER .

Preferimos adotar no texto constitucional apenas a
tutela do direito do repouso, ficando as condições para a
;Uél: fruição a cargo da lei or-dtnar-ta

tP1367S-4 OSVALDO SOBRINHO PMDB
........... P'ARECER •••••••••

Propõe o autor a substftuição do termo "s-ar tr tcacsc na
talina" por "décimo-terceiro salário". Além disso deixa ã lei
a estipulação das condições em que será pago

Toda dispositivo constitucional é paes tvet de regulamen
tação em lei sem, para isso necessitar prever tal regulamen
tação em sua redação

A 1 ecacãc do dtsoos tt Ivo. contuoc. diz apenas Que a gra
t tr tcacâo será paga com base na remuneração integral de de
zembro e não, onr-taetcr-tament > no Inês de dezembro.

Pela rejeição

1P13679-2 OSVALDO SOBRINHO
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda~propõe a substituição de termo "deeaoar-ectmen
to" por a ausencla judicialmente dec tar-ada'' É uma Questão se
mãnttca que perdeu a razão de ser, porquanto em ,105S0 substi
tutivo não nos utilizaremos de nenhuma dessa h1poteses, por

-------.-----~~~~~~:~~~~=~~~-~~~~~~~!~~-~~-~~~~:!~--~:~:_~:~:~=~~-------------

1P13691-1 OSWALDO ALMEIDA PL
• PARECER •••••••••

ecctntoa a Emenda
pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P13692-0 OSWALDO Al.M:;IDA PL
............ PARECER ..

Manifestamo-nos cera rejeição da emenda, porquanto jul-
gamos de natureza constituctonal a determinação dos cr-tnct-
pios retat tvos a fam\ lia e ao casamento civil

1P13693-8 OSWAl.DO ALMEIDA PL
.......... PARECER .

A proposta, Que esta de acordo com o objetivo de simpli
ficar o texto constitucional, seja pela supressão de excr-es
sões cr-esctncnvats , seja pela supressão de matéria pert1nente
a legtslação ordinária, merece acolhida oar-crar-------------------------------------------------------------------------------

lP13694-6 DORETO CAMPANARI PMDB
.......... PARECER •••••••••

A proposta do conat t tutnte está mantida, no mérito, em
dispositivo do Projeto

pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP1369S-4 IRAM SARAIVA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante salientamos em parecer a Emenda idêntica, a aucrtto
r ta contábil já se encontra, tnot tcttaeente. contemplada no
texto, eis Que somente através dela se torna cosstvet a rea
lização das auditorias: t tnancau-as , orçamentárias, operacio
nais e patrimoniais previstas no dispositivo que o ilustre
Autor intenta emendar
Pela prejudicialidade

11'13696-2 IRAM SARAlliA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
pósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o con
tr-ote externo a real ização de fiscal tzaçâo meramente contá
bil Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão da
adm1n1stração pública sob os aspectos etnancetr-o. orçamentá
rio, operacional e patrimonial, como prevê o Projeto
Pela rejeição

1P13697-1 IRAM SARAIVA PM08
• •••••••• PARECER .

Consoante salientamos em parecer a Emenda tdênt tca , a aucrto
r-ta contábil já se encontra, implicitamente, contemplada no
texto, eis Que somente atr-avés dela se torna ecsatver a rea
lização das auditorias financeiras, or-camentár-tas , operacio
nais e patrimoniais previstas no ctsposf t tvo que o {lustre
Autor intenta emendar
Pela m-efudtctat toaoe

lP13698-9 ~ IRAM SARAIVA PMOB
.......... PARECER .

Consoante sat tentanos em parecer a Emenda tcênt tca, a audito
ria contáb1J já se encontra, implicitamente, contemplada no
texto, eis Que somente através dela se torna ocss tvet a rea-
l tzacãc das auditorias financeiras or-canentar-tas , operacio
nais e patr-urcntats previstas no cnscoatt tvc que o trustr-e
Autor intenta emendar
Pela prejudicialidade
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lP13699-7 IRAM SARAIVA PMDB
... "' PARECER ,,"' ..

O t tust re const ttutnte tr-en Saraiva pretende nova redação no
ar-t. 145 tio Projeto, para inserir em seu texto a palavra
"ccntéoeta''
Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historicamente,
o legislativo tem entendido ser meramente exeect tcat tva a
enumeração dos conhecimentos extctocs para o cargo de Minis
tro do Tribunal de Contas, a ene-mtc de Engenheiros, eener-ats
e Contadores, que ja foram nomeados
Portanto. preferimos manter a tradição. no particular, razão
pela Qual nosso parecer é pela prejudicialidade da emenda,
uma vez Que. ela, em essência, já se contem no Projeto

lP13700-4 PAULO DELGADO PT
................... PARECER ..

Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo
eccthencs a proposta do alistamento cbr-taatõr-tc
Quanto ao voto tacut tat tvo, o eleitorado br-as t t etr-c ainda não
está preparado para exercer esse direito Sua prática poderia
ser prejudlclal a r-eor-esenrar tvtoace ooi tt tca e popular dos
eleitos As grandes abstenções poder1a", levar ao poder mino
rias r-adtca f s e comprometer a lisura dos pleitos cevtoo a
corrupção eleitoral
Sendo o exer-ctctc do voto um oever ctvtcc. entendemos que a
obrlgatoriedade do voto deve ser mantida

lP1370l-2 PAULO DELGADO PT
.............. PARECER ..

A emenda em sua essência esta atendida em nossa propos
ta Favorável em parte

1P13702-1 PAULO DELGADO PT
................. PARECER .

O nobre ccnst ttutnt e pretende com sua emenda 2 arttgos e um
parágrafo no cact tutc dos Partidos PolH1COS - O primeiro es-
tá integralmente atendido no contexto do Art 29 e no 20
do mesmo preceito Quanto aos restantes deverão ser objeto de
legislação tnrr-aconst t tuctonat

-----------~-------------------------------------------------------------------

1P13703-9 PAULO DELGADO, PT
.............. PARECER .

Pelo acolh1mento parcial, nos termos do sunst í tut tvc

lP13704-7 PAULO DELGADO pT
•••• * PARECER .

A matéria constante da presente Emenda é t tctca da 1e
ats tacão tnrr-eccnst ttuctonat , oat nosso parecer contrario-------------------------------------------------------------------------------

1P13705-5 PAULO DELGADO PT
............ PARECER * .

A necessidade de enxugamento do texto const ttuctonar o
briga o legislador a sacr t r tcar matérias 1mportantes, Que po
dem. no entanto, ser objeto de teatatecãc tntr-aconst ttuctc
nal

lP13706-3 PAULO DELGADO PT
............ PARECER .

Entende o Relator Que a presente emenda contém meter-ta de
ordem tntr-aconet ttuctonat

lP13707-l PAULO DELGADO PT
................. PARECER ..

Temos a conv1cção de que a matéria em foco recebeu trata-
~ento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

1P1370B-Q PAULO DELGADO PT
................. PARECER ~.

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
tituto

Pela aprovação parctal

lP13709-B PAULO DELGADO PT
... "' PARECER .

O proposto na Emenda esta em parte considerado no Subs
tituto

lP13710-1 FERNANDD CUNHA PMDB
... "' PARECER .

Não há como se estabelecer uma correlação f ur-tdtca entre
a base contratual, s tnetaceat tca. do vtncurc ampr-eqat f c tc e a
forma de ar-ovtmentc de cargos e funções dOS serv tdor-es públl
ccs , que é estatutãr ta Por isso mesmo é Que, sendo imperfei
ta a relação jur tdtca do sar-v tcor- contratado pela C L T , uma
vez que o Poder Publico não tem como encarnar o papel de pa
trão ou de empregador, na concepção legal do termo. é que o
Projeto prevê um regime umcc de prestação de seevtcc pelo
;ervidor publico

1P13711-0 FERNANDO CUNHA PMDB
............... PARECER .

A matéria está adequadamente contemplada nos pr-tnctctos ge-
rais que regem a aomtntstr-acêc publica A r-espcnseet t taacêo
eventual se faria nos termos da lei penal

1P13712-8 FERNANDO CUNHA PMD8
............... PARECER .

A redação do projeto atende ás especificações propostas. sem
necessidade de mencioná-las explicitamente, pois são patentes-------------------------------------------------------------------------------

lP13713-6 FERNANDO CUNHA PMOB
.... "' PARECER .

o texto no canut , apenas repete o que j á contempla o pro
jeto O parágra-fo nr-tmetr-o estabelece uma formula cuevse ap11
cada, r-ecunoar-ta no absurdo de alguém procurar ser eernt t tuc
do ser-vtcc publico para assegurar aos seus dependentes , ain
da em vida - Quiçá em pleno vigor t ts tcc e intelectual - uma
pensão correspondente a 50~ da r-emuner-ação do titular Como_o
servidor estável se pode ser demitido após Inquérito adnt
ntsrr-et tvotccr tentc. por falta grave). cneaee-se-ta ao absur
do de a Constituição vir a assegurar o t tf ct tc

Pelo não acolhimento

1P13714-4 FERNANDO CUNHA PMDB
............ PARECER "' .

O proposto na Emenda esta em parte considerado no sues
t ttut tvc

lP13715-2 FERNANDO CUNHA PMOB
••••••••• PARECER .

Por um lapso foi omitido do texto do projeto este dtsno
s t t tvo importante a administração pub11ca

Pela aprovação pe-ctat-------------------------------------------------------------------------------
1P13716-1 BORGES DA SILVEIRA PMDB
........... PARECER .

A ccntr tcutcãc para o FINSOCIAL não f1gura no projeto.
Pela pl"'ejud1c1a11dade
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A Emenda não se compadece com a realidade do Pais, cujo po
vc. hoje. ostenta media vida ut1l bastante super lar a de al
guns anos atr-ás Assim. não vemos como se fundamentar propos
ta Que vise a dtm'nulr a ,dade requer'da para a concessão da
aposentadoria por velhice Pela rejeição

lP13719-5 BORGES DA SILVEIRA PMDB
................ PARECER .

A sugestão não pôde ser acolhida tendo e'n vista a opção
do Relator por manter no texto do Subst t tut tvo um mín1mo de
esoectt tcacão das bases de tnctoêncta de contr-tbutcões para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No Que r-esoet ta especi
almente à contr-tbutcãc empresarial. o entendlmento do Relator
e no sentido de expl tcf t ar a diversificação da base. de modo
a romper com O cu-cutc vtctcso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de salários Quanto a manutenção do fatu
ramento e do tucr-o. parece-nos obvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser ut 111aaoos pelo 1eats
tacor- de acordo com as peculiaridades econômico-financeiras e
ccer-actonats de cada contribuinte

lP13720-9 VILSON SOUZA PMD8
.............. PARECER .

O proposto na Emenda esta em parte ccns tcer-eoc no Subs
titutivo

lP13721-7 VILSON SOUZA PMOB
.............. PARECER ..

A matéria constante da presente Emenda é t tctce da te
ats tecãc tnrr-eccnst ttuctcnar , dai nosso parecer contrário-------------------------------------------------------------------------------

lP13722-5 VILSON SOUZA PMD8
.... "' PARECER ...

O suoet t tut tvc, tneotr-anco-se na mesma fllosofia da
Emenda, contempla o seu cont euco nos artigos que dtzelll
r-esoetto à formação do Governo Pela aprovação car-ctar •

lPt3723-3 VILSON SOUZA PMDB
........... PARECER ..

A Emenda deve ser r-efettace por não ajustar-se ao en 
tendlmento predominante na Comtssão de s tatenet tzacãc

lP13724-1 VILSON SOUZA PMDB
.... ,. PARECER .

O proposto na Emenda esta em parte considerado no sues
t vtut tvc

1P13725-0 VILSON SOUZA PMDB
................... PARECER .

A Emenda é procedente e merece ser aprovada.

lP13726-8 VILSON SOUZA PMDB
................ PARECER •••• "'.......

O proposto na Emenda está em parte conatoer-ecc no Subs
titutivo

lP13727-6 VILSON SOUZA PMOB
.............. PAREC(;R •••••••••

Pela orefuctcat teace A emenda já está parcialmente
tendida

1P13728-4 VILSON SOUZA PAlDS
................ PARECER '"

Pela rejeição A emenda já se encontra parcialmente aten
d1da

1P13729-2 VILSON SOUZA PMDB
.......... PARECER ..

O ceonós ttc da Emenda atr-f ta com o esotr-ttc do Projeto e
do substitutivo Pela rejeição

1P13730-S VILSON SOUZA PMDB
............. PARECER ..

Pela rejeição A emenda está, parcialmente. atendida

lPl3731-4 VILSON SOUZA PMDB
."' PARECER .

O Projeto de Constituição estabelece que a lei r-epr-tenr-ã
o abuso do poder econômico A emenda procura especificar, a
ntvet constitucional, oteer-entee formas de repressão a esse
abuso A emenda tr-ata.pcta.ue matéria espectr tca e conotexa,
que não deve ser objeto de defin1ção constitucional. e que
pode ser trataca.aoequaoamenta.e ntvet de legislação cr-dtnã
r-te
Pela rejeição

1P13732-2 VILSON SOUZA PMOB
............... PARECER ""

A especificação pretend1da peat Emenda ao atr-tbutt- a ela

~~~a~~~f~~i~~a~~scg~s~f~~n~~l~~~~~i~o~ãoconst t tut matfr1a a

A matéria em Questão já se acha contida no t tem lU do
art 182

Pela prejudicialidade da Emenda------------------------------------------------------------------_r_-----------
1P13733-1 VILSON SOUZA 'PMOB
............."' PARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

lP13734-9 VILSON SOUZA PMOB
....... "' PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento pr-arínartnant e na comtseãc de s tstenat taecãc

É oesnacessár-to r-epat tr- no artIgo 182, VI, o j à estabe 
tectcc no artigo 131

---------~p~;7;5=7---------vILSõ~-;õüi~---------------------~------~;~~--------

..."' "' PARECER ...
A inclusão do tnctsc previsto nesta emenda. trará sem-e

maneira, uma real contribuição para o aperfeiçoamento do tex
to do Projeto de ccnst ttutcêc,

Ass1m, pelo ser acolh1mento

1P1373S"S VILSON SOUZA PMDB
.......... " •• PARECER •••" ......

A matéria é \nfracon1H1tucional, objeto de lei especial ou de
neacctacões , acordos ou tratados entre o aras t t e
instituições cu governos estrangeiros
Isso posto, semos pela rejeição da emenda proposta

lP13737-3 VILSON SOUZA PMDB
............. PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en 
tendimento predominante na Comissão de s tetemat tzaçâc-------------------------------------------------------------------------------

lP13738-1 VILSON SOUZA PMOS
... PARECER ..

O proposto na Emenda está em parte cons1derado no suas
t1tut1vo

405

lP13717-9 BORGES DA SILVEIRA PMOB
........... PARECER •••••••••

Objetiva a emenda alterar a relação oc inciso II oc arti
go 272 do projeto. Que trata do imposto de transm1ssão "causa
ncr-t ts- e doação

Entendemos que a redação contida no projeto é mais abran
gente, ficando sua regulamentação para a ter Ordinária.

Pela r-ef etcãc

lP13740-3 VILSON SOUZA PldDB
• PÃ.RECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
t1tütlvo

1P13739-0 VILSON SOUZA PMOB
• P~RECER .

A meter-ta constante ue presente Emenda é t tptca da le
gislação tnrraconst ttuctonat , da' nosso parecer contrário----------------------------------------.,.--------------------------------------

J.P1371a-7 - BORGES DA SILVEIRA
••••••••• PARECER .

PMDB
1P13741-1 VILSON SOUZA
............$ PA~CER •••••••••

PMDB
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o pr-oposto na Emenda estã em par-te consider-ado no Subs
titutivo

1P13757-B ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS

lP13742-0 VILSON SOUZA PMoa
.................... PARECER .

O pr-oposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

lP13758-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PO$
............. PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a meter-te em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela cr-eruotctat tceee

lP13743-8 OSVALDO BENDER PDS
.......... PARECER .

Pela rejeição A emenda está. par-cialmente. atendida

1P13744-6 LUIZ SALOMÃO PDT
•••• "'''' PARECER ..

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Pres tuen
ce da necum tca. cr-evrstc no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em v1sta Que
o dispositivo supracitado ja reduziu em 1 ano o mandato estab
etectoo na Constituinte vigente

De r-essaltar-se ademais, Que a per-manãncta do atual Pre
sidente ate 1990 f ust tr tce-se tendo em vista a necessidade de

se proceder' às alterações or-aãntcas e estruturais do Pats
determinadas pelo texto const t tuctcnat que ora elaboramos.

somos. assim, pela r-ej etcêc da emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P13745-4 ALCENI GUERRA PFL.~
............ PARECER .

O proposto na anenoa esta em parte considerado no sues 
t ttut tvc Pela aprovação par-c t a l-------------------------------------------------------------------------------

lP13746-2 ONOFRE CORRtA PMoB
.......... PARECER •••••••••

PeJa rejeição, face à solução adotada pelo Projeto de
Constituição que cria a Com1ssão de eedtvtsão Territorial do
eats , Que a matéria nos termos do ar-t 440 das msccs tcões
'rr-ans t tor i as

lP13759-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.......... PARECER .

A emenda apresentada pelo 11ustre Constituinte, Contem
aspectos que r-epresentam efetiva ccntr-teutcão para o acer-tet
cceeentc do Projeto ae ccnst ttutcão Que estamos elaborando

Em aSS1M sendo, somos pelo acctntnento parcial da emen-
da

lP13760-8 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
............ PARECER •••••••••

A mat er-ta ser-a dado tratamento adequado no Substitutivo
Pela aprovação parcial

lP13761-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMoB.* PARECER .
A reversão do patrimônio da concessionária só se justifi

ca como compensação por eventuais pr-ef utacs causados ao er-â
rio publico Por isso O texto do Projeto de Constituição fala
em reversão de concessão, Que seria coneequêncta Icqtca e au
tomática da rescisão contratual, e não em reversão de patr t
nônto

Pela rejeição

1P13762-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMoB
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda não se faz necessária, já Que seu conteudc e ple
namente atingido pelo Projeto de tcnst ttutcão

Pela nref uotctat toaoe

1P13764-1 JOSÉ IGNACIQ FERREIRA PMoB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, na forma do Substitutivo

lP13772-1 JOsé. IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER •••••••••

pela or-ejuctcent t taoe uma vez Que o inciso foi suprimido elo
substitutivo

lP13774-8 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMo8
••••••••• PARECER .

A rsater ta estã adequadamente contemplada com outro Hem
ao mesmo artigo

lP13767-5 JOSÉ lGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER ."'•••••••

A emenda modificativa trata da ceet tnaçãc da sct tcta Fede
r-at , e, como tal, entendemos ser matéria de lei cr-emar-ta

PMo8lP137GB~3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA..... *•••* PARECER •••••••••
Materia t tptca de legislação cr-dtnâr-ta

1P13775-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Procede no que se refere á necessidade de conoat ter t taae
o par 2 do artigo 52 e par- 2 do artigo 306

No..Que se refere ao par 2 a matéria deve ser referida à
lei ordinária, salvo memcr ju'zo

PeTa Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP13769-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMoB
•••••••• 0 PARECER •••••••••

A ampl tacãc das imunidades tr-ibutárias centrar-ta ten-
dência crescente Que vem se manifestando, entr-e as Constitu
intes, 'desde o tntctc dos trabalhos das SUbcomissões e das
comtasões renet tcas , alem ce comprometer a meta de se refor
ca-em as finanças muntctpats e estaduais

lP13773-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda aborda assunto a tnca dtscut tuc a ntve t de Pro 
jeto, devendo o Substitutivo firmar posição definitiva sobre
o tema Pela cr-ejuotcat toece

1P13763-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PAPECER •••••••••

A deffnfção das ccecerênctas dos poderes púb1fcos será
ceef tc de especial atenção do relator na elaboração do subs
titutivo no Qual estará sanado o conflito apontado na emenda

Pela apr-ovação parcial

lP13770-5 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMDB.....*."'•• PARECER •••••••• '"
A aprovação parcial d1z respeito á suost trutcão da ex

pressão "sue-soro- pela excr-essão "recursos minerais"
Salvo melhor juizo, em lugar da expressão -cctenctats de

energ1a ntcr-aut tca- deveria utilizar-se a expressão -recur-scs
htdr tcos " por ser mais generlca e taecem admitida no texto
(ar-t 30B) Pela aprovação parcial

1P13771-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda objetiva alterar o car-ãar-erc untco do artigo
282, afim de exctutr a r-eferência ã exigência de as empresas
controladas pelo Poder Publico manterem suas dtsccntntt toaoes
de caixa depositadas em restituições financeir-as or tctats

A pr-oposta, não obstante os elevados propósitos do Nobre
Constituinte, conr r tta com a opinião expr-essa pela nator-ta
dos Parlamentares em fases anter tor-es da elaboração do Proje
to de Constituição da Comissão de Sistematização

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13765-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMoB
••••••••• PARE'CER •••••••••

Entendemos devam ser mantidos, no novo texto constitucio
nal, os ctrettoa edautr-tdcs referentes às concessões de pea
cutsa e lavra de reCUrSOS euner-ats , ficando a car-go de leis
infra-constitucionais dtsocr- sobre os casos que venham a afe
tar os interesses do cate no desenvolvimento das atividades
mtner-ats
Por essa r-azão somos pela r-ejetcãc da Emenda

1P13766-7 JOSÉ IGNÁCIO FeRREIRA PMOB
•••••••"'. PARECER ."' •••••••

neentctenca a supressão pretendida pela emenda
A meter-ta é regulada, na t ttutc da Ordem accnôntca e Finan

ceira. de modo a ccesict 1 'tal' ao nu-cr-ccr-teeãr-tc beneficiar 
se de qualquer dos tipos de exploração enner-ai

Pela r-aje tçãc

1P13776-4 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB••••• * PARECER .
A emenda aborda assunto ainda d1scut1do a ntvet de Pro 

jeto, devendo a Substitutivo fir-mar POsição definitiva sobre
o tema Pela pr-ejudtcat tcaoe

-----..---1~1~;;;:2---------~ÕSt-I~~Â~I~-~~~~ÊI;-------------------~;;~--------
........... PAI;I.ECER •••••••••

A meter-ta constante da presente emenda coaduna-se com
as t tnhas gerais do Projeto, da'i nosso car-ecer- cej a sua apro
vação parei a1-------------r-- ~______________________ _ !t~

lP1377B-l JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER •••••••••

A proposta do eminente Constituinte, ccnauostancta

1P13750-1 ONOFRE CORRtA PMDB
........... PARECER •••••••••

Pela rejeição O artigo 68 que cria o Conselho de Ouvido

res foi suprimido por gerar áreas de atritos e se constituir
numa Câmara de vereadores paralela Da mesma forl'la, estes Con

------------_:::~~:_~~-:~~~::~::_~~~~~-~:~~~_::_~::~::-~~:~~~:~~~~:~::_--------
1P1375l-9 ONOFRE CORRêA PMOB
••• "''''•••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende Suprimir figur-aria melhor em legislação
crutner-te , ets Que a proposta de exctus tvtdarre da folha de
satar-tce para tnctoêncta de contribuições soctats destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
r tnanctamentc de programas e ent idades jà consolidados no
campo scctat

SOMente medtante tratamento via teatstacão tnrr-aconst t tu
c tona t poderiam ser fixadas as provisões moteceneavete ao
desdobramento da mat ér-f a , de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtccs

E!'l vts ta da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apr-esentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comenoavet acolher a emenda supr-ess tva, remetendo a mater ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-ctnér tc

lP13749-7 ONOFRE CORRt::A PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O texto constitucional não rar-a ct eer-enctacãc entre tra
balhador rur-al e urbano Assim a oar-t tctpacão do tr-abalhador
rural na stsre-ãt tca do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
dependerá, apenas de regulamentação pela lei cr-dtner ta----------------------------------------------------------------------------- -

lP13748-9 ONOFRE CORRI:.A PMoB
•••••"'••• PARECER •••••••••

Acolhida no mer-tto. nos termos do subst ttut tvc do Re 
tetcr-. Que contempla coro cr-tnctptc de Ordenamento da seau
"idade scctat a "uniform1dade e ecutvaiêncta dos nener tctcs
e servtccs para os seguradas urbanos e rurais", além da uni
versal idade da cobertura

1P13755-1 ROBSON MARIto.HO PMoB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ejeição, tendo em vista orientação dada ao sues
t t tut tvc

lP13752-7 ONOFRE CORRf:A PMo8
.......... PARECER •••••••••

Pretende o autor ccnter-t- o direito de voto aos presidi
ários

Concordamos com os argumentos do autor e somos pelo aco
lhimento da enenoa, nos termos do substitutivo

------------------~:::-:~:~~~~~~-~~::~~~---------------------------------------
lP13753-S ONOFRE CORRt::A PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda não se compadece com a realidade do Pais, cujo po
vo , hoje, ostenta média vida utl1 bastante superior à de al
guns anos atr-ás Assim, não vemos como se tunoamentar propos
ta Que vtse a diminuir' a idade requerida para a concessão da

------------_:~~::~::~~~~~-~~-~::~~::_-~:~:_~:~:~~~~--------------------------
lP13754-3 NILSON GIBSON PMoB
••••••••• PARECER •••••••"'.

A emenda não ccrr-esccnoe a orientação adotada pelo neta
tcr • além ne propor dtspcstcão Que, por sua natureza, não é
constitucional, ainda que transitória

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13747-1 DNOFRE CORR~A PMDB
••••••••• PARECER ••••"'••••

A maeer-te de que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação à justa r-etvtnotcacêc das donas-de
casa (inclusive camponesas) no eent toc do reconhecimento de
seu dtr-e t to à r tt tacêc ao s tatena p-ev teenctar tc na cuat t >

uaoe de segurado anteoenos , não obstante, que a inovado 
r-a adoção do cr-tnctptc da universalidade de cober-tura da
seaur tcace Social, acolhido no sucst ttut tvc, pr-ever-é por si
só, com a vantagem de sua generalidade. o fUl1dai'lento até ho
je reclamado como necessãr-tc à plena Integração da dona-de
casa ao sistema or tctat de pr-evtoêncta A partir de tal
provisão. nenhum cotes poderá ser alegado no sent tdo de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas donas-de-casa
cr-eet tetres , cabendo à te t or-otnar-ta regular as bases des
se exer-ctcto

lP13756-0 ROBSON MARINHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A fOrma de atuação Cios not tctats mil tear-es e ctvts não e

-------------~~~:!~-~:_~~:~:~~~~-~~~:!~:~:~~~::_------------------------------
1P13757-B ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pr-etende SUprimir o art. 360 Que 1mpõe limitação ã

oar-t tctpacãc das entidades e empresas estatats na manutenção
financeira de planos de prevtoêncta complementar para seus
ser-vtccr-es , Entendemos consistente O argumento de Que se tra
ta de matéria eata pr6pria de legislação ordinária, pois o
assunto jã é objeto de tratamento esnectr tcc em dois decr-etes
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder PUblico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a r tscat t
aecâc dos ~fundos de pensâc" é competência de uma secr-eta- 1a
espectrjca do M'ntsté,.,o da Pt'evtcêncta e ass tsrêncta scctet ,
à Qual tncumbe O acoeoanhanentc ela observância das 'normas le
gais e regulamentares pertinentes,
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Emenda 8!"1 apreço, integra, em essênc1a, ainda que sob ou
tra forma o Texto do Projeto

Somos. pois, que a emenda seja considerada prejudica -
da

lP13779-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .", ••• ",.",.

A proposta do eminente. consubs t anct ada na Emenda em acr-e
cc, integra, em essência, ainda que sob outra forma. o texto
do svcst t tut tvc

Pela cr-ejuntctat toace

lP13780-2 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
•• **** ••• PARECER "'.**••• *.

A extinção dos impostos eecectats , incidentes sobre tubr-t
f tcant es e combustíveis 1tautocs e gasosos energia elétrica
e minerais do Pa'is, proposta no Projeto de const ttutcãc. tem
o objetivo assegurar, aos Estados e ao Distrito Federal, a
plena tributação das operações relativas à circulação de mar
cador1as, em todas as fases da ctr-cutacão econômica Dessa
forma as Un1dades da Federação terão condições de proceder a
tributação de tais operações de forma mais precisa e delimita
da, além de passarem a contar com uma receita tributaria mais
expressiva, capaz de reduzir a crise t tnancetr-a em que se en
cont r-a'n

lP13781-1 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMDB
••"'."''''.'''. PARECER •••••••••

A emenda pretende suor-tntr o ar-t 360 que impõe limitação à
participação das ent1dades e empresas estatais na manutenção
r tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de meter-ta mais c-ocr-ta de legislação cr-dtner ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento esoectetcc em dois decretos
execut tvcs , o que demonstra a preocupação do Poder Publico
c9m a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fisca11
záção dos "fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
esoectr tca do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da coser-vâncta das normas f e
sats e regulamentares pertinentes

lP137B2-9 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
"' PARECER •••••••••

A emenda do nobre Constituinte deixa de ser adotada na
sua integralidade. porque tnot tcar ta alterar a s tatemat tca '
adotada no Projeto

Entretanto, pontos fundamentals foram absor-vtoos pelo I

novo texto
Acolhimento parcial

lP137B3-7 JOSE IGI'JACIO fERREIRA PMOB
.......... PARECER .

O frete de granéis, em ntver internacional, é regulado
pela lei da procura e da oferta, contrariamente a outros
tipos de cargas car-tet taeoas através de "conrer-êncta de fre
tes"

Pe1a aprovação

lP13784-5 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMOB
........... PARECER .

Compart11hamos com a preocupação do nobre autor da Emen
da, pela tepcr-tãncta do assunto Contudo entendemos que a ma
teria em questão deve ser objeto de norma em Lei Complemen
tar Assim consideramos cr-ejudtcaoa a emenda, tncius tve por
que o dtsccst t tvo e'n questão não devera permanecer no sucst i
tut tvo

lP137B5-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
....... *•• PARECER *••

Concordamos com a supressão proposta, pois realmente pare

ce-nos dispensável a permanência, no Projeto, dos paragrafos
10 e 30 do art 257

Isto porque o car-aar-atc 10 se refere a objetivo tner-ente
à pt-ópr-f a natureza do tributo, enquanto o par-ear-eec 20 cutda
de aspecto tecntcc complexo e controverso, devendo, portanto.
ser tratado e-i lei complementar

Pel a aprovação

lP137S6-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••• "''''•••• PARECER ."'•••••••

Objetiva a Emenda que os empréstimos compulsórios sejam
tnst t tutoos mediante lei complementar

A nosso ver. os tr-tnutos têm eatcr- relevância que os em
prést1mos porque encerram tnctus tve o poder de destruição Se
para eles o 1nstrumento normal ut t t taaoo é a lei ordinária.
não se justifica que para os empréstimos seja necessar to re-
correr à lei complementar ,

Aliás, pretende-se et tmtnar- a cláusula final do ar-t 262
"mentante lei aprovada por mator t a absoluta dos membros do
Congresso Nacional ou da respectiva Assemble1a t.eatstat tva".
para não dar aos empréstimos e-ater- atenção que a exigida pe
los tributos

lP137S7-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
•••"'....... PARECER •••••••••

Propõe a Emenda a tter-ar- a redação do parágrafo 90 do ar
t1go 272

Entendemos que a redação proposta deve ser mantida para
deixar clara a figura do consumidor f1nal

lP13788-S ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.... "'••••• PARECER ••• "'•••••

Pretende a Emenda a supressão do artigo 269, relativo a
reavaliação de tncent tvoa pelo Legislativo, visto que confi
guraria uma incongruência o Congresso Nacional revisar um ato
de 1e emanado

Ora. o que o Projeto manda avaliar não é o ato mas, sim
, o efeito dele resultante

lP137B9-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.......... PARECER •••"'......

Salvo metrcr jutec -oecr-etar-" está sendo usado no Projeto do
Relator, não em sentido restrito mas em sentido loto prevendo
sign1ficar "editar tets> Como substancialmente a proposta
mas nada altera, seremos pela rejeição

lP13790-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
••••••••• PARECER .

O Autor da Emenda entende desnecessária a vedação constan
te do item 111 do artigo 266 do Projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização, porque a simples tnextsrencta desse
dispositivo fa implicaria vedação à União para instituir tsen
cão de impostos estaduais e municipais

Nada, ccrs , tem a alegar contra o citado dispositivo, a não
ser que ele é essencialmente esclarecedor, interpretativo

A clareza é, a nosso ver, de extrema valia no texto ccnet t
tuctcnat Por isso, entendemos que o dispositivo desempenha
relevante papel, devendo permanecer no texto do Projeto Ele
afirma, expressamente, uma filosofia contrária ao texto da
Constituição "de 1967 e da Emenda ccnst ttuctonat n 1/69, que
punham a autonomia estadual e municipal, em matéria de teces
tos. sob o tacão incontestável da União

lP13791-!3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••• "'•• "'*. PARECER .

A anenoe em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro judtctat , o direito à efetivação no cargo
de titular, '10 caso de vacância

Ora, o Projeto d1spõe sobre a estat1zação das referidas
ser-vent tas , demonstrando senetvet avanço nessa ár-ea e r-eccn-

do, no lugar adequado, as funções contrarias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, ass1m, extinguir os cr-tvt teatos ate então
conferidos aos t ttujar-es de serventias que. por delegação do
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver tnoeteaavets ,

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez. ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
utr-ettcs aos Substitutos ou ter-cetr-os, de um modo geral, é
esvaz tar- a regra estat tzaoor-a, a ponto de retirar-se a sua e
flcác1a para se manter os prlvl1eg1os Que se pretende ext tn
gu1r

Somos pela r-ef etcão da Emenda

1P13792-6 FRANCISCO KUSTER PMDB
• •••••••• PARECEP •••••••••

Atraves desta Emenda, propõe o nobre Constituinte tn-
clu1r as cooperativas na parte referente aos Direitos Coleti
vos, ar-t 17, HeM lI, letras "b" e ac·

Na justificação, o crccr-tc autor da Emenda afirma que o
ar-t 304, 20 estabelece o princípio de não intervenção do
Estado nas sociedades cooperativas. sendo, portanto, cesneces
ser-ta a alteração suaer-toa

Pela prejudicialidade

lP13793-4 FRANCISCO KUSTER PMDB
••••••••• PARECE? ......"'.... ...

Optamos por sucr tmtr- do texto do Projeto de Constituição o
dispositivo que a presente emenda cr-etendta modificar

Pela rejeição

lP13794-2 FRANCISCO KUSTER PMDB
..."'••••••• PARECER '"

A Proposição em exane , conquanto constitua valioso suos t
oto para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada quando se tratar da legislação complementar e or
dinária

Pela rejeição

lP13795-1 FRAt-lCISCO KUSTER PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda pretende tnctutr- as cooperativas, o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos objetivos sociais do
sistema cooperativo entre as imunidades tributárias

Durante os trabalhos das Subcom1ssões e das Comissões '
Temat1cas oel tnecu-se uma tendência crescente, de seus mem
bros, no sentido de se manterem as tmcntoaoes tributárias '
nos limites e com a abrangência hoje vigentes.

A ampliação do rol das imunidades tributárias cer-tamen 
te dificultaria o alance da arrecadação necessãr-ta para a
descentra11zação de encargos e para al tvtar- as finanças esta
duais e muntcí pata da situação de cerwr-ta em que hoje se en 
centr-am

lP13796-9 FRANCISCO KUSTER PMDB
.......... PARECER ..... "''''••••

O teor da Emenda não é matéria constitucional
Pela rejeição

lP13797-7 FRANCISCO KUSTER PMOB
............. PARECER .

A Emenda propõe um novo texto para o 20 do ar-t 349 o
que foi parcialmente acolhida (Atual Art 34B, 20)

lP13798-S LUIZ SOYER PMOe
•• *•••••• PARECER •••••• "'••

A mater ta de que trata a emenda deve constar de t ttutc
propr ia, vIsto que diz respeito às normas do sistema tributa
rlo

1P13799-3 CELSO DOURADO PMDB
........... PARECER •••••••••

É mater-ta para inclusão em le1 or-o tnar-ta

lP13S00-1 CELSO DOURADO PMDB
••••••••• PARECEP •••••••••

A emenda pr-opõe modificar o acaput- do ar t 254
Entendemos ser matar-ta de lei cr-emar-ta

lP13B01-9 LEOPOLDO PERES PMDB
."'."'••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adota
da no substitutivo

lP13802-7 LEVY DIAS PFL
••••••••• PARECER •••••• "'••

Pela rejeição São dispositivos trrtr-accnst ttuctonats ,
estabelecendo vantagens a determinadas pessoas. chegando ao
cúmulo de anular todas as regras do Códtgo Penal relativas
aos serventuários, que só poderiam ser r-espcnsaot t tzados após
elaboração de tet complementar, eecectr tca para esta classe
Até o Presidente da aecuct tce está subordinado ao Código Pe
nal, sem necessidade de lei complementar a respeito de sua
r-esocnsant t tcaoe

lP13S03-5 SIQUEIRA CAMPOS POC
• •••••• "'. PARECER ."'•••••••

Prejudicada. em decorrência da aprovação da supressão do
dispositivo no Projeto de ccnst têutcãc

1P13SQ4-3 ADOLFO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER .

A matéria objeto da presente Emenda ser-a r-eexamtnaoa com
vistas à elaboração do Substitutivo

Pe1a aprovação

lP13S05-1 ALUIZIO CAMPOS PMDB
............ PARECER ."' .

A Emenda apresenta dispositivo acr tecr-acor- do Projeto
Com alterações de redação e de posicionamento. somos pela

aprovação, na forma do substitutivo
Pela aprovação parcial

1P13S06-0 ALUIzIO CAMPOS PMDB
•••••••"'. PARECER ••• "'•• "'••

A redação apresentada na presente emenda responde com
mais clareza aos objetivos dos cr-tnctptos ali alocados (314)
ê. tuctae e abrangente, conforme demanda a lei maior

Pela aprovação

1P13807-B ALUízIO CAMPOS PMDB
........"'. PARECER •••••••• "

A matéria já vem tradicionalmente recebendo tratamento
similar na Legislação or-dtnãr-ta, como aliás, salvo melhor
jutec. deve ser enfocada •

Pela rejeição

1P1380S-6 IBSEN PINHEIRO PMOB
.... "'••••• PARECER •••••••••

A Emenda refere-se à at tnea M do item XV do artigo 12 do
Projeto _

Dispositivo ser sentido. de teor um pouco diversificado,
já fo1 aprovado

A Emenda, assim. merece. a nosso ver, aprovação parcial.

lP13S09-4 STÉLID DIAS PFL
."'....."'•• PARECER "'."."'•• "'''

Pela rejeição O Presente artigo cria uma reserva de mer-

~g~a~~r~r~t~~~e~;;:oc~;u~a~~~aaieér~~~e~~~Õe~~;s~~~~~7 pa-
Pela rejeição



lP13830-2 JuLIO COSTAMILAN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A aeenoa em questão, Que propõe o acresci mo do item X ao
ar-t 347 foi pr-ef uotcece uma vez que o mesmo foi tnter-etremen
te sucr-tmtoa pela Comissão de Sistematização
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lP13810-g STÉLIO DIAS PFL
••••••••• PARECER .

------------------~::~-~~:~~~~~~-~~~!~~~:_~:~::::_:~:~~:_~~--~~~:~~~=~.:_-------
lP13Bl1-6 STÉLIO DIAS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão foi acolhida parcialmente no mér-ttc, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

1P13829-9 JuLIO COSTAt.HLAN PMOB

lP13B12-4 BETH AZIZE P$B
.......... PARECeR >lo .

A presente Emenda pretende r-eduzir o mandato do sr-es.tuen
de da aecuot tca. previsto no art.458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vtata que
o dtsccatt tvc sucr-actteoo já reduziu em 1 ano o mandato estab
etectoc na Constitutnte vtnente

De ressaltar-se eoemats , que a nermanâncta do atual Pre
sidente ate 1990 justifica-se tendo em vtata a necess toaoe de

se proceder- às alterações orgânicas e eatr-utur-a ts do sats ,
determlnadas pelo texto const t tuc tona t que ora elaboramos

somcs • assim, pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P13813-2 BETH AZIZE PSB
"'•••••••• PARECER •••••••••

A anenoa objetiva a supressão da competência res tnuat
(art 261), para crctecãc dos contribuintes contra a gula go
vernamental

A justtffcação não procede, porque extsree cr-rrrctotos ge
rais espectr tcos para a proteção do contribuinte, restringin
do a ação ccvernamentat qualquer que seja o numero de impos
tos

A nosso ver, a dinâmica sócio-econômica exige Que ° Esta
do dtsconna de ttextbtt toace na estr-utur-ecão do s1stema de tm
postos

lP13814-1 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de matar-ta a ser regulada pela lei ordinária
no âmbito das r-escect tves competências A sctucãc adotada pe-

-------------~~-~~~~::~-~::~~:_~:~~~:_~-~~:~~~:~~~-~~-~~:~~~~------------------
lP13815-9 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECeR •••••••••

A presente Emenda propõe alteração na alinea -c- do item
I do ar-e 12 do Projeto de Constituição

Embora louvavel a cr-eccucacãc do eurcr-, entendemos que
a matér1a tr-at aoa oeste dispositivo deve ser objeto de legis
lação or-dtnêr-t a-------------------------------------------------------------------------------

1P13B16-7 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER •••••••••

O ccf et tvc da Emenda é dar ênfase a autonomia muntc tpa t
A autcaomra das ent tceces oo t t t tcas (Estados e munic1pios)
não pode ser- ilimitada A df at r-f buf çâo elas competências e os
casos tntervencãc estão consignados na carta magna (diga-se,
no Projeto do Relator) Deste ecoe, a "tnaerêncta'' de umas
Entidades, em outras já está condenada pela cr-ccr-ta sistemá
tica adotada A "ingerência será em desrespeito á lei e ense
jada o uso dos remédios legais previstos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P13617-5 SETH AZIZE PSB
••••••••• PARECeR •••••••••

Somos pela rejeição da emenda A exigência de prév1a
seoar-acãc judicial para a dtssotucão da sociedade conjugal e
a r txacãc de pl azo mtntmo para a cerecracãc de novo casamento
são ccnctcões para que os. côníuaues real t aem decisão amadure
cida quanto à tntencão de se divorciarem-------------------------------------------------------------------------------

lP13818-3 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER •••••••••

A ElT'enda refere-se ao Hem XIV do artigo 12, do qual suprime
a palavra tributos
Não procede, a nosso ver a supressão
Pela r-ejetcãc

lP13B19-1 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ejetcão. por não se ajustar ao entendimento predo
minante na Comissão de ststemat taacêc

---------;I------------------------------------------~--------------------------

lP13820-5 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER .

A Pr-ocos tcão. embora disponha sobre matéria constitucio-
nal, ccnté-n cesoccr-acementcs que metnor se situam no âmbito
da lag1s1acão ordinária e complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP13B21-3 BETH AZIZE PSB
•• '!o•••••• PARECER •••••••••

Pe1a aprovação Essa regra i eceoe Que os advogados e
membros do Mtnistério Publico ocupem vagas destinadas a quem

------------_::~~~~_:_::~~:~~:_~:_~:~~::~::~~:_-----~--------------------------
lP13822-1 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição Não se justifica que a autonomia dos Es
tados, na organização de sua just tça, seja restringida por
mete de regras de natureza tntr-aconst ttuctonat

lP13B23-0 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição Matérta tntr-a-const t tuc tcnat-------------------------------------------------------------------------------
lP13824-B BETH AZIZE PSB
•••••••"'. PARECER •••••••••

A emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao

------------_::~~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~:_~~~~::~~-~:_~~:::~::~:::~~-------------
1P13825-6 BETH AZIZE PSB
••••••"'•• PARECER •••••••••

Improcedente
A emenda contraria o disposto no ar-t 23, 2c do Regi-

mento da Assembléia Nacional Constituinte
Informa o seu autor Que a solução proposta e cóota da

recente e urgente Carta Magna hispânica, tida como paradigma
por muitos.

Os dispositivos impugnados (arts 230 a 234) revelam um
conteúdo válido e amadur-ectoo e espelham adequada técnica j e
gislatiVa

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P13B26-4 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER '•• ",••••".

centr-ar-ta a igualdade de todos perante a lei
Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP13827-2 BETH AZIZE PSB
.......... PARECER •••••••••

Mistura antiguidade com merecimento, impedindo que se
reconheça o mérito de quem o possua, se não t tver- antigut-
cace

Pela eej etcãc------------------------------------------------------------------------------
1P13828-l BETH AZIZE PSB
•••• "''''••• PARECER •••••••••

A Emenda percute Questão que deve ser exanmaua fi luz do
sucet ttut tvc Pela aprovação

lP13S29-9 JúLIO COSTAMILAN PMD3
••••••••• PARECER •••••••••

Pela acr-ovacãc nos' termos do subst ttut tvc que oferecere
mos ã assenoteta Nacional Constituinte

lP1383l-1 JuLIO COSTAMILAN PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

A Eemnda em Questão, propondo o acréscimo do Hem IX ao
ar-t 347 do projeto de Const1tu1ção foi considerada prejudica
da uma vez que este art1go foi sucr-tmtdc na lntegra-------------------------------------------------------------------------------

lP13832-9 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
••••••••• PARECER ••••"'."' ••

A al tnea atacada não sofreu, com sua stnot tt tcecão.

-------------~~:~~~:~-~:~~~~~_:~_::~_:~~~~~:_-~:::_~~:~~~~:~::~~:~:_-----------
1P13633-7 MENDONÇA DE MORAIS PP.lDB
••••••••• PARECER *"'•••••*.

O Relator entende que os proventos da aposentadoria deve
rão r-eceber- o mesmo tratamento tr tuutar-to dispensado aos r-en
dtmentos , do trabalho assalariado No que respeita ã teencão
de ccntr tbutcãc or-evtcenctar ta. trata-se de matéria que ja e
objeto de lei crdtnér-ta. cesoecessér-ta e impertinente sua dis
c1pllna no texto const ttuctcoat

lP13B34-5 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Em que pese sua r-etevêncta, não se cogita da apreciação
da matér ta no âmbito ccnst ttuctcoat

Pela or-ejudtctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP13835-3 MENDONÇA DE MORAIS PMOB
• •• "'••••• PARECER ••• "'•••••

A emenda proposta merece ser par-cta imerrte acolhida, pelo
significado ccnr tuo na objeção que encerra

1P13836-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda proposta merece ser cerctaunent e acolhida, pelo
signHicado contido na obj eção Que encerra

lP13837-0 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
•••"' PARECER .

A emenda deve ser tomada em consideração, pela relevân
cia do tema Que ccncer-ve

Pe1a ecr-ovacão-------------------------------------------------------------------------------
lP13838-8 MENDONCA DE MORAIS PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctptcs ou pela sua impertinência com o tema, a
proposta não arcanca acolhida Pela r-ef etcãc

lP13B39-6 MENDONÇA DE MORAIS PMDB
•••••••• ot PARECER .

Temos a convicção de que a eater-ta em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela prejudic1alidade---------------------------------------------------------------------------

lP13840-0 M!:NDONÇA DE PIORAIS PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda m-eteeoe suprimir o ar-t 360 que impõe limitação a
participação das entidades e empresas estatats na manut enção
f1nanceira de planos de or-evroêncta COmplementar para seus
servidores Entendemos cons tatente o argumento de que se tra
ta de meter-ta mais er-ocr .a de tectstacão cr-ctnár-ta. octs o
assunto f a e objeto de tratamento escect r tcc em dois decr-etos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publ1CO
com a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal1
zaçâo dos -runoos de pensão- é competência de us-a Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a qual tncueoe o accecennanentc da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

lP13841-B RONALDO CARVALHO PMOB
• PARECER .

A Emenda r-erer-e-se à at tnea "g- do Hem III do artigo 12
do Projeto

Não se ajustando perfeitamente ao texto proocstc, cctna
mos pela sua r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP13842-6 RONALDO CARVALHO PMDB
••••••••• PARi::CER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda. vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o principio da gra-
tuidade do processo de habili tacãc par-a o casa-nento

Posteriormente, a legislacão cr-dtnar ta cuidara de disci
plinar a mater-ta

1P13843-4 ....AURíCIO PAOUA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:~:~~-~~!.:~:~~~~:~:~~~~~~~.:_~:~~_::~:~~~~:_----------------
lP13844-2 MAURícIO PÁDUA PMDB
...."'...... PARi::CER •••••*•••

Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto const t tu-
clonal pretende tão-somente estabelecer o or-tnctctc da gra-
tuidade do pr-ocesse de habilitação para o casarrento ctv t t

Pcat er tcr-ment e , a legislação or-o tnár-ta cuidará de disci
plinar a mat er ta

lP13845-1 foIAURICIO PÃDUA PMDB
• PAReCER •••••••••

A e-ienoa deve ser aprovada, de acordo COfTl o enteno tmento

-------------~~:~~~~~:~:~-~~-~~~~::~~-~:_~~:::~~:~::~~~------------------------
lPlS846-9 MAURíCIO PADUA PMDB
• •••••••• PAReCER "''''.

PeJa rejeição Matér-Ia tnrt-a-cortsr t ttrctcrtat
------------------------------------------------------------------------------~

lP13647-7 MAURíCIO PÁDUA PMDB
••••••••• PARECER .*•••••••

A Emenda em exane visa a conferir aos substitutos das
se-vent tas de foro f udtctar , o direito a eret tvecãc no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a eatat f zaçâo das referidas
ser-vent tae. demonstrando sens tvet avanço nessa ár-ea e repon
do, no lugar adequado, as funçoes contrarias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, asstm, ext tnautr- os privilégIOS ate então
conferidos aos titulares de ser-vent tas que, co "; detenacão do
Estado prestam ser-vtccs nctor-tats , a nosso ver tnoeteaavets

O disposto no ar-t 455 do J:>rojeto por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tats
dtrettos aos Substitutos ou tercetros , de um modo geral, ê

esvaziar a regra estat taacor-a. a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os pr tvt teatcs que se pretende extin-
guir. •

Somos pela r-ej ercãc da Emenda.------------------------------------------------------------------------------
1P13848-S MAURfclD PÁDUA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda da nova r-edação à ar tnea -a- do Hem III artigo
12 do Projeto

A Emenda parece-nos mais coneentênea ao texto ccnst ttu
ctonat , motivo cer-que. após o confronto com outr-as tcênt tcas
e ajustamento r-edactonat , poderá ser aproveitada pelo Substi
tutivo.
__Pela ecr-cvacãc parcial
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lP13849-3 RONARO CORR~A PFL
.................. PARECER ..

No entendirrento do Relator, a mater ta tratada no disposi
tivo Que se pretende sucr tmtr- figurarla melhor em legislação
cr-dtnar-ta , eis que a proposta de exctustvtoaoe da folha de
salários para tnctoêncie de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante s tantt tcat tvas no
financiamento de programas e entidades f a consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnst t tu
ctcnat ccoer-tam ser fixadas as provisões trmtacensévets ao
desdobramento da meter-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

EM vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sunr-ess tva , remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP13850-7 IBSEN PINHEIRO PMOB
................. PARECER .

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

1P1385l-5 IBSEN PINHEIRO PMOB
................ PARECER .

A diferença entre a tramitação de projeto de lei ordiná
ria deve ater-se, a nosso ver, ao -cucrum- de votação,
respeitando-se a cooperação r-ectpr-cce entre as duas Casas do
Congresso que é assente ao sistema ntcamera l

Pela prejudicial idade

1P13852-3 SADIE HAUACHE PFl.
.................. PARECER ..

É tnof scut tve t que a média de vida do br-as t tetr-o aumentou
consideravelmente nas ultimas décadas Provas de tal afirma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Dlante dessa fato e das dificuldades financeiras enfren
tacas pelo Pats , ccndtcer-amcs tnf ust tr rcávet a diminuição do
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13853-1 SADIE HAUACHE PFl.
.................. PARECER ..

Impõe aposentadoria compulsória aos ctncuente anos, o
Que ccnst í tut um atentado contra pessoas plenamente capazes e
um ônus tnsupcr-tavet num pais pobre

Pela rejeição

1P13854-0 IBSEN PINHEIRO PMDS
................. PARECER ..

A Emenda sucer-toa causa dIstorção aos objetivos de econo
mia processual com que foi r-ectatcc o 20 do ar-t 126 Com
efeito, a redação da emenda coloca em plano secundário a coo
peração rectcrcca que deve existir no sistema otcemer-ar , que
desejamos preservar

Pela rejeição

lP13855-8 MOZARILDO CAVAl.CANTI PFL
................. PARECER ..

PrejudIcada, em decorrência da aprovação da supressão do
orsccs tt tvc no Projeto de Constituição

1P13856-6 SÓLON BORGES DOS REIS PTB
.................. PARECER ..

O moderno 'wej tar-e state" não pode prescindir de tns tr-u
mentes legais aaets e de pronta utilização, nos casos de re
levância e urgência, como proposto nos paragrafos do ar t
122

lP13857-4 SÓLON BORGES DOS REIS PTB
............... PARECER ..

A Matéria objeto da presente Emenda será oportunamente
considerada por ocasião da elaboração do Subst t tut tvo

Pe1a aprovação

1P13858-2 SAMIR ACHOA PMDB
................ PARECER ..

Improcedente
Afigura-se desnecessário e mesmo 1mpert inente que o tema

seja tratado a nível constitucional
Tem a materia natureza tnrr-aconst t tuctcnat e a legisla

ção cr-cmer ta cabe sua disciplina------------------------------------------------------------------------------
1P13BS9-l OSVAl.DO SOBRINHO PMDB
............. PARECER ..

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado oes
cort tno do proponente, poderão figuraI" mais adequadamente, de
acordo com a tradição do ntt-etto brasl1eiro, no corpo da le
gislação cr-dtnár-t a e complementar

lP13860-4 ALBÉRICO FIl.HO PMDB
................ PARECER ..

A Emenda propõe nova redação á at mea e do item VII do
artigo 12

A nova redação parece-nos mais consentânea com um texto
constitucional

Pela aprovação, portanto

lP13861-2 Al.BERICO FILHO PMDB
................ PARECER ..... to.......

Propõe o autor a supressão do inciso XIX do artigo 13
que trata da I -ceoca remunerada à gestante, sob a alegação de
tratar-se de matéria de lei cr-emar-ta

A proteção a gestante, a garant ia das condições mate-
r taf s que lhe permitam levar a bom termo a gravidez. e prestar
a assistência necessária nos primeiros meses de vida da cr tan
ca , parecem-nos questões fundamentais para a simples reprodu
ção r tatca da nação Como tal, nossa opinião é que a mat êr-t a
deve ser regulada em suas diretrizes .gerais, no texto consti
tucional.

1P13862-1 Al.BÉRICO FILHO PMDB
................ PARECER ..

A emenda merece ser acotb tua com exceção do Art 13, XIX
pois a objeção que encerra e de todo cectver , devendo ser to
mada em conta

lP13863-9 ALBERICO FILHO PMOB
................. PARECER ..

A emenda merece ser acolhida e a objeção que encerra é de to
do cacrver , devendo ser tomada em conta.-------------------------------------------------------------------------------

lP13B64-7 ALBÉRICO FILHO PMOB
.............. PARECER .

Em que pese sua relevância, não se cogita da aor-ec-acãc
da matéria no âmbito const t tuctonaj

Pela cr-efuctctai toace

1P13865-5 Al.BÉRICO FILHO PMOB
................ PARECER ..

Acolhemos a sugestão relativa a igualdade dos filhos,
preferindo, contudo, tratar a matéria segundo redação diversa
da oferecida

Quanto aos demais temas, julgamo-los pertinentes à le-
gislação ordinária

lP13B66-3 ALBERICO FILHO PMOB
................. PARECER ..

A proposta em tela deve encontrar guarida no texto cons-

titucional en parte Existem razões de cot tt tca migratoria e
de nacionalidade que tnceoen a consideração plena da emenda
diante da inadequação a parâmetros r-azoave ta de concessão de
franquias aos estrangeiros como de resto se pode auferir do
próprio direito do estrangeiro comparado

A concessão da naturalização e uma oenece e 1toer-at toaoe
do Estado e como tal deve ser preservada

Pela aprovação parcial

1P13867-l MAX ROSENMANN P!.IDB
................ PARECER ..

O texto a ser emendado exige notório saber jur tctcc. re
putação tt tbaoa e mais de dez anos de excer têncta orct tss to
nal - o que é mais do que sur tc tent e para o aproveitamento do
advogado como magistrado A nova exigência, eestr-tnatnoc o
leque de escolha, não aperfeiçoaria a seleção dos julgadores

Pela reretcêc

1P13868-0 MAX ROSENMANN PrIoOB
.............. PARECER ..

ütf tc t tnente os medtcos atestariam a incapacidade, quase
sempre parcial e frequentemente d í f i c t t de aferir, de um Mi
nistro do Supremo Tribunal, sobretudo considerando o Impacto
Que receberia o examinando com o laudo ccnoenetcr-tc Em caso
de duvida, permaneceria o julgador em exer-ctctc, pondo em
risco o ctrevtc das partes

Pela r-ejetcãc

lP13869-B MAX ROSENMANN PMDB
................ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada. por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de s tstemat teecãc-------------------------------------------------------------------------------

1P13870-l rt-AX ROSENMANN PMDB
................. PARECER ..

A bem feita argumentação demonstra que se pretende res
tringir o imposto de renda ao vencimento básico A redação
proposta do artigo, entretanto, impõe a cobrança do 1mposto
sobre o Que se adicione ao vencteentc

Pela aprovação, desde que se suprimam as palavras "e a
dicionais"

1P13871-0 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
................. PARECER ..

Na ecr-ect ação dessa emenda, observamos que var i as de suas
propostas estão inseridas no texto do Projeto de
const ttutcão na forma da redação apresentada pela Comissão
temat tca
Pela aprovação parcial

1P13B72-B ROBERTO JEFFERSON PMOB
.. PARECE? ..

A Emenda propõe o acr-esctec da aj tnea "J" ao r tem I do
artigo 12 concernente ao d1re1to de autodefesa e a seguran
ça pessoal, que não podem ser restr1ng1das pela iet
Cremos que a Emenda procede e merece aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P13873-S ROBERTO JEFFERSON PMOB
........... PARECEP ..

O proposto na Emenda contt t ta com os nr tnctptos adotados
pelo Projeto

1P13874-4 MAX ROSENMANN PMOB
................. PARECER ..

Temos a convicção de Que a nater-te em foco recebeu
tratamento eceoveoo no Projeto Pela pr-efuctctar toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP1387S-2 MA,X ROSENMANN PMOB
................. PARECER .

Pela rejeição por ser a meter-ta de competência da União,

-------------~~~:~~~_::~.:_~~~:~~:~.:_~~~::~-~:_~:~~:~~~~~_:~~~~-----------------
lP13876-1 MAX ROSENMANN PMOB
................. PARECER ..

-----------------~:~~-~:~~~~~:~:~-~:~:~~:.:_~~:-::~~:_~~_:~~::~:~:~~~----------
1P13877-9 MAX ROSENMANN PMDB
• '" PARECER ..

Pretende a emenda Que se especifiquem na ccnst ttutcãc as
per tetas terr-cvtar-ta, ocr-tear-ta e r-coovtar-ta federal, tn
ctus tva com a definição de competências desses orgãos Trata
se de matéria de ntve t infra-constitucional, cactvet e-r lei
ordinária Pelo não acolh1mento

lP13878-7 MAX ROSENMANN PIIOS
.................. PARECEP ..

Pelo não acolhimento O texto do projeto atende melhor a
real tdade nac tona l

1P13879-S MAX ROSENMANN PMDB
............. '" PARECER .."' ..

O proposto na Emenda conflita com os cr-tnc-ctos adotados
pelo Projeto

1P138BO-9 MAX" ROSENMANN PM05
.................. PARECER ..

O proposto na Emenda confl t ta com os cr tnctotcs adotados
pelo Projeto

lP13B8l-7 MAX ROSENMANN PMOB
.............. PARECER .

Materia c-ocr-ta de teatsiacãc ordinária--------------------------------------------------------_.:._--------------------
1P13882-S MAX ROSENMANN PMOa
................. PARECER ..

r-at A Emenda não aborda tema próprio da Constituição Fede-

-------,-----------------------------------------------------------------------
1P13883-3 MAX ROSENMANN PMD3
............... PARECER ..

A concessão de isenções escectf tcas não e Matéria ccns 
t ttuctcnat

Ademais, a r-ercrmutecãc dos termos da eeenoe.par-a trans
formar as isen,!ões pretendidas em imunidade tr teutar-ta , con
dtt-ta com tendencia crescente dos Constituintes contra a am 
pl tacão da nruntcaces , Que se evtoenctcu no decorrer dos tra
balhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas, além de
comprometer a meta de se reforçarem as finanças rauntctnats e
estaduais

1P13884-1 ROBERTO JEFFERSON PTB
.. PARECER ..

----------------~:~~_:~~~~~:~:~-~~~:~~~-~~~_!:~~~-~~-~~~~!~:~:~~~------------
lP1S8S5-0 MAX ROSENMANN PMDB
................ PARECER ..

O conteudc da emenda f a e plenamente atendido pelo Pr-oj e
to de Constituição

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1P13886-B MAX ROSENMANN PMOa
.............. PARECER ..

O conteuoc da Emenda encontra-se contemplado nos dispo 
at t tvos do Suust t tut tvo que dizem respeito ao tntctc do man 
dato do Presidente da necubt tca , do Governados de Estado e do

-------------~~:::~:~-~~~~:~~::_-~~:~~:~:_-------------------------------------
1P13887-S MAX ROSENMANN PMD8
............... PARECER ..

A presente emenda tem o mérito de expungir do texto do
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1~1~~~~~: PARECER ~2~~;;..~~ SILVEIRA PMDB

Proposta acolhida, por sua cccr-tuntoace. nos termos do
Substitutivo

lP13B8S-4 MAX ROSENMANN PMDS
........... PARECER ••"' .."'.....

A Const ttutcêc deve englobar nor-mas gerais de organização
da sociedade A emenda, ao detalhar aspectos de funcionamento
das cooperativas, aborda problema escectr tco de natureza t t
crcamente n20 constitucional

Pela refetcãc-------------------------------------------------------------------------------

Projeto disposições que, pela sua natureza, podem e dever-ão
ser implementadas pela legislação cr-dtnar ta ou pelas negocia
ções coletivas Dentro dessa õt tca, esta-res acolhendo varias
alterações que contribuirão para o aprimoramento do artigo 13
Ao nosso ver, os princípios a11 enumer-ados não devem ser pro
tec tcn tstas e musro menos facciosos Objetiva'!", tmtcamenre
estabelecer as linhas fundamentais de uma inter-relação pos1
t tva que conduza a uma integração de interesses de ambas as
partes, isto e, patrão ~ empregado

Por outro lado, na que Se ressaltar- ainda, que o fato de
não termos aproveitado totatneote o texto oferecido pelo au
tor reflete a nossa preocupação em pinçar das milhares de
emendas apresentadas elementos formadores de um consenso na
construção de um preceituar 10 mata cojet tvc e untveesai-------------------------------------------------------------------------------

1P1389Q-l) BORGES DA SILVEIRA PMOB
..........." PARECER ••,,"'•••••

A presente emenda aborda questões t tctcas de lei ordiná
ria.

-------------~:~:_~:!:~=~~------------------------------------------------------
lP13891-4 BORGES DA SILVEIRA PIIOB
........... PARECER••••••••••

Propõe a emenda alterar a redação do inciso 1 da 110 do
artigo 272 do c-ereto

A redação do dispositivo está tecnicamente colocada de

------------_:~~~:_~_:~~::~~::_::~:_~~:~~:~:_~~!::~~~:.:------------------------
lP13892-2 BORGES DA SILVEIRA PMOB
~•••••••• PARECER •••••••••

Pretende a emenda alterar o parágrafo 60 do artigo 272
do Projeto

Tal nodtr tcacãc pr-ejuctcar-é o alcance da norma proposta,
et tmtnando a sua eficácia

lP13906-6 BORGES OA SILVEIRA PMDB
............ PARECER .*...~...

A Emenda em questão propõe nova redação para 20 do ar-t
349, Que, no entanto, já esta contemplada no eer-ttc no novo
texto em elaboração

1P13907-4 BOctGES DA SILVEIRA PMD8
••••••••• PARECER .

Propõe a emenda e r tmtnar- a 1munldade prevista na letra
'"bu do 'inciso II oc 11 do artigo 272, relativa a operações
que destinem a outros Estados petróleo, coemust tvets t toutoos
e gasosos e energia erétr-tce

Trata-se de tmuntceoe necessar ta el'1 função da produção
dos mencionados bens, face inclusive a integração nacional-------------------------------------------------------------------------------

A proposta contida na emenda esta cr-eãucrceca , uma vez
que a weter-ta de que trata devera ser deslocada para r rtutc
crocr tc. sofir-e as comoetênctas legislativas-------------------------------------------------------------------------------

lP13902-3 BORGES DA SILVEI~A PMDB
............ PARECER .

A Emenda propõe percentuais esoecte tccs com relação ao
Fundo Nacional de Seguridade Social estabelecidos no ar-f 346
Que foram parcialmente ecotntcaa pela Comissão de s tatemat t aa

------------_:~~---------------------------------------------------------------
1P13903-1 BORGES DA SILVEIRA PMDB
~ ~••••• PARECER ..

A Emenda em Questão propõe que o texto Constitucional esce-
ctt tcue a oar-t tcroacãc da tntct at tva privada nas a-rvtoaoes
prevtstas no Art. 351

Este mvet de escectr tctcace devera, no entanto, ser defi
nido em'Le t ordinária, tal a complexidade e a diversidade das
atividades abordadas -

1P139Q4-0 BORGES DA SILVEIRA PMOB
.............. PARECER .

A eemece em Questão e contematacra em seu mérito no Arti-

-------------~~-~~~:._:~~~:_--~~_:.-:~_:._::~-_:_~~..-------------------------------
lP'3905-8 BORGES DA SILVElRA PMOB
."' PARECER .

A amenoa em apreço propõe novo texto para o Art 349, 20
onde as coberturas dos serviços de saude por ent tdadas priva
das, ser ter- contratadas atr-avés de convênios A contssãc de
s tatenat taecãc, no entanto, levando em ccnstcer-acãc os legHi
mos anse tcs e direitos da população cr-estten-a considera que
os contratos de direito publico são os mats aceccr-taoos para
tal fim

MAX ROSF..t'oM~NN1P13887-6

1P13893-1 BORGES DA SILVaIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A estaot t tcerre. entenotca CO'110 a garantia de. permanênCfd
no e-rpr-eqo e, portanto, como contraposição ao t tvr-e artn tr to

do er-cr-eaaocr- de despedir o eepr-eqado , tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e contr-over-sa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias erwotvtoae têm se manít es
tado, r-et ter-aoamente, por una solução barnontcsa do problema

Na verdade, o que Quer o empregado é ver t tmt tado aaue re
ar-ctt r tc e, não. como se m-onate enaaneoemenre, ter a garan
tia í rr-estr-f ta de permanecer no emprego contra a vontade do
e-c-eaacc- Consciente de que é parte vital e toat tenaver da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser- tratado
coro uma simples peça um instrumento ou máquina que apos
usada, é jogada fora COMO tnseevtvet

De sua parte, não tnter-eesa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado pois esses são fato
res comprovados da baixa cr-ccur tvrcaoe A prática, a excer t-

~g~t~~ ~b~~~~~~rr~~~6r~~c~~C~~p~e~~~n~;~~~~1~~md~a~~P~r~a~~
patr-teônto tnsubst ttutvet Investe o empreser to em recursos
humanos, buscando habilitar e aer-teor-ae a cuat tt tcacãc pro-
t tsatcnat de seus empregados Por tudo tese, e elementar que
seja virtualmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-cer-a, fator absolutamente neaar rvc para os resultados do em-
preendimento "

Posta a questão nestes termos, não há porque se tr-azer
para a relação emnr-eçat tcta. fundada na btteter-at toaoe do
contrato, uma condição untpeescat , paternalista e teoos tt tva.

Que, ao longo do terrpo, semm-e fol causa de tormentosas de
mandas f udtcrats

Ass tm, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da e t abor-acão deste er-cf et o foram ecr-esentacas • es
tamos ceeeecencc fórmula conciliatória que reflete a tendên
cia r-af cr-trãr-ta dessas propostas, acet ta por lideranças de
categorias econômtces e profissionais Que, dtuturnamente, vêm

se manifestando por todos Os meios de comunicação. é a veda
ção da oescedtda 'motivada ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação o-ctnar ta

1P13894-9 BORGES DA SILVEIRA PMDB.........* PARECER .
O ctspcatt tvc que esta emenda pretende suprimir trata do

"excesso de lucro nas at tvtcaoes econômicas e t tnancetr-as-
A erradicação da pobreza, Que é o ctnet t ...o maior deste

otsoostt tvc, pode ser atcancaoa atr-avés de UMa tr-tbutacãc
progressiva e seletiva e sonr-e Sistema rr-toutar-tc já existe
todo um cacttuto no Projeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

lP13895-7 BORGES DA SILVEIRA PMOB
••••••••• PARECER .,.•••••••

A Errenda excluindo-se a esnectr tctaece dos percentuais
propostos, é contemplada no mérito, no novo projeto de Cons
tituição-------------------------------------------------------------------------------

lP13B96-5 BORGES DA SILVEIRA PIIIOB
.......... PARECER •••••••••

aeccetancc-nos &.05 termos do Parecer â Emenda no
lpl1795/0, restaria acrescentar que o direito, ocmo expr-essão
da liberdade de trabalhar, já esta previsto 'lI},cacttutc dos
~'reitos Individuais

1P13B97-3 BORGES DA SILVEIRA PMOB
••••••••• PARECER .

A Pr-oposição aor-esentana é vát tcsa mas a realidade brasilei
ra está a. ex.igir o cumpri "lento do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 grau e obr-tçator to Assim sendo não haverá
recur sos t trrencet-os para a execução do previsto na presente
Emenda.

1P13898-1 BORGES DA SILVEIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

cc-car-t t tnaecs com a pr-eocupação do ncer-e autor da Emen
da, pela teccr-t êncta do assunto Contudo entendemos Que a ma
téria eM Questão deve sar Objeto de norma em Lei COMplemen
lac

1P13899-Q BORGES DA S!LVEIR,t...· PMOB
............ PARECER .

A part1ctpação pretendida consta, com a divida abrangên
cia constituctonal no cap\tulo c;ue trata dos dire1tos c.oletiv
os

lP13908-2 BORGES DA SILVEIRA PMDa
••••••••• PARECER .

A emenda conrtr ra com as enencas sucr-ess rvas pejas quats
optamos Pela r-efetcãc

lP13909-l JOÃO PAULO PT
........... PARECER ••"'.'1<."'••

A presente emenda traz contribuições valiosas que deve
rão ser levadas em consideração no sentido de acr-tnor-ar o
texto do Projeto. Devemos atentar mira o fato, poré"l, QUe os
pl"tnclpios Que deverão figurar no artigo 13 não podem ser
crctectorustes e multo menos facciosos Vtsam, unicamente,
estabelecer as 1tnhas fundamentais de uma inter-relação ccs t-",
t tva que conduza a urna integração de interesses de ambas as
partes, isto é, patrão e empregado

Finalmente. o não aproveitamento total da emenda decorre
do fato de estarmos preocupados em elaborar um texto q.re es
pelhe o consenso exrr-a tuo das mt tnar-es de sugestões apresen
tadas a nossa Comissão

1P1391D-4 JOÃO PAULO PT
••• "'...... PARECER •••~......

A enenca propôe suprimir o ar-t 236 do anteprojeto
entencenos ser neceesar-ta a manutenção do artigo, como se

encontra, sendo o Estado de Defesa meu rnt er-mecrrer-tc entre o
astaoc normal e o
SU10

lP13911-2 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER .

A Emenda pretende alterar a redação do ar-t 41:55 do Pr-oj e
lo

A nosso ver o texto original, com pequenas modificações
introduzidas no sucst í tut tvc IlIêlhor atende aos ces tcntcs da
entat ta, processo esse de granl;je relevância para a implanta
cão ua ordem oenccr-at tca estável e S61 ida

Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista Que par
te dela acha-se ecr-ovet taoa pelo substitutivo

1P13912-1 TELMO KIRST POS
........... PARECER ..

O termo entidades não lucrativas é mais agrangente e in
clui entidades que na verdade. não mer-ecer-tas o tratamento
or-tvt teçtaoo Que se oesera dar às entidades filantrópicas. no
texto constitucional

Isto não teot tca que as ent tceoes não tucr-at tvas venham a
gozar, em tet cDn'plemtentar do Sistema Nacional de Saüde, de
nr-eter-êncta numa escara de ar-aouecêc a ser estabelecida no
relacionamento com O setor puol tcc

Pela rejeição

lP13913-9 TELldO KIRST POS
........... PARECER .

Asstste razão ao Autor O legislador or-dtnár tc coce-é
ocupar-se da matéria------------------------------------------------------------------------------

1P13914-7 TELI.'O KJ.RST POS
... PARECER ..

Pelo acolhimento par-ctat nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P13915 5 TEL!I10 KIRST PDS
••••••••• PARECER "'.

É. tntencãc do projeto a adoção de regime fur-tdtcc untcc
para os seevtoor-ee oum tccs c tvts Outros aspectos tratados
na emenda são pertinentes ao âmbito da legislação ct-otnár ta

1P13916-3 TELMO KIRST PDS
........... PARECER ....*•• ~ ...

De acordo com o nosso parecer á Emenda 1p14326-8, que
da os parêeetrce por nós adotados na delimitação do dir-eito
de greve a ntvet de constituição, a supressão da al tnea "e'".
do inciso V, do ar-t 17, do Projeto, deve ser acolhida

Pela aprovação

lP13917-1 TELMO KIRST tiOS
.......... '" PARECER ••• "'••••*

Concordamos com as razões apresentadas pelo autqr da
emenda e por outros ilustres constituintes Cabe ao texto
consf.ituciona! garantir, unicamente salari0 de trabalho notur
no superior ao diurno Os limites de per iodo noturno, a dura
ção ele sua hora e o montante da majoracão devida constituem
~ate.. ta ele legislação ordinária.

1P13900-7 BORGES DA SILVEIRA PMOB
••• :lo••" •• PARECER •••••••••

A Emenda fol comtemplada parcialmente, no mérito e na for
ma

lP1391)1-5 BORGES DA SILVEIRA
.......... PARECER .

PMOB

1P13918-Cl ADOLFO OLIVEIRA PL
• PARECER .

As proposições ve~culadas por esta Emenda são contpn 
pladas nl) seu merito nos diversos artigos da área de Saude

------------_:~:~~-~~-~~~~:~~:_-~:~~:~~~:_---------------------------------
IP13B19-8 JDS~ LUIZ DE SÁ PL
• •• "'...... PARECER •••••••••

O texto do projeto constitucional já deixa clara,
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1P13919-8 JOSÉ LUIZ DE SA PL lP13928-7 ROBERTO CAMPOS pos

1P13923-6 ROBERTO CAMPOS POS
."''''''' ••• '''. PARECER "''''''''''* ..''''''*

A emenda ccnr t t ta com as emendas sucr-ess tvas pelas cuats
optamos Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP13924-4 ROBERTO CAMPOS PDS
."'''''''.'''''''''* PARECE:R "'''''''...'''''''''''''''

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pet a aor-cvacãc

--------------------------------------------------------~----------------------

1P13939-2 ROBERTO CAMPOS PDS
... ",,,, ... ,,, ...**,,, PARECER ..."'''''''*'''''' ... '''

O conceito de "proteção temporaria" não é sucer-r tuc no
texto do Projeto de const ttutcãc Sua ausência no texto ccns
t t t uqtona l poderia permitir que o estabelecimento futuro de
proteção temporária para alguma atividade econômica fosse ar
guido como inconstituc1onal.

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

lP13938-4 ROBERTO CAMPOS POS
"'.*'*'''''''*.''' PARECER "'''''''.'''.'''.'''

As normas que a Emenda pretende inserir no texto ccnst ttu

~~~3~~a;~ ~e~~~~t~~eri~~, ~:ee~oc:;~~{:~od~el~~~;~~~~~Ção as
infraconst ttuctcnat

lP13937-6 ROBERTO CAMPOS POS
"'*."''''*''''''''' PARECER "''''''''''*.*''''''

A emenda sun-eeatva e pertinente, pelo que somos por sua
aorovacac-------------------------------------------------------------------------------

lP13931-7 ROBERTO CAMPOS PDS
."' PARECE? "'''' '''''''''''''' ...

A Emenda cotnctoe com o preceito do Projeto no Que ccn
cerne à liberdade s tndtca l A proposta de Que conste a facul
dade de fixar a contribuição sindical é que não pode ser
acevta na forma coma está ecrccaca, ocr-que a fixação daquela
contr-tcutcãc deve ser da competência da assemctéta geral da
entidade

Somos pela aprovação parcial.

lPl3936-8 ROBERTO CAMPOS PDS
"''''... '''.... ''' PARECER "'."'''' ...... '''''''''

Propõe-se, com a presente Emenda, nova redação ao cccut
do ar-t- 257 e, por- ccnsequêncta, a suor-essãc do ar-t tac 263, a
fim de se tnctutr- entre os tributos determinadas contribui-

ções~i~c~~~~a~t~ ~~p~~;~~~a~~~~~~~~~~~'a favor da Emenda,
entendemos que as contribuições sociais e os empréstimos com
pulsór-ios, em razão de certas car-acter tet tcas próprias, devem
ser mant tccs paralelamente às demais figuras tributárias,
observando-se, quanto as contr teutções , o disposto no ar-t
264, item I e III, e apl tcenco-se aos empréstimos o disposto
na attnea a do Hem III desse mesmo artigo

Estando sujeitos às regras contidas nesses utspos tt tvcs
ver-tr tca-se cue as cOfltribuicões sociais e os eecr-est tnoa '
compulsórios - cuja criação é bastante restring1da pelo dis
posta no ar-t 262 e seu par-ágr-afo untcc - passam a constar
da sistema tributário com as necessárias limitações, nele se
integr-ando de forma harmônica e equilibrada

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P13935-Q ROBERTO CAMPOS PDS
"' .."''''''''''*'''''' PARECER .*... "'****'"

s tt 1vg
md:x:~in~~i ~i~~o~~ ~~~m1i~~ ~oc~~~i~~~Od~ep~~je~o~'~~~á

contido, implicitamente no conjunto de normas que estabelecem
a t toeroaoe sindical e o reconhecimento do Estada à extstên
cta de entidades sindicais r-ecreeentat tvas de trabalhadores e
empregadores,

A própria legislação atual contempla a gar:antia aos di-
rigentes smctcats par-a o exer-ctctc de suas atividades A
disposição será redundante

Somas pela rejeição

1P13929-5 ROBERTO CAMPOS POS
.......... '" PARECER *... "'''''''*.''''''

A supressão de determinados itens sugerida pela presen
te emend~, en parte, é procedente Com relação aos itens IX,
XlII, XXiV e XX\ll, julgamos que devam permanecer no texto
por-que refletem um concenso espelhado na grande eatcr-eta das
emendas apresentadas

Quanto aos incisos X, XII, XVIII, XIX, XXI e XIII, XXVI
sentimos a necessidade de mantê-los, porem, com modificações,
algumas de forma e outras de fundo, Objetivando, adequar as
~ormas a um texto ccnst t tuctonat moderno

ceteacr-tas econômicas e profissionais Que, diuturnamente, vêm
se manifestando por todos os netos de conuntcecãc é a veda

ção da despedida tmot tveca ou sem justa causa, em ter-s-ós a
;er-em definidos pela legislação crdtnar ta

lP 13930-9 ROBERTO CAMPOS POS
•• "'''''''.''''''* PARECER "''''''''''...''''''''''''

A jor-nada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em nueercstee t
mas eeencas, teve. de certo modo, um referencial comum
A reator-ta das propostas, mesno na fase das Comissões reeat t
cas , seja pelas suas justificações, seja pela forma de apr-e
sentação dos textos, sempr-e demonstrou ser a eetér-ta maf s
adequada a legislação or-atnar-ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que so a ret pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado MOmento da vida eccnõntca do
sats , mas, pelo desenvolvimento tecnológico, por motivos de
tnter-esse oubt tcc ou ate par comprovadas razões de ordem psi
cosoctat , podem vir a ser a sctucêc ideal. Ressalte-se, por
oportuno, aue mesmo no regime atual de 48 hor-as seeanats , vá
rias categorias, em decorrência de lei esnectr tce ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções cctettves, ja cum
prem jornadas reduzidas

Num quadr-o inverso, em que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os ntvets de croducâc, até como
medida de salvação nacional, podera o eetacc , em consonância
com as ansetos do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que compensatórias a ntve t de remuneração Esse, aliás
e o exe-cro que nas dá o Japão, onde a tnt ens tr tcecãc do tra:
cauto, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens tvet às r-etnvtnotcacõee das trabalhadores e consc1ente
das r-eet tceces do Pais, poder-a, com maior rtextcr t toace, ota
ctpt tnar ~ssa contro~ersa questão, optamos por nanter- apenas,
a t tmt tação da dur-ação diária do trabalho em 8 horas, no má
xtmc

lP13932-S ROBERTO CAMPOS PDS
",,,, ..... ,,,•• PARECER ..."'*.... "''''''''''

No entendimento da Relator, salvo a instituição da Defensoria

-------------~~-~~~~:_~-~::~_::_::~~_:~~~~~~~~--~:~~-~~:~~~~~~:~~~:~:_---------
1P13933-3 ROBERTO CAMPOS P!)S
."' ... "''''.'''''' PARECER "''''•• ''''''.''''''

-------------------~:~:_:~~~~:~~~:_~:_:~:~~-~~-~~~:~~!~:~~~--------------------
lP13934-1 ROBERTO CAMPOS POS
"'."'....... "''''* PARECER' •••••"'•••

A competência do Tribunal de Contas, na matéria de que
trata a Emenda, se eestr-tnae ao exame da legal 'dade das con
cessões referidas no preceito, após a realização destas

Não tem sentido, pois, "data venta". a vedação preconi
zada pelo ilustre Autor, em que pesem os seus elevados cr-ooó
sitos, eis que aquela Corte é defeso determinar a lavratura
de atos ccncessor tos

Pala r-efetcãc------------------------------------------------------------------------------

lP13921-0 JOSÉ LUIZ DE SÃ PL
"'''''''''''''..'''...''' PARECER "''''*'''''''''''''''*

Apesar da supressão do Ar-t 345. as sugestões propostas

-------------~:~:~_:~:~~~--~~~-~~~::~~~:~~::_-~:~:~:~~:~!::_~~-~~~~_:::~~------
lP13922-B JOSI:. LUIZ DE SA PL
1<"''''''''''.*'''* PARECER .."'..."'*"' .... '"

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
servent tas de foro judicial. o cf r-ettc à efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a eetat tzacãc das r-eeer-tcas
ser-vent taa , demonstrando sens tve t avanço nessa área e repon
do na lugar adequada, as funções contcar-tae , como verdadeiro
encargo estatal

Pr-etende-se, asslm, extingu1r os pr1Vl1ég10S até então
conre-toos aOS titulares de eer-vent tas que, por delegação do
Estado prestam serviços notcr-tats , a nosso ver indelegáveis

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos das atuais titulares Pr-etende-se estender tais
on-ettos aos Substitutos ou terceiros, de "Um modo geral, e
esvaz tar a regra eetat teaoor-a. a ponto de r-etirar-se a sua e
r tcacta para se manter os privilégios que se pretende ext tn
guir

Somos pela rejeição da Emenda
-----------~-------------------------------------------------------------------

lP13925-2 ROBERTO CAMPOS POS
*"'''''''*'''''' .... PARECER *...*"''''''''''''''''

A meter-ta. objeto da emenda, mer-eceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua urccr-tãncta

Nesta etapa do processa de elaboração const ttuctonat •
parte da emenda deve ser acolhida pelo substitutivo

----_. ------------~~~~~~:_~~~::_~~~-~~~~~:~~~-~~~:~:~------------------------
lP13926-l ROBERTO CAMPOS PDS
...."'''''''.......... PARECER ........."''''... '''

A nova redação, que garante simplesmente o direito de her-an-

-------------~~:-~~~-~:~~~!:_~-~:~~~~~:~:~-~:_~~~~:~~::_-~:~::_~:~:~~~~--------
1P13927-9 ROBERTO CAMPOS PDS
*"'*"''''".'''* PARECER "''''''''''.'*''''••

A esraas t toaoe, entendida coma a garantia de ce-eanêncte
no emprego 8, portanto, como contraposição ao livre ar-ottr-tc
do empregador de despedir o ermr-esaoo, tornou-se, artificio

samente, uma MOmentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma SOlução naeecntosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver limitado aquele
ar-b f t r-to e, não, como se pr-ecata enaanaoamente, ter a garan
tia irrestrita de per-manecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e par-te vital e inalienável da
própria atividade eecresar-tat , sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, aooe
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato- ,
~es comprovados da baixa produtividade A prática. a exper-t
êncta, o connec tcento técnico a identificação do encr-ea...do
com os.objetivos maior-es da eaor-esa. significam para ela um
cetr-teõntc tnsuost ttutver Investe o empresário em recursos
numenos , buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso e elementar que
seja vt-tuaunente contrário a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absol utamente negat tvc para os r-esur tados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação enoreçat tcta, fundada na bilateral idade do
contrato, uma condição uni pessoal , paterna11sta e tnoos tt tva,

que. ao longa da tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assil'l, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendên
cia eaf cr-t tãr-ta dessas pr-opostas, aceita por t toer-ancas de
categorias eccnômtcae e profissionais que, dtutur-naaente. vêm
se manifestando por todos os meios de coauntcação é a veda

ção da despedida teot tveoa ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação ordinária

nosso ver, a competência da União para regular a mater t a nota
r-tat e reg1stral Assim, concordamos. no eer-t to. com a pr-eces

------------_!::~:~_::~~~:_~:~~:::~:~~~~-~~:_~~:~~~~~-~~-~!:~_:~-~~:~!~~------
1P1392Q-l JOSE LUIZ DE SÃ PL
......... "'''''''''''''''' PARECER "'''''''''''''''''''''''''

A presente Emenda pretende alterar a a l tnee 9 do HeI"!
III do ar-t 12 do Projeto de ccnst tturcãc

Propõe o autor que a gratuidade dos dtr-e-tcs iner-entes à
cidadania deve contemplar- apenas as pessoas carentes

ElI'bora louvando a preocupação 00 autor, entendemos que
as r-estr tcões a matér-ia devem ser objeto de teatstacãc
complementar e c-ctnãr ta

~2.,<:> -------------------------------------------------------------------------------

1P13928-7 ROBERTO CAMPOS POS
... "''''''''''''' ....* PA~ECER ...."'•• *"'''''''

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contr-aposição ao 1ivre ar-ottr-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das cateaor-tas envolvidas têm se manifes
tado, r-etter-acemente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver limitado aquele
ar-bt'tr-to e, não, como se precata ennanaeanente, ter a gar-an
tia tr-r-estr-t ta de permanecer- no emprego contra a vontade da
empregador- Consciente de Que é par-te vital e tnat tenave i da
cr-õnrta atividade empr-esarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento cu máquina que, apos
usada, é jogada fora como tnser-vrve t

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
~es comprovados da baixa produtividade A prática, a excer-t
êncta, o conhecimento tecntco. a toent trtcecãc da empregado
com os objetivos maiores da empr-esa, significam para ela um
patrimônio tnsunat t tutvet Investe o empresário em recursos
numancs , buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrario à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

P03ta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação escr-eaat tcta. tuncaca na cttater-at tcede do
contrato, uma condição untpeescat , paternalista e urcos tt 1Va

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judtctats

Assim, pelo cote~~ de centenas de Emendas que, em todas
as fases da. etabcr-acêõ deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmLIla conciliatórla que reflete a tendên
cia majoritária dess;;t.s propostas, aceita por 11ceranças de
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1P13953-B NILSON GIBSON PMOB
....."'•••• PARECER .

D1scordamos da proposta de supressão do o reocs setvc. por
reputá-lo t tctmc direito tndtvtouat Pela rejeição

lP1S9S0-3 NAPHTALI ALVES PMOB
...... "'''''''.'''''' PARECER .

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no euost i tut tvo

1P13955-4 NILSON GIBSON PMOB
...... "' "'''' PARECER ...

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicial idade.

1P139S6-2 NILSON GIBSON PMOB
"' PARECER ••• '""' "'.

Temos a convicção de Que a matéria em tece recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela cr-efuctctat tcade.

PMOB1P13974-1 BASILIO VILLANI
"'•• "'."'''' PARECER "' .

lP13968-6 BASILIO VILLANI PMDB
••• "'...... PARECER •••• "'.....

A matéria está tratada em outr-o capitulo do Projeto

-----------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_----------------------------------------
lP13969-4 BASILIO VILLANI PMOB
............ PARECER ....... "'...."'.

A Emenda em apreço sugere um novo texto para o Art. 354
sendo, portanto, prejudicada pela supressão integral do refe
rido ar-r tsc.-------------------------------------------------------------------------------

AS supressões ou acresci mos propostos com respeito ao i
tem convergem para a aigualdade de todos perante a tet-, aco
lhida no Substitutivo

1P13970-B BASILIO VILLANI PMDB
•• "' "'•• PARECER "' .

O mer t to da cr-cccsta está acatado. na forma abrangente
dad pelo cacttutc

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~----------------------------------------
lP13971-6 BASILIO VILLANI PMOB
• •••"'."' .... PARECER "''''•• '''......

A proposta que a emenda apresenta já está. em parte,
tend1da no Projeto de ccnst ttutcão

Quanto aos demais aspectos. que não figuram no texto, se-

-------------~~~~-~:~~~-~~~:::~~~:_::_::_:~~:~:~:_~:_~:~~~~~=~~-~~~~~~~:~-----
1P1S972-4 BASILIO VILLANI PMOB
• •• "'."' ••• PARECER .

Acolhida, em cr-tnctato.na formulação generica do "ceput "
do ar-t tac, tendo Sido considerada cesneceeear-ta toda e qual 
Quer explicitação

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P13959-7 AMILCAR MOREIRA DMOB
...... "'......... PARECER ."'''' .......... '''

Objetiva a emenda retirar do inciso XVIII do artigo 13,
que dispõe do direito às férias. o mandamento da remuneração
em dobro no decorrer desse cer-tcoo.

Efetivamente, tal ctsccstt tvc constitui mater-f a própria
de legislação cr-dtnar-ta, antes que do texto ccnet ttuctcnat

Acolhemos, portanto, a emenda em Questão. na forma do
Projeto, que estipula a tnoa a remuneração 1ntegra1 no per 10
do

1P13973-2 BASILIO VILLANI P1I\OB
."'."' ......... PARECER ...."'.......

O écnteucc da emenda apresentada refere-se a mater ta que
figuraria melhor em legislação complementar Merecera, pois.
adequada consideração, na ocasião pr-ôcr ta

Com relação ao texto ccnst ttuctonat , consideramos a pro-
___ o ~~::~_~:~:~:~~~ - _

1P13960-1 AMILCAR MDREIRA PMOB ~~
"'...... "'••• PARECER ........ "'''''''.'''

Sem embargo do apreço pela intenção. por não afeiçoar-se
a outros princ'pi0S ou pela sua impertinência com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela r-ef etcão

lP13961-9 AMILCAR MOREIRA PMOB
.......... PARECER '"

A emenda impõe a aposentadoria compulsõria aos 65 anos 
o Que prejudica ao trabalhador não invál 'do e priva o pais cc
ser-vtcc dos magistrados mais sábios

Pela r-efetcão.

1P13962-7 AMILCAR MOREIRA PMOB
"'..... "'........ PARECER •••• "'.....

A estact ttcaoe, entendida como a garantia de per-eanêncta
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre arbltrio

do empregador de cescectt- o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão. porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envotvtcas têm se mantres
taco, r-eteereoanente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
ar-mtr-to e, não, como se cr-onata enaanaoanente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador. Consciente de que é parte vital e tnat tenévet da
pr-ópr-Ia atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maquina que. ecos
usada, e jogada fora como tnser-vtvet ,

De sua parte, não interessa ao empregador tnsntr-ar- desas
sossego ou insegurança ao seu empregado. pois esses são fato
res concr-ovaoos da baixa produtividade. A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico. a tcent tr tcacãc do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam par-a ela um
catr-nrôntc tnsucst ttutvet Investe o empresario em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a quat tt tcecãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrário a rotatividade da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emcr-eaat tcta , fundada na cttater-at tcace do
contrato, uma condição uni pessoal. paternal teta e tecos tt tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judtctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conciliatória Que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dtuturnement e, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação. é a veda
ção da despedida tect tvaoa ou sem justa causa, em termos a
~erem defin1dos pela legislação or-of nar-ta,

lP13963-5 AMILCAR MOREIRA PMOB
............'" PARECER .

A presente Emenda propõe acresci mo a ar tnea "a" do item
I do ar t 12 de nocc a determinar que a tet protegerá o dtr-et
to do nasc t tur-c",

A proposta ora em estudo deve. no nosso entender, mere-
cer adequada ccns tcer-ecão quando foi elaborada a teatatacãc

------------_:~~~~:~:~:~~_:_~~~!~~~~~------------------------------------------
lP13964-3 AMILCAR MOREIRA PN;OB
.............."'•• PARECER ...."''''•••••

Pela aprovação. tendo em vista a supressão do ar-t tsc 68 •
seus tnctscs e parágrafos do texto do Projeto de Constitui-

-------------=~~:_-------------------------------------------------------------
lP1396S-1 AMILCAR MOREIRA PMDB
••••••••• PARECER ...... "'......

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros princípios ou pela sua impertinência com o tema, a

-------------~~~~~:~~-~~~-~~~~~~~-~:~~~~~~---~:~~-::~:~~~~---------------------
1P13966-0 AMILCAR MOREIRA PMOB
."' "'•• PARECER •• "' .

Improcedente
A redação sugerida não inova, não altera o texto nem a

presenta técnica legislativa mais adequada

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1P13967-8 AMILCAR MOREIRA PMOB
......."'."'. PARECER ."'•••• "'....

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de s reeeeet taacãc-------------------------------------------------------------------------------

PMDB1P139S8-S AMILCAR MOREIRA,
"'••••••"'. PARECER ...

1P13951-1 NAPHTALI ALVES PMDFI
."'••• "'.... PARECER •••••••"'.

O artigo emendado foi suprimido O parecer- é. pois. pela
cr-ejudtctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

1P13949-0 ROBERTO CAMPOS PDS
."' PARECER ••••"'."' ••

O dispositivo que esta emenda pretende suprimir trata do
"excesso de lucro nas atividades econômicas e financeiras"

A erradicação da pobreza, que e o objetivo maior deste
dispositivo, pode ser alcançada através de uma tributação
progressiva e seletiva e sobre Sistema Tributário já existe
todo um cecttutc no Projeto de Constituição

1P13948-1 ROBERTO CAMPOS PDS
...."' PARECER ••• "'•••"'.

Em vista da relevância da proposição e o pr-oncattc de
simplificar o texto constitucional, pela tr tmtnacão de ex
pressões e dispositivos c-escmcnve ts , acolhemos favoravel
mente a sugestão

Pela aprovação nos termos co substitutivo------------------------------------------------------------------------------

lP13947-3 ROBERTO CAMPOS POS
.... "'•••"'. PARECER ."' .

Os objetivos da Emenda se encontram em parte contemplados
no subst t tut tvc

Pela aprovação parcial.

1P13952-0 NILSON GIBSON PMDB
•• "'....."'. PAReCER ......... "'•• '"

A eater-ta em causa, decidimos por uma abordagem constitucio
nal er ternat tva, que na presente fase dos trabalhos torna tn-
viável o aproveitamento da referida emenda, sem cr-erutao do
exame cr-t r tco da solução conscosrencteca no Substltutfvo Pe
la prejudicialidade

tP1S946-S ROBERTO CAMPOS POS
"'••• "'''' ..... PARECER •• "'••••••

Lei or-dtnar-ta definirá os direitos e as obrigações das
pessoas jUr1dicas Que exerçam as atividades de transportes

Pela rejeição

lP1J945-7 ROBERTO CAMPOS POS
."'...... "'•• PARECER ."''''.'''.'''••

É sobejamente conhecida a forte interdependência entre o
atster-a de tr-ansportes e o desempenho das variáveis macroeco
nômicas do sats Desta manetr-a. faz-se necessária uma visão
sucinta e prospectiva das relações mutuas entre o sistema de
transportes e as pr-evtsões de comportamento dos objetivos ma
cro econômt cos

Paralelamente, deve-se buscar maior articulação e com
ctementae tecade entre os programas de tnvest taentc do setor
publico e do privado Neste particular. é preciso não esque
cer que o crescimento do produto no âmbito do setor cr-tvacc
s6 ser-a retomado, de forma significativa e s tatemat tca.ee se
lograr substancial redução nas taxas de juros reais pratica
das tanto a curto Quanto a longo prazo

Por ser o Poder Publ tco um agente de controle ger-al do
setor, deve, portanto, ter o poder de decisão sobre a explo
ração dos serviços de transporte

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13944-9 ROBERTO CAMPOS POS
....."'...."'. PARECER ..... "'........

A tceta de monopoTia, pelas r-afzes gregas, não deixa
margem a duvidas de que se trata de uma presença untca Não
há oorcve a União delegar O exer-ctctc do ncnonct to aos Esta
dos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13957-1 AMILC/oR Iv'OREIRA PMOB
••• "' PP:RECER '"

AQU1lo que propõe o Autor já está atendido na redação do
sucst ttut tvc. COI'l leve alteração------------------------------------------------------------------------------

lP13954-6 NILSON GIBSON PMDB
............ "''''. PARECER ...

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela pr-ef udtctat toace-------------------------------------------------------------------------------

1P13940-6 ROBERTO CAMPOS POS
............ PARECER •••••••••

O esmr-ttc do ar-t 301 do Projeto de ccnst ttutcão e o de
garanttr a soner-anf a nacional sobre a economia brasileira e,
em particular, assegurar as cases legals para Que diferentes
formas de tr-ataeemtc cr-eter-enctat pelo Estado sejam canal tza
das acenas para as empresas naclonais. Parece correto que se
jam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo con
trole oectsor to e de capital esteja em mãos de brasileiros

Peta rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP13941-4 ROBERTO CAMPOS PDS
.......... PARECER .

O tratamento diferenciado as pequenas e micro-empresas é
importante e necessar to A EmE!nda todavia tenta colocar t a ts
emn-eses à margem de auatsouer- obrigações legais de natureza
trabalhista e comercial As formas de tratamento diferenciado
devem ser definidas atr-avés de iegtstacão ordinária

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP13942-2 ROBERTO CAMPOS PDS
........... '" PARECER .

Discordamos do autor da presente emenda, na medida em que
as atividades de mineração são altamente poluentes de eleva

do consumo de energia, bem como, a exaustão das jazidas provo
ca-i liberação de mão-de-obra Dessa forma, os auntcratos onde
se localizam jazidas devem dispor de r-acur-sos para a cria
ção de fontes alternativas de absorção de sua mão-de-obra se-

-------------~:_~:~~-~:~:~~~~--_.._--------------------------------------------
1P13943-1 ROBERTO CAMPOS PDS
"' PARECER ••"' ..

A f ceta de eonooót to.petae r-atzes gregas não deixa mar
gem a dúvidas de que se trata de uma presença untca Dessa
forma e dada a importância do setor para o sats , não há por
que argumentar sobre a tmccsstm r tcece de atuação de empresá
rios nr-as t t etr-os
Não vemos, da mesma forma. possibilidade da Unlão delegar o
exer-ctctc do monopólio do petróleo aos Estados
Pela rejeição--..----------------------------------------------------------------------------
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-------------~~~~:~:~:_~:_~::~:~:_---------------------------------------------
lP13992-9 OSVALDO SOBRINHO PMDB
........... PARECER .

O texto constitucional se cingira em estabelecer a obri
gação do Estado de garantir o satar-fo-mtntmo para o trabalha
dor Seu montante. cer-tccnctoaoe , composição, competência pa
ra sua fixação, etc, deverão ser ctsctcr tnacc pela teatate-

-------------~~~_:~~~~---------------------------------------------------------
lP13993-7 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
• PARECER •••••••••

A emenda contt t t a com as emendas supressivas pelas quais
~Ptamos Pela rejeição

1P14007-2 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Apoiamos a argumentação proposta na emenda em exame e s~

pr1mimos do Projeto de ccnet ttutçãc, na parte das otsccs tcões
tr-as ttôr tas , o dtspos tt tvc que t txava atr-tbutções espectt tcas
para a Ca1xa Econômi ca Federa I

----------------~:~~_:~:~~:~~::_-----------------------------------------------
1P1400B-l CASSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Na análise do dispositivo Que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - enteneeo-se que a maté
ria não e de natureza constitucional, tendo s tec totalmente
Rejeitada

------------------~~~:~~:~:_:~~:_~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~----------------------

lP13994-S CASSIO CUNHA LIMA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A presente Emenda propõe nova redação car-a a a1 tnea e do
item IV do ar-r 12 do Projeto de Constituição

A cr-ccostcsc em exame procura, através de texto mais conci
so, garantir o c tr-e t to da livre manifestação cultural e ar
t ts t tca sem ouatouer- forma de censura

---------------~:~:_:~~~~~:~~--------------------------------------------------
lP13995-S CASSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER ••••" ••••

Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo
Acolhemos a proposta do alistamento obr1gatório
Quanto ao voto recut tet tvc. o eleitorado br-as t t atr-o ainda não
está preparado para exercer esse direito Sua prática poderia
ser pr-efuctctat à representatividade pct tt tca e popular dos
eleitos As grandes abstenções poderiam levar ao poder mtno
rias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à
corrupção eleitoral
Sendo o exer-ctctc do voto um dever ctvtcc. entendemos Que a

-------------~~~~~::~~~:~~~:_~~-~~!~-~:~:_::~-~~!!~~--------------------------
1P13996-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção. por não afeiçoar-se
a outros nr-tncmtcs ou cera sua teoer-t tnêncta com o tema, a

-------------~~~~~:::_~~~_::~:~::_::~~~~~~---~:::_~:~:!=~~---------------------
lP13997-0 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
• •••••••• PARECER .

Temos a ccnvtccãc de que a matéria em foco recebeu

------------_!~::~~:~:~_:~:~~:~~-~~-~~~~:!~--~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_------------
lP1399a-a CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela lntenção Por n.ão afeiçoar-se
a outros cr-tnctotce ou pela sua tmcer-t tnêncta tom o tema, a

-------------~~::~~:::_~~~-~::~~=:_::~~~~~:.:_-~:~:_~:~:~~~::_--------------------
lP13999-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOa
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, por não aretccar-ee
a outros pr'lncipios ou pela sua tmcer-t tnêncta com o tema, a

-------------~:~~:::!:_~~~_:::~~~:_::~~~~~:_--~:~:_~:!:~=~::_--------------------
lP14000-5 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção. Por não afeiçoar-se
a outros pr-tnctntos ou pela sua tmaer-t tnêncta com o tema, a

-------------~~::~~:~-~~~_:~~:~:~-~:~~~~~~---~:~~-~:~:~~~~------- --------------
lP1400l-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteudo da emenda apresentada refere-se a matéria Que
t tsur-ar ta melhor em teatatacão complementar. Merecerá. pois,
eceeuece ccns fder-ação , na ocas tão pr-ócr-ta

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro-

------------_!:::::_~:~:~::~~---------------------------------------------------
lP14002-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER ..

No entendimento do Relator, a mat er ta tratada no dtaocer
t tvo Que se pretende suprimir figuraria melhor em teçtstecãc
ordinária, eis Que a proposta de exclu~'vidade da folha de
sarar-tos para incidência de contr-tnutcões sociais destinadas
à seaur tcace ccssut 'Implicações bastante significativas no
r tnanc tamentc de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente nedtante tratamento vta legislação tnrr-aconst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmencavet acolher a emenda eunr-ees tva, remetendo a matéria
a ulterior ecnstoer-ecãc. ao ensejo do processo legislativo_____________~:~~n::~~ _

lP14003-0 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Na analise do ntsoos tt tvc que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - ent enoeu-se que a maté
ria não é de natureza constitucional, tendo s toc totalmente
Rejeitada

------------------~~~:~~~~:_~~~~-~:~:_~:~:~~~~-~~_:~:~~:_---------------------
lP14004-8 CÁSSIO CUNHA LIMA PMD8
............ PARECER ••••• " •••

A proposta contida na emenda fica prejudicada. tendo
em vtata que o Relator optou pela supressão dos arts. 339 e
486 do Projeto da Comissão de s tsteeat taacãc, por se tra -

------------_!~~~-~:_~:!~~~~--~~~~-~~~~~~~--~:_~:~~~~:~~~--~~~~~~~~~-----------
lP1400S-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

Julgamos Que não se deve nomear, na ccnst ttutcãc, um
untcc banco oficial como executor de determinado programa
Esse encargo f tear-ta delegado à tet ordinária

-------------~:~:_~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP14006-4' CASSIO CUNHA LIMA PMOa
• •••••••• PARECER .

A proposta contida na emenda fica prejudicada, tendo
em vista que o Relator optou pela supressão dos ar-t s 339 e
486 do Projeto da Comissão de SIstematização, por se tr-e 
tal' de matéria mais própria de legislação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

PMDBBASILIO VILLANI1P13991-l

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS---------------------------------------------------------------------------

1P1398B-l BASILIO VILLANI PMOB
........... PARECER .

Objetiva o autor excepcional' a proibição do ser-vtco ex
tr-acr-dtnér to. expressa no tnctsc XVII, do artigo 13 do Proje
to, nos casos de emergência, força maior e acordo entre em
pregado e empregador Define ainda a remuneração devida nesse
caso em 501. superior a per-centoa no hcrér-tc normal. I"

Consideramos Que a prática do serviço extr-aornf nár-tc de
ve obedecer exclusivamente a equtescêncta cctet tva dos traba
lhadores, manifesta em convenção. Deve também, a Constituição
assegurar a majoração do pagamento, sem, entretanto, eeeeet
r tcer- seu montante.

lP13989-9 BASILIO VILLANI PMOB
........... PARECER •••••••••

Visa a acrescentar ao ar-t 13 do Projeto de ccnst ttutçãc um
Hem XXXII pelo qual se estabeleça Que "o Congresso Nacional,
dentro do prazo de um ano, a contar da data da promulgação da
presente Constituição, etaccr-ar-é um C6digo de defesa do con
sumidor" A idéia ja existe, embora sem prazo delimitado, no
art 17, IX, e. do Projeto ccns toer-amoe, contudo. Que esta
r-erer-êncta não ficaria bem, nem entre os ctr-ettcs coletivos,
nem entre os sociais. mas sim no camtuto referente acampe 
têncta da União

Seguindo a tradição do uteettc nacional .a Emenda aqui exemt
nada trata de matéria tntr-eccnet ttuctonat , cabendo, pois,
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo legislativo

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP13975-9 BASILIO VILLANI PMDB
..... " ••• "'. PARECER .

A contr-tbutcãc para o FINSOCIAL não figura no projeto

-------------~:~~-~~:~~~~~!~~!~~~:_--------------------------------------------
lP13976-7 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda está prejudicada, uma vez Que as comnet ênctes
dos poderes devem ser tratadas em t ttutc próprio no projeto

------------_:~~~:~:~:~~~~~----------------------------------------------------
lP13977-S BASILIO VILLANI PMDB
•••••••• " PARECER .

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de cecueno enxugamento, é eceoueoc. tendo passado pelo
crivo de várias etapas

ass tm, por coerência, somos pela r-efetcãc desta emen
da-------------------------------------------------------------------------------

lP13990-2 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER ..

A emenda proposta está em descompasso com a melhor pratica de
cct tt tca migratórfa e de nacionalidade, diante da Inadequação
à parâmetros razoáveis de concessão de rr-eecutas aos estr-an
gelros, corno de resto se pode inferir do próprio dtr-e t to do
estrangeiro comoa-aoo

-------------~:~~-~:~:~~~~----------------------------------------------------
lP13991-1 BASILIO VILLANI PMOB
••• "'••••• PARECER •••••••••

ass tste razão ao Autor O legislador cr-dtnár to poderá

1P13978-3 BASILIO VILLANI PMOB
..... " PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o

------------_::~:~--~:~~-~~~~~~:~~---------------------------------------------
lP13979-l BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda confllta com as emendas eucr-ess tves pelas quais

-------------~~!:~:_-~:~~-~:~:~~~~--------------------------------------------
lP139BO-S BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A mat ér ta , objeto da emenda, mereceu dos ccnst t t utntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~~~:_~~~::_~::~-~~~~~~~~~-~~~~~::------------------------
lP139Bl-3 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão do Hem XIV do Projeto
O dispositivo em apreço figura no novo texto em elabo 

ração

------------------~~~~~~:.:._:::!~.:._~:~:_~:~:~~~~-~:_:~:~~~---------------------
1P13982-1 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER .

Pretende-se com esta emenda alterar a redação da at tnea
f do item 111 do art 12

Como este e outros dispositivos do mesec artigo visam a
evitar tratamentos dlferentes entre os cidadãos, somos
favoráveis à sua s tntet taacêc de forma a garantir a

-------------~~~~~~:~:_:~:~:_!~~~:_~:~~~::_~-~:~-------------------------------
lP13983-0 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Em que pese sua relevância, não se cogita da apreciação
da meter-ta no âmb1to const ttuctcnat

------------------~:~~-~~:~~~~:!~~~~~~:_---------------------------------------
lP13984-B BASILIO VILLANI PMOS
........... PARECER •••••••••

A t tpctoata penal é matéria extra-constitucional

------------------~:~~-~:~:~~~~-------~----------------------------------------
lP13985-6 BASILIO VILLANI PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo

------------_:~~~~:!:::~~-~~~!~~~-~:_~~~:~~~-~~:_:~::~~~-----..------------------
lP13986-4 BASILIO VILLANI PMDB
•••••• "'•• PARECER .

A meter-ta. objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo sutist t t ut tvo

------------------~~~~~~:_~~~:.:._~:~~-~~~~~~:~~-~~~~~~~------------------------
1P13987-2 BASILIO VILLANI PMDB
.......... PARECER ..

Objetiva o autor restringir a crctbtcãc de tnter-mectacãc
de mão-de-obra dos casos" em Que esta responda por mais de 201.
do cont lngente de empregados da empresa locatária

A proibição proposta no Projeto não pretende r-eduz tr- a
intermediação a r tmtt es -aceteéveta-, A intenção é veda-la.
na execução de trabalho permanente, de maneira a tornar regra
estane tec tcento de vinculo empr-eçat fc to direto entre tomado
res e prestadores de serviços

É certo Que há setores em que a tntermedtacão de mão-de
obra reveste-se de cat-acter-tst tcas particulares Essa a razão
Que nos levou a prever, na redação do Substitutivo a possibi
lidade de ressalvas f txanas em 1e t •

Mantemos, contudo, nossa posição contrária à tnecr tcãc
~UalQUer r tmtt e. no texto const t t uc tonat • â redação proposta
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l P14029-3 OLAVO PIRES PMOB
••••••••• PArECER .

A enence que ecettanos par-a o artigo em pauta é simpl i
s tceccra. constando apenas de "caout " Pela rejeição

lP1403D-7 OLAVO PIRES PMDB
••••••••• PARECER .

O objetivo da emenda é mais bem atendido com a redação
adotada no suast t tut tvc Pela rejeição

Esta sugestão, conquanto const t tua valioso suns tdto para o
processo tects tat tvo. mer-ece ser adequadamente considerada
quando se tratar da teçtstacão complementar e or-df nar-j a

Pela r-efetcãc

lP14009-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
•••••••• >lo PARECER •••••••••

A proposta, at'tanente eer-ttõr-ta. merece acotntua no texto
ccnst ttuctonet , embora sua redação seja eoctr tcaoa, para e

feito de mal hcr- precisão

1P1401O-2 CASSIO CUNHA LIMA. PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda procede por conter aspectos tmportantes da ins
tituto da usucapião urbana, especialmente o cunho scctat de
que o mesmo se reveste. ao assegurar o direito de moradia aos
carentes

Entretanto, considerando-se as pecu t tar-tuaces de cada Mu
ntctotc, a eet tmrtacão da área deve ser remetida a legislação
municipal

Pela aprovação car-ctar , nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP14028-S OLAVOPIRES PMDB

lP14033-1 BORGES DA SILVEIRA PMOB
••••••••• PARECER ...

A Emenda propõe a supressão do item XIV do e-t tsc 12
O utscos tt tvc em apreço aflgura-se-nos indispensável

ftgurar no Substitutivo
Pela rejeição

lP14036-6 BORGES DA SILVEIRA PMDS
•• " •••••• PARECER .

A função socta t da propriedade ja se encontra comtemplada
no subs t t tut tvc Os seus requisitos devem ser expressos em
lei ordinária
Pela rejeição

1P14037-4 BORGES DA SILVEIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Não está sujeito â desapropriação, por interesse social,
para fins de reforma am-ar-ta, cuatcuer- imóvel rural Que cum
pra sua função social Assim sendo. não cabe espectr tcar
exceções

Pela rejeição •

Propõe a Emenda alistamento obrigatorio e voto facultativo
Acolhemos a proposta do alistamento ccr-taarcr-tc
Quanto ao voto facultativo. o eleitorado nr-as t l etr-o ainda não
está preparado para exercer esse direito Sua prática ecoe-ta
ser prejudicial a representatividade cot st tce e popular dOS
erettcs , As grandes abstenções poderiam levar ao poder mtnc
rias r-ecrcats e comprometer a t rsura dos pleitos devido a
corrupção eleitoral
Sendo o exet-ctcto do voto um dever c-vice. entendemos que a
obrigatoriedade do voto deve ser mantida•

PMOBlP14035-6 BORGES DA SILVEIRA
••••••••• PARECER .

1P14032-3 BORGES DA SILVEIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Com o fito de detalhar mais claramente a acr-anaêncta dos
cer-tcdtcce, para efeito de gozo da imunidade orevtata no ar-t
265, Hem lI, at tnea "d'", do Projeto de ccnet ttutcâo. a Emen
da pretende alterar os termos "livros. jornais e cer-tóntccs ,

". no r-erer-toc ctsccatt tvc. por "t tvr-os , jornais, cuot tca-
cões tecntcas cientificas, revistas e outros cer-tõctccs , • u

Em que pese aos nobres orcoõs ttcs do Autor, a referência
a "outr-os per tôdtccs" manteria a mesma abr-agêncf a generica
que o texto alterando A stmctes menção a ner-tcntccs alcança
as publicações tecntces , crenr tr tcas e revistas. sendo. cote
dispensavel a referê!1c1a expressa.

1P14034-0 BORGES DA SILVEIRA PMDB
••••••••• PARECER ,.

A presente Emenda aspresenta sugestão de nova redação
para o art. 17. I. "a" do Projeto de Constituição

Pr-at eorre o autor excluir deste dispositivo a expressão
-pr-evtc aviso à eutor-toade'' par considerá-la cesnecessér ta

E. nosso entendimento que a expressão deve ser mantida
pois o Que se cr etende não é autor t aaçâo para reunião quando
esta interferir no fluxo normal de pessoas ou vetcutcs mas
sim que as autor-toadas sef en previamente avisadas para que
tomem as medidas necessárias á segurança pub l tcas

Pela r-ejetcãc

lP14038-2 JOAQUIM FRANCISCO PFL
."••••••• PARECER •••••••••

Propõe que se acrescente ao ar-t 471 Qin t tne", do Projeto
de Constituição a seautrue expressão. "r-essatveccs os dtr-et
tos eocutr-tcoe'' En nosso entenc1tmento, esta f np l tcrtc que
somente os etet tos futuros deste contrato perpétuo serão
atingidos, não os eventuais direttos aocutr-tcos anteriormente
à cr-omnaacão da COnstituição Que o extinguir Contudo, julga_____________~~_~:~~::~~~~:~_~~:_~l~:~~_:~~_~::~:::~~~ :_:~~:~::~~: _

lP 14039-1 BORGES DA SILVEIRA ~ PMOB
.......... PARECER ..

A emenda, quanto ao eér-f tc, e de ser acolhida parcialmen
te naquilo em que o propõe o relator no subst t tut tvo

Pela aprovação parcial

1P14031-5 BORGES DA SILVEIRA PMDB
••••••••• PARECER .

ünf et tva o autor restringir a crcmtcêc de tnte-neatacãc
de mão-de-obra dos casos em que esta responda por- mais de 201
do cont Ingente de empregados da empresa tccatar-ta

A pr-ctbtcãc proposta no Projeto não pretende reduzir a
intermediação a 1imites -acet téveta- A 1ntenção e veda-la,
na execução de trabalho permanente. de maneira a tornar regra
estabelecimento de vtncutc eror-esat tctc direto entre tomado
res e prestadores de serviços

E. certo que há setores em Que a tnteemeutacãc de mão-de
obra reveste-se de car-acter-tst tcas particulares Essa a razão
que nos levou a prever, na redação do suost ttut tvc a possibi
lidade de ressalvas fixadas em lei

Mantemos, contudo, nossa posição contraria a inscrição
~Ualquer limite no texto ccnst ttuctor-at , á redação proposta

lP14019-6 CÁSSIO CUNHA LIblA PMDB
••" •••••• PARECER •• " ••••••

Pela c-efuutctat toace, tendo em vtata a solução adotada pelo
Subst t tut tvc

lP14Q23-4 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
.01" •• "."•• PARECER " .

O teor da emenda é matér-ta de legislação crtnnar-ta
Pela rejeição

1P1401B-B IBSEN PINHEIRO PMOB
....." •••• PARECER .

A Emenda propõe nova r-edação para a at tnea X do 'item XV
do ar-t tac 12 do Projeto

Não representando netncr-ta ao texto do Subst t tut tvc , opi
nanas peta sua r-efetcãc

1P14020-0 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
•••• " •••• PARECER ••• " •••••

Pela Rejeição As transferências de recursos, da União pa
r-a Estados e Muntdpios. foram no projeto, significativamente
ampliadas Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem a
correspondente transferência de encer-acs , compromete o fede 
r-ar í sno de tetecr-ecãc, ou seja, a União não ctsccr-a de recur
so para socorrer r-eatees pobres e tmp i ement ar- pr-cçr-a-ras de
integração nacional------------------------------------------------------------------------------

lP14021-8 CASSIO CUNHA LIMA PMOB•"'*•••,,~. PARECER •••••••••
Pela rejeição O acréscimo da expressão "extstêncta do

projeto de exploração por orgão coecetente'' não melhora o
texto constitucional, pois é uma exigênc1a que ser-ta metno
atend1da por lei ct-dtnar ta

seta rejeição

1P14017-0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
•••"'••••• PARECER .

A proposta cont rca na emenda fica pr-ejuctcada , te-ice
em vista que o Relator optou pela supr-essão do,; ar-te 339 e
486 do Projeto da Comissão de Sistematização, por se tra 
tal" de matéria mais pr-ópr-Ia de legislação or-c tnar-ta

1P14016-l CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta contida na emenda t tca pr-ejudtcaaa, tendo
em vista que o Relatar optou pela supressão dos ar-ta 339 e
486 do Projeto da Comissão de Sistematização, por se tra 
tar- de matér-ta mais própria de leg1s1ação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP14022-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
.....""" ••• PARECER •••••••••

O teor da emenda não é matéria constitucional
Pela rejeição

lP14011-l CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER ...

Pela rejeição Em que pese o merlto da proposta. a matéria
deve ser tratada en legislação ordinária

-------------~:!:~::~:_--------------------------------------------------------
lP14012-9 CASSIO CUNHA LIMA PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

A eeenoa pretende sunr-nmr- o ar-t 360 que impõe t tnttacãc à

participação das entidades e empresas estatats na manutenção
financeira de ctanos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta da matéria mais cr-ôcr-ta de legislação ordinária. cote o
assunto já é objeto de tratamento escect r tcc em cote decretos
execut tvcs, o que demonstra a preocupação do Poder Público
con a questão Ressalte-se, ainda. que o controle e a t tscat t
eacãc dos "fundos de oensãc'' é coeoetêncta de uma secr-etar-ta
esoectt tca do M\nistério da st-evtcêncta e asatst êncta soctat ,
à qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le-

-------------~~~~_:_~:~~:~~:~:~~:~-~:~:~~:~::~---------------------------------
lP14013-7 IBSEN PINHEIRO PMOB
............ PARECER •••••••••

Acolho a Emenda, pelo aprimoramento que propicia ao tex-

------------_:~-~~-~~~!::~-----------------------------------------------------
1P14014-S IBSEN PINHEIRO PMDB
"" ••••••• PARECER •••••••••

Improcedente
Não se vtstuabr-e a necessidade ou conveniência de um

dispositivo sõ para fixar vencteentos
O art 234 assegura aos integrantes do Minlsterio Pu

blico as mesmas garantias, vencimentos e vantagens conferidas
aos magistrados

------------------~:~~-~:~:!~~'::_-----------------------------------------------
lP14015-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••".

A proposta contida na emenda fica prejudicada, tendo
em vista que o getator optou pela supressão dos arts 339 e
4B6 do Projeto da Comissão de 51stemat1zação, por se tr-a 
rar- de meter-ta mais própria de legislação cedtnár ta-------------------------------------------------------------------------------

lP14024-2 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
."."'•••• 1" PARECER .

A emenda dá nova redação ao ar-t 248.
Entendemos ser mais abranjente na formas como,co

lPl402S-1 CiSSIO CUNHA LIMA PMOB
•••" •••". PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial nas termos do Substitutivo

1P14Q26-9 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
"' PARECER •••••••••

O proposto na Emenda conf11ta com os cr-tnctptos adotados
pelo Projeto Pela r-ef e tcãc

1P14027-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Os elementos relativos a habitação, desenvolvimento urbano,
saneamento bástco e transportes urbanos foram tnctutccs , nas
formas de diferentes itens das competências da União, dos Es
tados. do Distrito Federal e dos Mun1c~pios. bem assim no ca
pHulo relativo ã questão urbana.

1P14040-4 BORGES DA SILVEIRA PMDB
• ••••••". PARECER ••••••"."

Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contri
buições soctata soeente poderão ter fatos geradores e base de
calculo dos Tributos ccrcr-eenenocs na compet ênc ta Tributária
da pessoa jur'dtca de dtr-et to público que as const ttutr> ,

Sabe-se que tais contr-tbutcões se revestem de car-acter-ta
t tcas muito especiais, ueat tnando-ae a atender a necess toaoes
soctats as mais diversas. o que a nosso ver. justifica o
tratamento peócto que lhes tem sido dispensado pelo nosso
dtr-ef tc constitucional, acentuando o seu car-áter- parafiscal

Em razão desse fato e não obstante as razões invocadas
para a restrição vtsaoa pela Emenda. consideranos mais condt
zentes com a nossa r-eat idade sócto-eccnômtca e com o s tstena
'rr tbutár-to estruturado no Pr-ojeto. a forma e as limitações
nele estabetectoas para a criação das ccntr-tbutcões sociais

1P14041-2 BORGeS DA SILVEIRA PMDB
•••••••". PARECER •••••" •••

A emenda proposta merece ser acolhida, pelo s tantr tcaoc
contido na objeção Que encerra

Pe1a aprovação

1P14028-S OLAVO PIRES PMOB.,,'fI•••••• PARECER ••*"u.""
A proposta em exame pretende alterar a aHnea a do Hem I

do art. 12 de modo a gal"antir o d1reito de~ inter-rupção da
gravide~ Quando originada de violência

1P14042-1 BORGES DA SILVEIRA PMDB
•••" •• " •• PARECER "

A Proposta sugerindo que o art 343 explicite que o papel
do Estado no que e:oncerne ã saude deve ser Quanto a protE..l;rão
da me::>ma, fot constderada par-c1al. não abrangendo todo o esco
po dos reals deveres do Estado neste campo
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lP14072-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS•••••• *.* PARECER .
reecs a convicção de Que a natér-ta em foco recebeu

tratamento adequado no Projeto. Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

lP14Q7(1-6 JOSÉ ELIAS MURAD PTS
... * * "•• PARECER '"

Segundo a tradição do Direito brasileiro a Emenda em causa
trata de matéria tnrr-accnst ttuctcnat , merecendo ser conside
rada Quando se tratar da legislação complementar e ordinária-------------------------------------------------------------------------------

1P14D60-9 IB'iEN PINHEIRO PMDB
............. PA'lECER ...

Ao autor assiste inteira razão
A meter-ta e tnn-aconst stuctonat e se encontra dtsctpt t

nada em normas de direito judtctar-tc
Pelo acolhimento

lP14061-7 IBSEN PINHEIRO P/IlDB
.........."' PARECER .

Improcedente
A redaçã-o proposta não altera o ccnteudo nem lhe enrique

ce a rcr-ma .
Pela rejeição

PFLJOAQUIM FRANCISCO

Por tais razões a Emenda deixa de ser acatada
Pela rejeição

lP14ú56-l

lP14073-l ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS.* PARECER ..
Pr·opõe o nobre Constituinte Antonio Korder Reis Que

sejam fundidos os -ur-t s 259 e 260 do Projeto de Const1 
tutcãc Justifica q..Je prescrevem vedações comuns a União.
aos Estados, ao Distrito aeoerat e aos Munic'pios.

Data venta. equtvoce-se o autor da emenda O art 259
especifica algunas meter-tas que deverão ser reguladas em

lP14069-2 JOsê. ELIAS MURAD PTB
• PARECER ••"'." .

Tendo em vista que u ensino obrigatório possui ainda desem
penho deficiente. somos de parecer Que todos os esforços nele
cevem ser concentrados A educação pré-escolar, sem duvida de
grande alcance social. deve ser contenplada com outras fontes
de recursos

lP14063-3 IBSEN PINHEIRO PMDB.,. "'** PARECE~ .
Improced-ente e impertinente
'qâo se trata de matéria constitucional
A lei adjetiva penal já definiu o assunto
Pela rejeição •-------------------------------------------------------------------------------

lP1406B-4 IBSEN PINHEIRO PMDB
.......*•• PARECER ....... "'•••

Assiste r-azão ao Constituinte
Parece ter occr-r-tcc um lapso na enunciação dos ramos Que

Integram o Ministério Pübl1co. Quando se catt tu o Ministério
Publico Junto a Justiça do Trabalho

Pelo acolhimento

lP14067-6 IBSEN PINHEIRO PMDB
........... PARECER .

rmnr-cceoente
A redação orig'nal é mais técnica, clara e concisa
Não e de boa técnica legislativa descer a detalhes, mor

mente na elaboração de uma Magna Carta •
Pela rejeição

lP14066-B IBSEN PINHEIRO PMDB
.....**....... PARECER .......... *•••

rmcr-ccecante.
Insurge-se o autor contra a duração do mandato dos Procu

radores-Gerais do Mlnistéri0 Publ tco, propondo dois ao tnvea
de três anos

A alegada possibilidade de recondução não justifica a
conveniência da redução

Pela refetcãc

lP14062-5 IBSEN PINHEIRO PMDB......... *. PARECER .......*......
rnorccedente
Não se vislumbra a necessidade ou conveniência de altera

ção do ccnteooo ou na forma do dispositivo impugnado
Pela rejeição

lP14057-9 JOAQUIM FRANCISCO PFL
.......... PARECER ...

Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Substitutivo da futura Carta Magna, julgamos oportu
no suor-tntr do Projeto de const ttutção as normas Que mais
adequadamente devem ser tratadas no âmblto da legislação or-'
dtnar-ta Inclui-se em tal categoria o dtsccstt rvo para o qual
a Emenda oferece nova redação, r-azão por que oe txar-os de aco
lhê-la

Pela rejeição

1P14065-0 IBSEN PINHEIRO PMDB.............* PARECER .~ ..
tmn-oceoente
Convem d::!fintr expr-essamente os or-tnctptce Que informam

a ação do atntatetr-c Publico, se." restrição ou 1imite desca
bidos a liberdade do ctoacãc

Pela rejeição

1P140S8-7 JOAQUIM FRANCISCO PFL
.............. PARECER ....... ,jo ......

A matéria, objeto da enenca , mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
çàc muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P14064-1 IBSEN PINf.lEIRO PMDB
•••** * PARECER .

Requisitar tnquer trcs e atos tnvest tçatcr-tcs necessários
à instrução do processo basta ao exercício da função fiscali
zadora por parte do Mtnf s tetr-o Publico

Seria imprudente, senão tncer-t tnente atr tbutr-vttie compe
tência para avocar tnquêr-t to cot tctat , o Que ser-ta intromis
são tnoeatt a

seta rejeição

lP140S9-S IBSEN PINHEIRO PMDB
........ "' PARECER .

Impr-ccedente
A redação e o deslocamento propostos não traduzem mernc

tecntca nem enriquecem o conteudo dos dispositivos menciona
dos

Pela rejeição------------------------------------- -----------------------------------------

lP14071-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS ?DS
............... PARECER ........ *••••

A Emenda pretende deixar' expr-esso no texto ccest ttuctcnet
oue os impostos ccn base na comaetêncta residual (art 261)
não poderão alcançar a exportação de bens e serviços

Ora, o e-ee-re artigo 261 f e exnt tcí te Que tats impostes
não podem ter- fato gerador igual ao dos tnccstce f e discrimi
nados pela Constituição e entre estes já existe o 1mpasto so
bre exportação e o 1mposto sobre circulação de mer-caccr-tas e
serviços Assim, a pretensão da Emenda seria repetitiva-------------------------------------------------------------------------------

lP14052-B JOAQUIM FRANCISCO PFL
•••• " ..... PARECER ...... "'••••

Poucos tnotcs possuem elevado esréato de aculturação.
integrados na sociedade e naottenoc fora das areas ind\genas

O tndto possui uma formação escectetca. peculiar. com
usos, costumes. crenças, tradições. as quais o Projeto de
const 1tutcãc em elaboração procurou r-eecet tar

Se analisarmos. por outro lado. aspecto oecut ter- de nos
sa sociedade onde o or-as t te tr-c comum, com formação urbana.
não encontra teecetnc, o Que incentiva a marginalização, fi-
cae t amcs apreensivos se lncent rvesseeos a satoa do índio do
âmbito da vida de sua tribo, da pureza a11 existente, para
procurar integrar-se na alienada vida urbana de nossos dias

O tema é contraditar 10 e merece debates e reflexões. de
vez Que o 'ndio, nesses casos, as vezes r-eter-na a vida tribal
da Qual nunca se afasta totalmente

Por tais razões. acctnemcs" caectatmente a anenoa-------------------------------------------------------------------------------
1P14053-6 JOAQUIM FRANCISCO PFL
.............. PARECER .

O Relator optou pela redação suser-toa pelo nobre const ttu
tnt e

lP14049-a JOAQUIM FRANCISCO PFL
...... "' PARECER ...

A Emenda propõe a supressão do Artigo 46B do Projeto de
Constituição do: Comissão de Sistematização por considerar
que o c taoos tt tvc contem Indevida delegação de poderes

Na hi ooteee , não obstante a preocupação do Autor, a cCIO
crusão da Emenda conf11ta com..a opinião da maior'ia dos cons
t t tut tes Que examinaram a meter-ta

lP 14046-3 BORGES DA SILVEIRA PMDB
.......... PARECER •••••*•••

Pretende-se com esta emenda alterar a r-edação oa at tnea
f do item III do art 12

Como este e outros dispositivos do mesmo artigo visam a
evitar tratamentos diferentes entre os cidadãos, somos
t'avot-ave ts a sua atntet taacãc de forma a garantir a
igualdade entre todos perante a lei

lP140S0-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL
•• '1«< PARECER ..

COMpa ..t tinamos da preocupação do eminente Autor da Emen
da pela teccr-têncta do assunto Entretanto, entenoenos Que o
assunto deva ser objeto de tet complementar, conter-me redação
no r-ovo texto Ass11Tl consideramos orejudicada a emenda, {n
cj us tve porque o d í spos t t tvo em questão será suprimido no su
bstitutivo

lP14048-0 BORGES DA SILVEIRA PMDB
........... PARECER .

A enenoa vem ao encontro da necessidade de enxuser--se o
texto Pela aprovação

lP14044-7 BORGES DA SILVEI?A PMDB
.............. PARECER ..

A Emenda quer assegurar a participação dos trabalhadores
da empresa nos processos decisórios a que se refere a at tnea
"Q~, do inciso IV, do ar t 17, do s-cf eto

Mas, confor-me expusemos no carecer a Emenda lp09747-9,
a meter-ta e de tet cr-dtnar ta

Somos pela rejeição

lP14047-1 BORGES DA SILVEIRA PMDB
.......... PARECER .

A Emenda em questão, que propõe a supressão do 30 do
art 349, (atual Art 348, 30), não foi acolhida pela Co
missão de Sistematização por julgar Que o expresso neste pa
ragrafo e dispositivo indispensável as eventuats adaptações
e acer-tetccenentc do setor saude '10 Brasil.

lP14043-9 BORGES DA SILVEIRA PMDB
.. >ôO PARECER u .. "' ,.. ..

A matéria. objeto da emenda. mereceu dos const t t i.tntes
e.roennaccs na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento conutaente com a sua tneor-têncta

Nesta etapa do processo de elaboração const.ttuctonat •
parte da emende deve ser acolhida pelo sunst ttut tvc

Opinamos pois pela aprovação parcial

lP 14045-5 BORGES DA SIlV::IRA PMDS
........... PARECER .

A Emenda c-ccõe a supressão do item XIV do artigo 12. de
Projeto

O dtsnos tt tvo em tela afigura-se-nos tnovsoensavet a fi
gurar no Subst f tut tvo

Pela r-ejetcão. portanto

lP~4051-0 JOAQUIM FRANCISCO PMDB
....... "' PARECER .

anenoe aprovada parc1almente tendo sido acatada a suges
tão de retirada da expressão ~e do subsolo" A proposta r-ena-

ctcnat do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser
a redação original mais clara e cr-ectsa

Somos pela aprovação ca-ctat

lP1405S' 2 JOAQUIM FRANCISCO PFL
••••••••• PARECER .

Entendemos que a matéria assunto desta emenda deve ser

-------------~~!::~-~:_~:~~:~~~~~-~~:~~:~~~:~:~:~~~::~--~:~~_::!:!.~~~-----------
1P140S6-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL
....."'•••• PARECER ......*.."'....

A Emenda pretende tnctutr entre as partes teatt tmas para
ingressar e'n jU1ZO em defesa dos interesses e direito ind'ge
nas, previstos no Art 42B, o órgão da Administração reue-at

Nãó vts turcr-amcs qualquer razões Que aconselhem o acata
-merttc da proposta O ó"gão de Admil1istração Federal, no caso,
a FUNAI, tem tnumer-as outras atr-tbutcõee, e, nesse particu
lar, não nos parece Que os interesses e os direitos tndtaenas
estejam sendo cuidados e protegidos adequadamente

Nos debates em torno" do assunto- na elaboração do texto
constitucional conctutu-se que tal incumbência deveria caber
aos motos , suas comunidades e organizações

lP14054-4 JOAQUIM FRANCISCO PFL
................ PARECER ."'•• *.>1..$

O emtnente Constituinte .roaoutn sr-anctscc pretende manter
na competência da União o imposto sobre propriedade territo
rial rural, para o que ai tera os Arts 270 e '72 do Projeto
de Constituição Sustenta Que o IlR tem se const t tutdo um
tnstr-unento efetivo dentro do processo oeeepr-ccr-tetcr-tc para
aquisição de ter-r-as e consecução de reforma agrária e Que.
per outro lado, a adoção pelos Estados de legislação espec~

fica poderá Implicar na perda do cr-tnctpto da uniformidade do
tributo

cuecre registrar aqui Que o Govarno Federal absorveu o
n-ccetc sobre sr-cor tecaoe Territorial Rural usando exatamente
a just tr tcacãc ep-esenteoa pelo nobre Constituinte Entretan
to, nos 18 anos compreendidos entre 1966 e 19B3 prevaricou
com O tributo, deixando de cobrar mais de 7B% do valor debi
tado, ravceeceooc ar andes proprietários e cr-efudtcanoc os
ncntctntos aos Quais a Constituição destina o produto Aliou
se a incompetência com a corrupção administrativa. como é
pr-ópr-Io CIO centr-ar t sno tributário e governamental

Por outro lado, o sats apresenta diferenças também em
Qual idade e aproveitamento dos solos Não há por que deva
ser untrcrmtzaoc o ITR no ter-r-ttcr-tc todo Data venta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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te t complementar, enquanto o ar-t 260 atribui á União
nos rer-r-ttor tcs , os tnncstcs eetaouats e auntctcats , e ao
Distrito Federal os impostos eumtctpata.-------------------------------------------------------------------------------

lP14074-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
•••• "''''••• PARECER •••••••••

EM parte a proposta encontra atber-oue nas disposições
focalizadas Pel a aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P14076-5 ANTONIO CARLOS KONOEP REIS PDS
............. PARECER ..

E nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação,
fusão e desmembramento devam ser estebatectooe por- lei com
plementar estadual, conforma a tradição jur-tdtca brasileira
o 4 dO art1go 49 passou para o artigo 57-------------------------------------------------------------------------------

1P14075-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda estabelece a oer-mtssão para realização de con
vênios entre as pessoas pot vt tcas internas para aplicação da
legislação e exer-ctcto das competências executivas Transfor
ma, ass tm em preceito geral o Que esta ccnt tuo no ar-t 257,

50 , referindo-se somente ao campo da adm1nistração tr-tbu
ter-ta neve-se ressaltar que nenhum dtspoatt tvc constitucio
nal veda a efetivação de tats convênios, sendo por-tanto. dts
censevets tais preceitos Pelo não acolhimento.

1P1409B-6 ROBERTO CAMPOS POS
.. PARECER ..

A proposta de Seguridade Social encaecaca no Substitutivo
do Relator não implica qualquer restrição a livre atuação das
empresas de previdência privada E de assinalar, entretanto,
que a sugestão de "l tvr-e opção- não pode ser acctntoa. por
ser tnconoat vvet com o nr-tnctptc de solidariedade financeira,
sem o qual torna-se trwtãve t a previdência social voltada pa
ra o atendimento dos riscos sociais nas tccs

lP14096-0 ROBERTO CAMFOS POS
.. PARECER .

Entendemos que a nomeação dos diretores do Banco Central
pelo oees tcente da aecunt tca deve depender de previa aprova
ção do Senado Federal, no âmbito de sua competência privati
va

Todavia, ao invés de mandato a diretoria, parece-nos
mais conveniente que se atribua a Câmara Alta o poder de de
i tber-ar sobre a exoneração dos referidos diretores
__Pela rejeição

lP14097-B ROBERTO CAMPOS POS
................. PARECER ..

A sugestão foi ecctntoa oar-ctatmente no mer-t to , nos ter
mos do Substitutivo do Relator

A Emenda deve ser rejeitada por não se aruatar- ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

POSANTONIO CARLOS KONDER REIS1P14073-1

lP14077-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
.......... PARECER ..

A emenda propôe seja definida as atr tbutcôes dos guardas
r-untctpats

Entendemos ser a mat er-t a objeto de lei cr-dtnar-j a

lP14078-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •• "' .

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo

1P14079-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
....... "' PARECER ..
~ A Emenda vtea a supressão da segunda parte do 20 do

ar-t 257
Essa segunda parte compõe, com a parte inicial, uma uni

dade lógica que representa coerentemente a tmccr-tãncta do
princ\plo e a necessidade de sua ccservãncta para se atingir
O cbjet tvo eator que é a justiça flscal

Portanto, não a conslderamos oesneceeeer-ta. porquanto
eostr-a a verdadeira relevância e dimensão dos objetivos in
sertos na parte tntctat

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
1P140S0-a ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............. PARECER "'..

---------------~_:~:~~~~-~~~:~~~-~~-~~~~::~-~~~-~_:~~~:::~~-~~-~~:_-~~-~-------
1P140Bl-l PAULO ZARZUR PMDB
..... "' PARECER .

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

1P140B2-0 PAULO ZARZUR PMDB
"' PARECER ..

As finalidades perseguidas pela Emenda corrtear-tam a ori
entação definida pelo Projeto

Pela rejeição

lP14099-4 ROBERTO CAMPOS POS
.."' PARECER '"

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator par manter no texto do Substitutivo um m'nimo de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que r-eeoet ta especi
almente à contribulção empresarial, o entendimento do Relator
e no sentido de explicitar a dtver-atr tcecão da base, de modo
a romper com o ctreurc vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de satàr-tos Quanto à manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvio que se trata de fatos
geradores dtferentes Que poderão ser utillzados pelo legis
lador de acordo com as oecut tar tceces eccnôatcc-r tnancet r-as e
operacionais de cada contribuinte.-------------------------------------------------------------------------------

lP14100-1 ROBERTO CAMPOS PDS
................. PARECER .

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto dO Substitutivo u'n minimo de
especificação das bases de incldêncla de ccntr tbutcões para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita especi
almente a contribuição empresarial, o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o cu-curo vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de satàr-tcs Quanto à manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos obvio que se trata de fatos
geradores cteer-entes , que poderão ser ut il teaccs pelo 1eate
1accr- de acordo com as pecvr tar-tcaces eccnõmtco-r tnance t r-as e
operacionais de cada contr ibutrrte

lP14l01-0 ROBERTO CAMPOS POS
........... PARECER •••••••••

A Emenda em Questão é contempl ana em sua preocupa
cão quanto ao cunho as tat t aante do Projeto de Constituição
atr-avés do 10 do ar-t 349 do novo texto, que estabelece
as salvaguardas da prática privada da Medicina no Pa'is

1P140S3-B PAULO ZARZUR PMDB
.............. PARECER ..

A sugestão contida na presente Emenda versa sobre matar-ta
pertinente ã legislação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

1P14084-6 PAULO ZARZUR P"'OB
............ PARECER "' ..

As flnalidades cer-seavtoas pela Emenda contrariam a ori
entação oer tntoa pelo Projeto

Pela rejeição

1P14085-4 PAULO ZARZUR PMOB
"' "''''''' ''' PARECER .

A emenda proposta e comtemplada oar-c tatmente , no mer t-

1P14102-B ROBERTO CAMPOS POS
.. PARECER ..

A Emenda é rejeitada pois atinge no âmago aspectos cru
ciais almejados por todos que militam no setor seõce com vi
são dos aspectos globais que se relacionam entre si e com as
necesatdaoes da população

lP14103-6 ROBERTO CAMPOS POS
............... PARECER ..

A Emenda em Questão e rejeitada, por entender que, sem
xenofobia, a participação de empresas estrangeiras no setor
saúde acentuariam as distorções f e existentes, deslocariam e
absorveriam as nacionais Além de atuarem nuea faixa de pouco
interesse para a sauce publica nacional.

to

1P140B6-2 PAULO ZARZUR PMOB
.................. PARECER ..

Pela rejeição por sr- a matér ta compat tve t com legislação
ordtnar ta

lP14104-4 ROBERTO CAMPOS PDS
................ PARECER .

As razões excenctcas na Justtf1cação da Emenda são muito
oportunas, motivo por que acolhemos sua postulação
Pela aprovação.

tP14087-l PAULO 4\RZUR PMDS
.............. PARECER ..

O "Vale Transporte- já esta dtsctpt tnaoc em tet , não ca
bendo assim, a transposição da eater-t a para o texto ccnst t
;uclonal

tP140B8-9 PAULO ZARZUR PMDB
................. PARECER ..

A presente Emenda propõe alteração na ai tnea -g~ do t tem
I do ar-t 12 do Projeto de Constituição

EmbOra touvévet a preocupação do autor, entendemos que
a nater-f a tratada neste dispositivo deve ser objeto de teats
1ação ord i nár i a

lP140B9-7 PAULO ZARZUR PMDB
............. PARECER ..

A Emenda se propõe a cor-r-tan- uma impropriedade da Carta
de 1967 O parecer e, oots , pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P14090-1 GERSON PERES POS
................. PARECER ..

Improcedente
Apresenta o autor boa justificação
Cumpre, porem, destacar que a escolha prevista no pará

grafo 10 do art 231 do Projeto se refere aos diversos ramos
en que se desdobra o Ministerio Punl tco

A escolha do Chefe do atnterer-tc Publ tcc Federal, ou se
ja, do Procurador Geral da aecuct tce ja esta prevista no art
107, tnctso rr r • al tnee -d~, do Projeto

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

1P1410S-2 ROBERTO CAMPOS POS
• PARECER .

Apesar da procedência da ar-aumentacãc do ilustre Senador
ccnst ttutnte,c fato é que a redação do substitutivo ná de se
embasar nos resultados das comlssões temat'icas e nas svaes-s
tões dos Senhores ccnst ttutrues , ccnsubs t ancteoos nas atuais
Emendas Por estas Emendas, sente-se a convergência de cpt
nões e o respaldo dos Senhores Constituintes a determinadas
alterações •

O espaço de manobra do Relator é restrito Por isto é que
não podemos endossar a' Emenda

Pela rejeição

lP14106-1 ROBERTO CAMPOS PDS
"'''''''''' PARECER .

Acolhida a proposta quanto ao paragrafo untcc do dispo
s tt tvc que.na sua formulação principal, permanece eat er-ta r-e
levante para o capitulo

lP14107-9 ROBERTO CAMPOS POS
............. PARECER ."' .."'•••••

O relator entende que as competências dos poderes devem
ser tratadas em Titulo próprio motivo pelo qual fica prejudl
cada a meter-ta neste cap1tulo

1P14108-7 ROBERTO CAMPOS POS
••"''''••••• PARECER •••••••••

A presente Emenda conflita com a proposta dos três
sistemas -público~, -cr-tveoo'' e -estatar ~ Acredita o
Relator que haja espaço institucional para as três rcear tee
des

lP14110-9 ROBERTO CAMPOS POS
.............. PARECER ..

Entende o Relator que prazo é prudente, por evitar a bus
ca de naturalização para atuação como ponta-de-lança de inte
resses não genu\namente nacionais

1P14091-9 GERSON PERES POS
• "' PARECER .

As r tnar toaces cer-sescrcas pela Emenda ccrrtear-t am a ori
entação definida pelo Projeto

------------------~~~~-~:~~!~~~.:._----------------------------------------------
lP 14092-7 ELIéZER MOREIRA PFL
................ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de sf stemat taecâc

1P14109-5 ROBERTO CAMPOS
................ PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição

POS

lP14093-S GERSON PERES PDS
............... PARECER .

A Emenda proposta é conflitante com a orientação defini
da no Projeto, razão de opinarmos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14l11-7 JuLIO COSTAMILAN PMDB
• PARECER ..

O proposto na Emenda confl1ta com os cr-tnctntce adotados
pelo Projeto Pela rejeição

lP14094-3 GERSON PERES POS
............ PARECER .

A disposição contida na emenda cont l t ta com o -caout- co
ar-t 200 do Projeto

Pela r-ejetçãc
-------------------------------------------------------------------------------

lP1409S-1 GERSON PERES
...... 01< PARECER .

POS

1P14112-S JúLIO COSTAMILAN PMOB
.. PARECER ."' "'••••

A Emenda não se compadece com a realidade do Pais, cujo povo,
hoje, ostenta media de vtca ut t t bastante eunerrtcr- a de al
guns anos atr-ás Assim, não vemos como se fundamentar propos
ta que vise a dtmtnutr- a idade r-equer-toa para a concessão da
aposentadoria por velhice Pela rejeição
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lP14112-5 JuLIO COSTAMILAN PMDB lP14128-1 LuCIO ALCÂNTARA PFL

lP14114-1 JuLIO COSTAMILAN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O dispositivo em questão contem preceito de efeito mora
lizador, consagrado em todos os sistemas or-evtcenctér-tos do
mundo, razão pela qual rejeitamos a proposta de supressão ou
ai ter-acãc do mesmo

lP14113-3 JuLIO COSTAMILAN
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição

Pr,lDB
acctnt'nentc parcial

Pe1a aprovação par-c 1a1

lP14129-Q LuCIO ALCÂNTARA PFL
••••••• "'. PARECER "'.*."'•••'"

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adota
da no sucst t tut tvo

lP14130-3 LuCIO ALCÂNTARA PFL
•••••••"'. PARECER "'."'*."'•••

A Emenda foi rejeitada, por entender-se que tal assun
to e apropriado para ser tratado por legislação ordinária,-------------------------------------------------------------------------------

lP14115-Q JúLIO COSTAMILAN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Através do principio da untver-sat toaoa da ccoer-tur-a , o
Projeto Const t tuc tonat assegurou proteção m-evtcenctar-ta a
todos os brasileiros, independentemente de ccnst ttutcãc para
o sistema O valor do beneficio e as conutcões para sua con
cessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária Pela aprova
cão parcial

lP14116-8 JuLIO COSTAMILAN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A aposentadoria compulsória existente no serviço publ i 
co difere tuncaeentaunente da aposentadoria da Previdência I

que não é compulsória
Se estabelecemos a idade limite de 65 ou 60 anos esta 

r-tancs proibindo ao servidor de continuar trabalhando mais
um tempo que ele julga estar ainda apto Para o aposentado 1

pela pr-ev fdênc ta não há impedimento algum de continuar exer
cendo sua atividade até quando ele quiser

Quanto a aposentadoria aos 30 anos de serviço para o ho
mem e a mulher, entendemos que a idéia nãodeva prosperar

Enfim, a sugestão propõe algo que estaria gerando uma
certa precocidade, cr-ejudtctat para uma nação carente e sub 
desenvolvida

lP14117-6 JúLIO COSTAMILAN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais
ner-ttcr-tcs e justos, vemo-nos impossibilitados de aproveita
la por constituir seu assunto mater1a de tet or-dtnár-t a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP 14118-4 JúLIO COSTAMILAN PMDB
••••• "'''' .. ''' PARECER .."'."'''' ......

Com base no texto do projeto sob exame, podemos prever que
a futura Constituição atribuirá novos e pesados encargos à

sr-evtdêntca Social Desta forma. consideramos mats sensato
observarmos como a entidade se comportará. após os primei-
ros meses de promulgação da nova carta magna. para, então, a
través de lei ordinária, promovermos as correções que se nos
af1gurarem necessárias

lP14119-2 JuLIO COSTAMILAN PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••• '"

A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudica-
da

lP1412Q-6 JuLIO COSTAMILAN PMOB
"'."' •••••• PARECER "'••••• "'''''''

Objetiva o autor a supressão no Projeto. da permissão do
trabalho do menor de quatorze anos, na condição de acr-encta,
a partir dos dez anos, por oer-tcoc nunca superior a três ho
ras atar-tas

Somos de opinião que a vedação do trabalho do menor atuará
á ilegalidade parcela slgnif1cativa da força de trabalho das
f amt l í as de baixa renda O trabalho continuara a efetuar-se,
por menores, mas sem a proteção da lei Em ccnsequêncta. é de

se pr-eve deterioração as condições de vida dos menores de
baixa renda e seus fami t tar-ee

Concordamos. por outro lado. Que não devam constar do tex
to constitucional as especificações da condição de aprendiz,
~r6prias de legislação crdtnar-ta

lP14121-4 BETH AZIZE PSB
"''''.''''''.''' •• PARECER ...."''''•••*

Não e recomendável a inclusão, no texto const ttuctonat ,
de dispositivo que determina a vinculação de recursos orça
mentários a fundos, órgãos ou despesas

A rigidez da vinculação de recursos, através de disposi
tivo const ttuctonat , contradiz a autonomia perseguida pelo
Poder Legislativo para manejar recursos da peça orçamentária

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP14122-2 BETH AZIZE PSB
"'••"''''•••• PARECER ."'•••••• '"

Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado br-as t tetr-c ainda não
está preparado para exercer esse direito Sua prática poderia
ser prejudicial a representatividade oot t t tca e popular dos
eleitos As grnndes abstenções poderiam levar ao poder mino
rias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido à
corrupção eleitoral
Sendo o exer-cf ctc do voto um dever ctvtcc, entendemos Que a
obrigatoriedade do voto deve ser mantida

lP14123-1 BETH AZIZE PSB
."'•• "'."' •• PARECER ..

Quer a emenda manter o imposto sobre propriedade ter-r-tto
r1al rural na competência municipal

Tal modificação quebraria o equt t tbr-to das receita pübl1
cas que o projeto estabeleceu-------------------------------------------------------------------------------

lP14124-9 GONZAGA PATRIOTA PMOB
............ PARECER "' .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao errten-

-------------~~~:~.:~-~~:~~~~~~~.::_~~_:~~~::~~-~:_:~:.::~!~~::~~----------------
1P14125-7 LuCIa ALCÂNTARA PFL
••••••••• PARECER ."'•••••••

Parte considerável da emenda representa contribuição po-
sitiva, tendo sido já contemplada no texto do Projeto de
ccnst ttutcãc

~m dos aspectos que merecem reparos e o do conceito de
empresa nacional Dada a importância estratégica do conceito,
parece acequeoc que ele seja definido já no texto constituci
onal, vtncutenco-c ao controle decisório e de capital por
parte de brasileiros

Pela aprovação carctat

lP14126-5 LuCID ALCÂNTARA PFL
"''''•• '''••• ''' PARECER •••••••• '"

Pelo ecctntnentc parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP14127-3 LuCIO ALCÂNTARA PFL
............. PARECER "'''

Concordamos com a supressão proposta De fato, além de
indeterminada a forma de se alcançar seu Objetivo, inteira
mente dependente de fatos aleatório, como seja, o crescimen
to da economia nacional, reveste-se de conteuoc programático
mais adequado á legislação or-dtnat-j a

lP1412B-l LúCIO ALCÂNTARA PFL...... '11."'. PARECER ... "'''''''''.''''''
Os parâmetros de remuneração do serviço publico puderam

ser definidos inclusive pelo aparte desta sugestão Pelo

lP14131-l LuCIO ALCÂNTARA PFL
••• "''''•• '''''' PARECER •• "''''•••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende supr tmtr- figuraria melhor em legislação
cr-df nár-fa , eis que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
salários para tnctoêncta de contribuições sociais destinadas
á Seguridade possui impl tcacões bastante significativas no
financiamento de programas e ent idades ja consol toacos no
campo social

Somente neo tante tratamento via legislação tner-accnst ttu
ctcnat poderiam ser fixadas as provtsões tnctspenséveta ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevêncta do assunto, e constcer-anoc-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a netér-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo leg1s1ativo
ordinário

lP14132-0 LuCID ALCÂNTARA PFL
.......... PARECER •••• "'••••

Seguindo a tradição do nu-ettc nacional, a Emenda aqu t
examtnaoa trata de mater-ta tnrr-aconst ttuctcnat , cabendo,
pois, ser Objeto de culdadosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

lP1413g-8 LuCID ALCÂNTARA PFL
••••"'•• "'. PARECER ••••••"'.'"

Pr-ef udtcaoa , em face das alterações proced1das no subst t
tut tvc

lP14134-6 LuCIO ALCÂNTARA PFL
••••••••• PARECER •••• "'••••

Prejudicada, em face das alterações procedidas no substi
tutivo

lP14135-4 LuCIO ALCÂNTARA PFL
.."' PARECER "'."' ••• "'••

Embora venhamos adotar redação diferente da proposta na
Emenda, acolhemos a toeta. uma vez que aperfeiçoa o texto-------------------------------------------------------------------------------

lP14136-2 LuCIO ALCÂNTARA PFL
............ PARECER ."''''''' •• ''''''.

Efetivamente, trata-se de matéria tipicamente inerente ã
legislação cr-ctnar-ta , razão pela qual acolhemos plenamente a
presente emenda

lP14137-1 LuCIO ALCÂNTARA PFL
••• "'''''''''' •• PARECER ....."'.....

Por um teoer-ccevet lapso deixou-se de fora um importante
dtsccatt tvc que não pode deixar de figurar ao texto ccnst t-
tuctcnat .

Pela aprovação parcial

lP1413B-9 LuCIO ALCÂNTARA PFL
"''''••• '''••• PARECER "'•• "'."' •••

Pela rejeição A emenda altera a composição interna das
tr-ansrer-ênctas da União a Estados e Municlpios, em favor das
Reg1ões Metropolitanas Inoportuna, per-quente trata-se de nu
ntctctce Que dispõem de maior capacidade de arrecadação de
tributos

lP14l39-7 LuCIO ALCÂNTARA PFL
"''''''' •• ''''''•• PARECER ."'''' ••••• '''

O Ideal ncr-ear tvo da Emenda será alcançado através de
ntspos tt tvo const t tuctonat amplo que Obriga a elaboração de
planos urbamst tcos locais, elaborados à luz de normas gerais
do direito urbano oriundos da união e dos Estados, nos termos
do sucst ttut tvo. além do cumprimento et tco dos pr tncrctcs su
ger1dos na Emenda, que deverá natur-a tmenta nortear a elabora
ção desses planos

Pela Aprovação Par-ctat

lP14140-1 LuCIa ALCÂNTARA PFL
"''''••••• '''. PARECER .

Quer a emenda atribuir 5% da parcela do ICMS destinada
aos aontctntos , em favor das Regiões Metropolitanas

Entendemos que o repasse deve ficar nos Munic1pios, ca
bendo as RegIões Metropolitanas o pl enejemeruc nos Munic'p1os
que as integram.

Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP14141-9 LuCIO ALCÂNTARA PFL
.......... PARECER "''''••!''''''••

O mer-ttc da emenda coincide com o do capitulo A propos
ta ser-a acourtoa, ressalvada a redação a ser dada ceie rela
tor.

Pela aprovação par-ctat-------------------------------------------------------------------------------
lP14142-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL•••••• *•• PARECER .

O ideal normativo da Emenda será alcançado atr-avés de
dispositivo cons t t tuctona t amplo que obriga a elaboração de
planos ur-cantst tccs locais, aprovados por lei e de acordo com
as normas ee direito urbano a serem baixadas pela união e pe
los Estados, na forma do substitutivo

Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP14143-5 LúCIO ALCÂNTARA PFL
.......... PARECER "' "''''

A ampliação das imunidades tributárias contraria ten-
dência crescente que vem se manifestando, entre os const t tu
tntes , desde o tntcto dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões teuat tces , além de comprometer a meta de se refor
çarem as finanças municipais e estacvats

lP14144-3 LuCIO ALCÂNTARA PFL
"'''' .. '''~••• ''' PARECER ••••*••••

A emenda m-ete-ice suprimir o ar-t 360 que impõe lim1tação á
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de c-evtcêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o arogumento de que se tra
ta de meter-ta mais própria de legislação cr-dtnãr-ta, pois o
assunto já é objeto de tratamento esoectr tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a r tscat t
zacâo dos "fundos de oensão'' e conoetêncta de uma Secretaria
especifica do atntster-tc da Pr-eví dênc ta e Assistência Social,
á qual tncunoe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares oer-t tnentes-------------------------------------------------------------------------------

lP14145-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL
••••••••• PARECER .... "'..... '"

Pela rejeição, considerando que o novo subst t tut tvc do

-------------~:~::~~-~:~-~~!~:_~:~:=~~_:~-~~:~~:~:~~~--------------------------
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1P141S3-0 ANTONIO fMRIZ PMDB
................. PARECER ..

Pela rejeição A emenda esta, oar-ctatmente atendida

contra no anteprojeto, pois seria tepcsatvet formar um efeti
vo nas Forças Armadas, como o sai ar to oferecido na forma atu
al, assim como seria urccss rvet pagar um sara-to que at r-af sse
o votunt ar tc para a prestação desse mesmo serviço

lP14l62-1 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
• PARECER ..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

1P14146-0 LuCIO ALCÂNTARA PFL
••••••••• PARECER ..

A vinculação ou equf oar-acão dos membros da üefensor ta
sunt tca com os do Ministér10 Publico e do uudtctar-to. em nada
eescar-acter tza ou tneer-tcr-taa nem de qualquer forma prejudica
a magistratura ou a d1gntdade dos jutaes

Estender- a outros orgãos ou pessoas as garantias e veda
ções não s1gnifica uma -caott ts ctmtnut to", senão que uma am
pliação cerrocr at tca,

Pela r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP14147-8 LuCIO ALCÂNTARA PFL
............... ?ARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no subs 
t t tut tvo Pela aprovação parcial

1P14161-J JUAREZ ANTUNES POT

1P1414B-6 LuCIO ALCÂNTARA PFL
................ PARECER .

A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das entidades de previdência
privada de car-áter- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
universalização da cobertura dos r-Iscos básicos no âmbito da
Seguridade Social, não teoõe qualquer restrição à existência
de entidades privadas no campo previdenciário, para atendi
mento à demanda do segmento de renda não atendtco pela cober
tura cas tca do sistema oficial Conslderamos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito,
sua finalidade.

lP14149-4 LuCIO ALCÂNTARA PFL
................. PARECER ..

Pela rejeição, considerando que o novo .sunst t t ut tvc do

-------------~:~~!~~-~:~-~~!~~-~:~~=~~-~~-~~:~:~!~~~--------------------------
lP14150-8 LuCIO ALCÂNTARA PFL
............... PARECER .

O conteudo da presente emenda entra em cnocue com O esot
rito Que se quis imprimir ao projeto. sret tvemente. o ar-t 86
estabelece que o ingresso no serviço põm tco dar-se-á somen
te através de concurso publico

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14151-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........ ". PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-ooóst-

~~i~~n:~ãglá:1~~~r:s~õ~~ç:od~~po~~~i~~~ p~~~~~~~~~~~~al~ ~;~~
eer-rvet adotar uma for-n-a que contenha o principio da inter
venção do Estado na economta. sem, contudo, estender-se em
aspectos pertinentes a legislação orctnér ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP141S2-4 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOa
.............. PARECER ".

A meter-ta é tnrr-accnst ttuctcnar , objeto de lei especial ou de
negociações, acordos ou tratados entre o Brasil e
instituições ou governos estrangeiros
Isso posto, somos pela -ej etcãc da emenda proposta-------------------------------------------------------------------------------

1P14153-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............ PARECER ..

A emenda pretende algumas IOCld1ficações conscf tuaf s no
Que por tradição do direito constitucional tn-ast tetr-c f a se
convencionam integrar ordens da união mas exclui alguns caso
s que, releva notar, não devem ficar fora do natr-tnõnto fede
ral A matéria, como contemplada em nosso sucst t tut tvc , res
guarda esses casos Pela aprovação parcial-------------------------------- ~----------------------------------------------

1P141S4-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
.............. PARECER ..

Mantém o ar-t 471 do Projeto de Constituição, Que extingue
a enfiteuse, mas acrescenta-lhe três par-ear-ares que oferecem
detalhes sobre a eetér-ta. Que, a nosso ver, cever-tee constar
do texto const t t uctonat • encer-e com alguma alteração de reda
ção ou de detalhe

Aprovada oar-ctatmente

lP14l5S-Q JOSÉ IGNACIO FERREIRA PM",B
................ PARECER .

Houve consenso na Comissão Quanto a redação deste dtsncs t
t tvc Pelo não acolhimento

lP14156-7 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
............ PARECER .

Pelo não acolh1mento, tendo em vlsta a orientação adota
da no suest ttut tvc

lP141S7-5 MAX ROSENMANN PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela r-ef e tcãc A supressão 1ntegral do Art 189 do proje
to, Que a emenda pretende parece desapropriada de ccnteuco
10g1co

lP141S8-3 MAX ROSENMANN PMDB
................ PARECER .

Pela r-efetcãc. A emenda f é está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP14159-1 FERNANDO BEZERRA COELHO PMOB
................. PARECER ..

A tcr-naca de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em mnnerost ss t-
mas Emendas, teve, de cer-re modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das ccntssões Temáti
cas, seja pelas suas fust tr tcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre oe-rons tr-ou ser a matéria mais
adequada a leg1slação ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida econômica do
sats , nas , pelo desenvolvlmento tecnctõatco. por not tvcs de
interesse publ tcc ou ate por comprovadas razões de ordem est
cosoctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no r-eatee atua I de 48 noras semana ts , vá
rias categorias em decorrência de lei especifica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções cotet tvae , já cum
prem jornadas r-eouat cas

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os ruvets ce produção, até como
med'da de salvação nacional, ecoe-a o Estado, em ccnsonâncta
com os anseios do povo, propugnar por jornadas eats extensas,
desde Que compensatórias a ntve r de remuneração Esse, et tas ,
é o exemplo que nos dá o uecãc, onde a intensificação do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Asslm, considerando Que o Congresso Nacional, seno-e
sens'ivel às eetnvtndtceções dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pa\s, oooer-á, com maior flexibilidade, dts
cf ct tner- essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração atar-ta do trabalho em B horas, no má
~1mo

1P14160-5 JUAREZ ANTUNES POT
................ PARECER ..

Entendemos estar melhor redigido e mais abrangente o ar
tigo do anteprojeto

lP14161-3 JUAREZ ANTUNES PDT
................. PARECER ..

A emenda propõe modificar o ar-t 248.
É nosso entendimento a manutenção na forma como se en-

1P14164-8 ANTONIO MARIZ PMOB
.. PARECER .

Pela rejeição A emenda ja esta par-c ta tment e ateno tua
------------ -------------------------------------------------------------------

1P14165-6 ANTONIO MARIZ PMOB
......... "' P,6.RECER .

Pela rejeição A emenda ja está parctalmente atenotoa

lP14166-4 ANTONIO MARIZ PMDB
................ PARECER .

A emenda propõe suprimir o Estado de Defesa Somos contrario
a proposição, vez Que o Estado de Defesa, como medida
intermediaria entre o Estado de Paz e o Estado de SH10, e
necessar ta para a Defesa do Estado e de suas Instituições
Pela rejeição

lP141S7-2 ANTONIO MARIZ PMOD
................ PARECER ...

Pela aprovação O Conselho de Ouvidores estabelecera
sistema de controle de externo sobre os atos da administração
publ tca municipal, gerando confl1tos e operando como uma Câ
mara de Vereadores paralela

1P14168-1 ANTONIO MARIZ PMOB
.......... PARECER ..

A Emenda visa a el tmtnar- as restrições impostas aos mi
litares que pretendem se candidatar a cargos eletivos

Tais restrições, ccnsubetanctaoae na al tnea f do item 11
do art 27, têm por Objetivo preservar os quar-tets da cct tt t
aacãc e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões
pol'iticas nas f11e1ras mt t t t ar-es

Como se trata de motivo s-el evant e , somos contrario a
pretensão do autor

lP14169-9 ANTONIO MARIZ PrJ'OB
............. PARECER ..

Pela r-efetcãc. na forma do sucst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP14170-2 ANTONIO MARIZ PMDB
........... PARECER ..

A emenda visa a supressão da palavra -car-tamentar ", do
texto da al tnea -c-oc item IV do ar-t 27 a f1m de Que não
haja duvide! quanto à 1mpugnação dos mandatos dos titulares de
cargos eletivos executivos

A supressão proposta aper-f e tçoa o ct taco dispositivo
Pela aprovação par-ctat

1P1417l-1 AtITONIO MARIZ PMOB
............. PARECER ..

Pela rejeição A emenda ja esta carctaunente atendida-------------------------------------------------------------------------------
1P14172-9 ANTONIO MARIZ PMOB
............. PARECER ..

A proposta em tela deve encontrar guar'da no texto ccns
t t tuctonat em parte Existem razões de ncj tt tca m1grator1a e
de nacionalidade Que impedem a ccns toeeecãc plena da emenda,
diante da inadequação à parâmetros r-azcavats de concessão de
rr-anoutas aos estrangeiros, como de resto se pode auferir do
crcnr to cnrettc do estrangeiro comparado

A concessão da nat ur-at tzaçâc é uma cenece e liberalidade
do Estado e como tal deve ser preservada

Pela aprovação oarctat-------------------------------------------------------------------------------
1P14173-7 ANTONIO MARIZ PMDB
.. PARECER ..

Impertinente
Não se vte tuner-e a necessidade ou ccnventêncta de se dis

por sobre o tema nas cnsccstcões tr-enst tór-tae
Cumpre destacar que o texto invocado não fala de exerci

cio profissional, senão Que de militância pct tt tco-par-t toã
r-ta

De outro lado, os oar-taocr-es de mandatos eletivos, evi
dentemente, "1pso t acto" estão a salvo da vedação imposta

lP14174-S ANTONIO MARIZ PMDB
................ PARECER ..

Impert mente
Impugna o ccnst tturnte a proibição de exercer militância

cct tt tcc-car-t toar ta aos integrantes do Min1ster10 Publico
Fere o principio da isonomia, universalmente proclamado,

estender-se aos membros do Ministério Publico as garantias
da magistratura, excluindo-os, todavia das mesmas vedações
const i tuctcnats

Pela rejeição •-------------------------------------------------------------------------------
lP14175-3 ANTONIO MARIZ PMOB
.............. PARECER ..

A emenda não acrescenta Qualquer aoer-tetçcamento ao Pro
jeto, da'i por Que, nos termos do substitutivo Relator, a
matéria esta adequadamente tratada

Pela cr-efuctctar tceoe

lP14176-1 ANTONIO MARIZ PMOB
.............. PARECER .

Pela rejeição A emenda ja esta parcialmente atendida

1P14177-0 IBSEN PINHEIRO PMPB
................. PARECER .

As numer-osas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, ccnr tr-mam a tnextatêncta de consenso so
bre o tema a tnoa amplamente dtscut too nesta fase da elabora 
cão legislativa. Da medla das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , frut'\f1caram os dispositivos r-eractcnaocs em artigo
co mesmo numero do Subst ttut tvc. que tanto Quanto pcsstvet
procura responder afirmativamente, em parte e en essência, às
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP14178-8 JALLES FONTOURA PFL
................. PARECER ..

A Emenda dá nova redação a at mea X do item XV do ar-t igo
12, do Projeto

Em nada aprimorando o Substitutivo, opinamos pela r-ejet -

-------------~~~----------------------------------------_ ..._--------------------
1P1417Q-6 JALLES FONTOURA PFL
.................. PARECER ..

Aprovada em relação ao mer1to e também per-que o assunto po
de ser regulamentado e der tntdo em lei ordinária

1P14180-0 JALLES FOtITOURA PFL
.......... PARECER ..

A Emenda da nova redação a at tnee X do t tem XV do artigo
12, do Projeto

A redação oferecida não melhora o subst í tut tvo Pelo
ccrrtr-ár tc , ccnot tce-c
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lP14180-0 JALLES FONTOURA PFL 1P14l96-6 JOÃO PAULO PT

da

ener-oa prejudicada ante as alterações sofridas pelo sis
tema par t ament ar-t s t a na ccmtssãc de ststemat taecão

de greve. mas sob outra fórmula que não aquela acIma exct tct-.
taoa , somos pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP14215-6 VIRGILIO TÁVORA PDS
• PARECER .

reece a convfcção de que a matéria em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela pr-efucrctar tcace

FOSlP14206-7 VIRGILIO TAVORA
............ PARECER .

lP14214-8 VIRGíLIO TÁVORA POS
........... PARECER .

Pela rejeição
O dtspcett tvo apresentado no texto do Projeto aborda princi
pias de pol t t tca de transportes A eliminação destes aspectos
atinge ctr-eeeente a cer-tette ordenação do transporte mar-tt t
mo tnter-nactcnat ,

lP14213-0 VIRGíLIO TÁVORA POS
........... PARECER •••••••••

A emenda sucr-ess tve é cer-t tnente, pelo Que somos por sua
aprovação

lP142l6-4 VIRGíLIO TÁVORA PDS
••••••••• PARECER .

A aj tnea atacada não sofreu, ecn sua simplificação,
qualquer redução em seu alcance. Pela p-ejuutctat idade

lP1421O-5 ~ VIRGíLIO TAVORA PDS
.......... PARECER .

O proposto na Emenda está em parte cons tder-auc no Subs
titutivo

---------~~~4;~~:3---------~~~dt~~õ-;Ã~õ~~-------------------------~õs---------

................ PARECER .
A Emenda em apreço é rejeitada por tratar-se, t'pica

mente, de mater f a de legislação cr-dtnãr-ta
--------;~~~;~;=~---------~~~Gí~~õ-~Ã~Õ~~-------------------------~õs---------

••••••••• PARECER •••••••••
As final 1dades da Emenda"estão, em parte. contempladas

no sucst t tut tvo
Asslm sendo. somos pelo acolhimento carctat desta emen-

lP14209-1 VIRGíLIO TAVORA PDS
.......... PARECER .

aetment e, a Emenda procede, f a que o tnst t tuto da usu
ceotãc tem, por seu cunho social, o objetivo de assegurar o
cf r-et to de moradia às faml1las carentes, o qual se scrvctcna
na primeira e unlca concessão

Pela aprovação, nos termos do Substltutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP14l99-1 CARLOS VIRGíLIO POS
............. PARECER .

A emenda e dlgna de aprovação parcial, tendo em vista a
mant testa importância das objeções que encerra.

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P14208-3 CARLOS VIRGíLIO POS
••••••••• PARECER .

A supressão das tmuntcaoes tr-tbvtár-tas tr-edtctcnats em
nosso dtr-et tc contraria tendência crescente, entre os ccns
t f tutntes , que vem se man1festando desde o tntcto dos traba
lhos das Subcomissões e das comrssões renãr tcas

lP14200-B CARLOS VIRGILIO POS
............... PARECER .

A matéria. objeto da enenoa . mereceu dos const r tutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo escectat , e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento ccnnt zent e com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração const ttuctcnat •
parte da emenoa deve ser acolhida pelo sucst ttut tvc

Opinamos pois, pela aprovação parcial

lP14202-4 CARLOS VIRGíLIO PDS
........... PARECER .

A Emenda é prejudicada, em parte, pela supressão do
ar-t 347. no entanfo, certos aspectos desta cr-ooos tcãc são
contemplados no projeto-------------------------------------------------------------------------------

lPl1,217-2 VIRGíLIO TÁVORA POS
........... PARECER •••••••••

Temos a ccnvsccãc de que a matéria em foco recebeu tra
tamento aoeoueoo no Projeto pela or-efuctctat tcace ,

11'14197-4 JOÃO PAULO PT
... PARECER .

Sem embargo do apreço pela tnt encãc. por não afeiçoar-se
a outros cr-tncrctcs ou pela sua tmoer-t tnêncta com o tema. a
proposta não ercenca eccurtce Pela ref e tcãc

lP1419B-2 JOÃO PAULO PT......*•••• PARECER .
Pela pr-eíudtcat toade A emenda já está parcialmente

tenotoe

lP14207-5 CARLOS VIRGíLIO POS
••••••••• PARECER .

O exame da Emenda e r-escect tva justificação apresentadas
pelo nobre ccnsr ttutnte, nos levou a concluir que a supressão
dos artlgos 296 e 298 cont.r tbut efetivamente para o aperfei
çoamento do projeto, vez que trata_se de matér-ta tntr-a-const t
tucional Quanto ao dispositivo no ar-t 297, entendemos cons
t trutr- mater ta de tnecévet r-etevãncta para a aomtntstr-acãc pu
bt tca. pelo que pretendemos mantê-To no substitutivo

lP1420l-6 CARLOS VIRGíLIO PDS
............. PARECER •••••••••

A emenda apresentada apesar da relevância, ampt ta o 1"
ter-venctom sno governamental A tnoucão do setor privado não
pode ser- proposta "ln abstr-acec". tndeoencenteeente da vtatrt
r tcace econômica do projeto, a qual fust tr tca a sua implanta
cão

pela r-efetcêo-------------------------------------------------------------------------------

lP14203-2 CARLOS VIRGíLIO PDS
........... PARECER .

antenoe-os que a emenda. em t tnna geral, traz eret tva ccn
tr-tnutcãc para o aprimoramento do projeto, especla1mente cuan
do sugere a supressão do 1 do ar-t 289, do ar-t 293 Que se
transforma em parágrafo do ar-t 286 e dos itens I.II, e III
do 1 do ar-t 286 Os demais dtsccstt tvcs são por nos apr-o-

-------------~~~~~-~~_!~~~:_~:~:_~:~~-~~~:!~:~:~~~-----------------------------
lP14204-1 CARLOS VIRGILIO PDS
.. PARECER ...

A emenda do nobre Constituinte deixa de ser adotada na
sua integralldade, porque tect tcar-ta alterar a s tsremãt tca a
dotada no Projeto

Entretanto. pontos tunnementats estão de acordo com
nr-tncrotcs do Cap'itulo, Que foram absorvidos no atual texto

Acolhimento parcial-r-----------------------------------------------------------------------------
TP1420S-9 VIRGíLIO TÁVORA PQS
............ PARECER ..

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter
a mos do suust trui tvo do Relator-

Pela r-efetcãc

lP14186-9 IBSEN PINHEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação Tendo em vista a supressão do artigo 68.
seus tnctsos e parágrafos do Projeto de Constituição

lP14l85-l IBSEN PINHEIRO PMDB
.............. PARECER .

A emenda propõe alterar o par 3 do ar-t 254
Entendemos ser matéria para lei cr-dtnár-ta

1P14196-6 JOÃO PAULO PT
........... PARECER •••••••••

Após acurada reflexão, contuteoe que relativamente ao dtretto
de greve, apenas quatro pontos eunoamentats devem r tcur-ar- co-
mo preceitos ccnst í tuctonats •
1 - a liberdade de exer-c rcto do direito
2 - a atr tcutcão aos trabalhadores da definição sobre a opor
tunidade e o âmbito de interesses a defender por meio de gRe
ve,
3 - a preservação da continuidade de funcionamento dos servi
ços destinados a atender as necessidades tnactãvets da corar
nldadel
4 - a regulamentação do direito pela t e t respeitando aqueles
parâmetros ccnst ttuctonats
COIl\O a Emenda pr-eccntza a liberdade do exer-ctctc do d1reito

lP14187-7 MANOEL CASTRO Pfl.
.......... PARECER .

Um dos maiores objetivos da cor t t tca nacional de trans-
e o de orientar o desenvolvimento de um sistema que atenda
plenamente às necessidades de transportes do Pais, pelo mais
baixo custo global para a economia

A existência de um fundo compatibl 1tear-ta o cesecutt rer-tc
crônico entre a cacactcece de pagamento dos usuários e o alto
custo de produção dos serviços de transportes

Pela aprovação.-------------------------------------------------------------------------------

lP1419t-5 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER .

A emenda propõe a cr tacão do Tribunal de garantias dos
Direitos Constitucionais, da Soberania do Povo, da aectcnat t
caoe e da ctcaoanta Pelo não acolhimento. tendo em vts ta a
orientação dada ao subst í tut tvc

lP14183-4 IBSEN PINHEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Em parte a proposta encontra atcerque nas dtsoos tcões
focal t aaoas Pela aprovação parcial

lP14189-3 MANOEL CASTRO PFL
........... PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe 1 tnn tecãc a
participação das entidades e empresas estatats na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servtocr-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de rsater ta mais própria de legls1ação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretes
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Pubt tco
com a questão Ressalte-se. atnoa, que o controle e a t tscat t
aacãc dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretar la
especifica do Ministério da Previdência e asstatêncta Social.
a qual incumbe o ecomoannanento da observância das normas l e-

-------------~:~~-~-~~~~~:~:~~:~::_~:~~~~:~~:~---------------------------------
~P1419D-7 MANOEL CASTRO PFL
............. PARECER .

Altera a redação do ar-t 471 do Projeto de Constitu1ção e
acrescenta-lhe um par-agr-afo untcc contuso, no lntento de ex
plicitar para quem se transferem os direitos decorrentes da
extinção da enfiteuse, a Emenda desce a minúcias que se en
quadram melhor na legislação cr-dtnar ta-------------------------------------------------------------------------------

lP1418B-5 MANOEL CASTRO PFL
.......... PARECER .."' .

A emenda adiciona paragrafo ao ar-t 255.
Entendemos ser meter-ta para lei cr-dtnár-t a

lF1418l-8 JALLES FONTOURA PFL
•••• "'•••• PARECER •• "'••••••

Improcedente
Sugere a emenda a supressão dO ar-t 235 e seus car-aar-a

'os

lP14192-3 JOÃO PAULO PT
............ PARECER ...

Pretende-se -com esta emenda alterar a redação da at tnea
f do item III do ar-t 12

Como este e outros dtspostt tvos do mesmo artigo visam a
evitar tratamentos diferentes entre os cidadãos. somos
tavor-ãvets a sua s tntet tzacãc de forma a garantir a

-------------~~~~~~:~~_:~!~:_:~~~:_~:~:~!:-:-~:~-------------------------------
1P14t93-1 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

atr-eves desta Emenda. pretende o nobre Constituinte acres
cantar- ao ar-t 12, XV, "d" do Projeto de const ttutcãc a se
sutnte ressalva "salvo nos casos dos inadlmplentes de pensão
at teent tcta-

Considera o autor que nos casos de pensão al teent tcta é
necessár-Io a preservação do dtr-e t to dos r í tnos menores

Sendo também esse o nosso entendimento. somos pela
aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP14182-6 IBSEN PINHEIRO PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda propõe dar nova redação aos er-t tacs 254 e 255
Trata-se de meter-ta ncr-mat tzancr-a de et tvoeces , e. como

tal, para lei cr-c tnar ta

lP14184-2 IBSEN PINHEIRO PMOB
............... PARECER ...

Improcedente c impertinente
As funções atr tbutdas ao Ministerio Público e a Defenso

ria do Povo assemelham-se mas se não confundem
ccnsecuentemente. não deve o texto ccnst ttuctcnar fun-

di-las
Pela rejeição

Não aponta, porém, outro rumo nem just1f1ca claramente
sua trnctat tva

Pela r-ejetcão

lP14194-0 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER •••••••••

A matér1a, objeto da emenda, mereceu dos Constitulntes

~ã~e~~~~~se~~e~~~~:n~ea~~~~1~~~~a~~~a~~ot~~an~~~ ~:~~aoa~;~:
tamento condizente com a sua tecor-tâncte

Nesta etapa do processo de elaboração Constituclona1,
parte da emenda deve ser acothtoa pelo Substitutivo

------------------~~~~:~~-~~~:.:_~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~:~------------------------
lP14195-B JOÃO PAULO PT
.......... PARECER •••••••••

Reportando-nos ao parecer ceer-ectoc à Emenda no. lp11795!O
temos a acrescentar que o artigo 86 faz a remissão ao presen
te artigo, no sentido de que as disposições referentes aos
direitos dos trabalhadores também se aplicam, no que coube
r-en, aos servidores pub l tece-------------------------------------------------------------------------------
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lP14217-2 VIRGíLIO TÁVORA POS lP14236-9 MARCONDES GADELHA PFL

PFL

lP14218-1 VIRGíLIO TÁVORA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pelo
significado contido na objeção que encerra-------------------------------------------------------------------------------

lP14219-9 VIRGILIO TÁVORA PDS
........... PARECER "''''

A Emenda proposta resolve o problema do funcionamento de
empresas br-as t te tr-as cujo controle de capital pertença a es
trangeiros

Pela aprovação parcial. nos termos do subst1tutivo

lP14220-2 JOSE IGNACID FERREIRA PMOB
"'•• "'."' ••• PARECER ."' '"

O otsccatt tvc presente nesta emenda vem sanar uma grave omis
são do texto. razão pela qual a acolhemos

1P14221-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
."'••• "'''''''. PARECER ."'•••••••

cutca a emenda de inelegibilidade. Quanto ã aj tnea "e",
entendemos que deve ser mantida sua redação fi~al

No que se refere ã nova at tnea que o autor pretende
1nsertr no item r r r do art 27, somos por sua refetcãc

lP14222-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
"'••• "''''••• PARECER •••••••••

Varias dos dispositivos apresentados pela emenda são, no
nosso entender, objeto de leis ordinárias, não devendo, pois

serem tnciutoce no texto constitucional
A forma de autorização de pesquisa e concessão de lavra.

por tempo determinado, objeto do 10 do art 30B da emenda
substitutiva ceder-a ser acetta, por se tratar de dtscos tt tvc
Que atende aos interesses nac tonats na materla

Em relação ao art 494, entendemos devam ser mantidos no
novo texto constitucional. os direitos adquiridos referentes
às concessões de pesquisa e lavra de recursos minerais. f tcan
do a cargo de leis tntr-a-const ttuctcnats dispor sobre os ca
SOs que venham a afetar os interesses do pais na matéria

Pelas razões actees , somos pela aprovação parcial da emen
da, acolhendo a forma de "contr-ato por tempo determinado" e
rejeitando os demais ctsccatt tvos , nos termos do presente
SUbstitutivo

lP14223-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER "' .

A Emenda apresentada, apesar da relevância, não se coa
duna com o atual propósito de etect tr tcar- a redação do texto
constitucional. pel a eliminação de expressões cresctncnvets
Ampl ia o conceito de empresa nacional de forma a comprometer
a definição do controle actonâr-tc e cectsôr-tc da empresa

Pela rejeição

lP14224-5 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PIIDS
.......... PARECER .

A presente Emenda pretende que as pessoas fur tdtcas pode
rão oedtatr-. do lucro tributável para fins do imposto de ren
da, despesas feitas com aes tstêncta sanitária. higiênica, má
dtcc-ncsnttatar- e dentária dos seus empregados e dependentes,
na forma que a lei dispuser.

É evidente que se trata de matéria Que deve constar de le
atatecãc tnrr-eccnst ttuctcnat

Pela r-eretcão

lP14225-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER ..

O relator entende que as competências legislativas devem
constar apenas de t í tuto propr-tc no texto constitucional, mo
t tvo pelo qual a matar-ta fica prejudicada neste cact tuto

lP14226-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
............ PARECER ....."'•• "'.

O proposto na Emenda esta em parte considerado no Subs
titutivo

lP14227-0 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER ••••• "'•••

Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto
do Substitutivo da nova Carta Magna, julgamos oportuno elimi
nar do Projeto de Constituição as normas que mais aoeauament e
oeven ser consideradas no âmbito da teats tecão cro f nar-ta In
clui-se nessa categoria o dtspostt tvc a Que se refere a pre
sente Emenda, razão por Que deixamos de acolhê-la

Pela rejeição

lP14228-8 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda objetiva alterar a redação do tnctso U do ar
tigo 282 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistemati
zação

Na ntpótese. não obstante os elevados prcpósttos do Au
tor. a sugestão ccnr t tt a com a opinião acolhida pela maioria
dos Constituintes Que examinaram a matéria nas fases anterio
res da elaboração do texto em exame

lP14229-6 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
•••*...... PARECER "'••••••••

A proposta contida na emenda fica prejudicada, tendo
em vista que o Relator optou pela supressão dos arts 339 e
486 do Projeto da comtssãc de Sistematização, por se tr-a 
tal" de matéria mais própria de legislação oedtnár ta-------------------------------------------------------------------------------

lP14230-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo em vista a importância dos dtsccstt tvcs , somos de ca
recer que os mesmos devem permanecer em sua forma atual

lP14231-B NAPHTALI ALVES PMOB
........... PARECER ••"'••••••

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da instituição do Regime Parlamentarista no Brasil
A mater-ta , todavia, poderá ser definida em c tenàr-to-------------------------------------------------------------------------------

lP14232-6 NAPHTALI ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da instituição do Regime Parlamentarista no Brasil
A mater-ta. todavia, poder-é vtr- a ser definida em Plenário

lP14233-4 NAPHTALI ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••• "''''•••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização. opinamos pela prejudlcialidade da Emenda

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
lP14234-2 NAPHTALI ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

lP14235-1 MARCONDES GADELHA PFL
."'••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em questão, propõe a retirada da frase "in-
vestimento em "no 10 do Art 349 (Atual Art 348. 40,
II) é. no entanto, do entender da Comissão de Sistematização
que aquela frase confere mator- entendimento ao texto const t 
tuctonat

lP14236-9 MARCONDES GADELHA PFL
"'••••••..!.... PARECER ._••••• '"

A Emenda foi rejeitada pois os or tncuitos estabelecidos

no Art. 348 são considerados cardeais no contexto de sauce no
Brasil

lP14237-7 MARCONDES GADELHA PFL
•• "'••••• '" PARECER .

No entend1nento do Relator. a eater ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-emar-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tnctcêncta de contribuições scctats destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
f tnanctementc de programas e ent idades já consolidados no
campo scctat •

Somente mediante tratamento via legislação tner-aconst t tu
ctonat poderiam ser t txeoae as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmencavet acolher a emenda supress tva. remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo teatatat tvc
ordinário.

lP14238-5 MARCONDES GADELHA PFL
...... "' "'•• PARECER "'••

Pela aprovação.
A emenda suprime artigo que será melhor atendido na te-

-------------~~:~~~~~-~~~~~~~~~:_----------------------------------------------
lP14239-3 MARCONDES GADELHA PFL
."' ••••••• PARECER .

Pela aprovação O dtsccatt tvc a ser suprimido é realmente
de matéria de legislação ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP14240-7 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. A mater1a, pela sua relevância, deve constar
do texto constitucional

lP14241-5 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER .

Pela rejeição O conce1to de função social da propriedade a
brange a toe ta do aperfeiçoamento social e econômico, com ba
se na teoria do bem-estar
Elém disso, consideramos que a definição da funçao social da
terra devera ser objeto de legislação cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP14242-3 MARCONDES GADELHA PFL
........... PARECER .

Sendo, salvo melhor juizo, a meter-ta objeto de legisla
ção ordinària,o Poder Legtslativo ter-e sempre a capacidade de
intervir na atividade minerária, no interesse nacional Con
forme a intenção do eminente senador

------------------~:~:_~:~:~~~~------------------------------------------------
lP14243-1 MARCONDES GADELHA PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

A proposta fere o principio da livre iniciativa ao criar
o planejamento il'lperativo para toda a economia nacional.

------------------~:~:_~:~:~~~~------------------------------------------------
lP14244-0 MARCONDES GADELHA PFL
........... PARECER ••"'" .......

A emenda Que aceitamos para o artigo em pauta é simpli
ficadora, constando apenas de "caput " Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14245-B MARCONDES GADELHA PFL
• •••••••• PARECER .

A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é s'mpl1
etceoor-a. constando apenas de "cacut ~ Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14246-6 MARCONDES GADELHA PFL
• FARECER "' .

A emenda que aceitamos para o artigo em pauta e simpli
ficadora, Constando apenas de "ceeut ". Pela rejeição

lP14247-4 MARCONDES GADELHA PFL
• •••• "'..... PARECER "'•••• "'•••

Visa a supressão dos artigos 30 • 40 , 50 • 60 , 70 • 80
10 e 11 do Projeto de ccnst ttutcãc por considerá-los redun
dantes e não adequados a um texto constitucional. Comparti
lhamos este ponto de vista, com exceção do ar-t 60., que pre
ferimos reescrever

lP14248-2 MARCONDES GADELHA PFL
•• "'•••••• PARECER ••• "'......

Visa à supressão dos artigos 10 e 11 do Projeto de Consti
tuição por considera-los redundantes e matéria de legislação
cr-emar-ta. Por outros motivos, tambem optamos pela supressão

_____________~~:~:~~~~~ c- _

lP14249-1 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda que aceitamos para o artigo em pauta é s tmot t-'
f1cadora, constando apenas de "caput " Pela rejeição------------------------------------------------------------------------+-----

lP14250-4 MARCONDES GADELHA PFL •
."'••• "'••• PARECER ."'••• "'....

Entendeu a Comissão de Sistematização que esta impl'ci
to e é tr-rerutevet o dever da União de cumprir a Carta Cons
titucional. e que a Lei Orçamentária e o instrumento válido
para priorizar os deveres previstos nas al tnees suprimidas
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14251-2 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER .

A emenda proposta merece ser parcialmente acolhida, pe
lo s1gn1f1.cado contido naa objeções que encerrem.

Pela aprovação parcial

lP14252-1 MARCONDES GADELHA
••••••••• PARECER •••••••••

Parece-nos perfeitamente adequado e suficientemente
abrangente o utsccs tt tvc atacado Pela prejudicialidade.

lP14253-9 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER ••••••••• ..

Entendemos que foi dada redação adequada ao inciso
foco Pela pr-ef udtctat tcace

lP14254-7 MARCONDES GADELHA PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

No cecttutc dos utr-ettos Individuais e na Seção da Saúde
há suficientes garantias Que dispensam o texto atacado Pela
rejeição

lP1425S-S MARCONDES GADELHA PFL
• •••• "'••• PARECER ••• "'•••••

Parece-nos perfe1tamente adequado e suficientemente
abrangente o dispositivo atacado Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP14256-3 MARCONDES GADELHA PFL
•••• "'•• "'. PARECER •••••*•••

À questão em foco o Relator -oeu tratamento condizente com
a cctntãc da maioria empenhada na presente fase dos trabalhos
const ttutntes Pela pr-efuctctat toaoe,-------------------------------------------------------------------------------

lP14257-1 MARCONDES GADELHA PFL
.......... PARECER •••••••••

A preocupação do l1ustre autor está atendida no centtu
lo de Ciência e Tecnologia que trata da promoção pelo Estado
do desenvolvimento ctent tr tcc da autonomia e da capacitação
tecnológica
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lP14257-1 MARCONDES GADELHA 'FL lP14274-1 BASILIO VILLANI PMDB

Pela aprovação parcial

lP1425B-O MARCONDES GADELHA PFL
.......... PARECER •••••••••

A formulação generica do caout torna dispensável esta
expl tctt acãc Que, de resto, é matéria de legislação cedtná-
r ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14259-8 MARCONDES GADELHA PFL
.......... PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a meter-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela nr-ef udtctar toaoe

lP14260-1 MARCONDES GADELHA PFL
.......... PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a mater1a em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP14261-0 MARCONDES GADELrlA PFL
••••••••• PARECER .

Entendemos ter dado nova e adequada redação a al tnea em
foco Pela rejeição

lP14262-B MARCONDES GADELHA PFL
........... PARECER •••••••••

A redação proposta não oôoe alterar nossa disposição de

-------------~~~~~~~~-~~-~~~::~:~:~~~_:_:~:~~~-:~_:~:~--~:~~-~:~:~~~~----------
lP14263-6 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER ••••••••*

A emenda svcr-ess tva e pertinente, pelo que SO'llOS por sua
aprovação

lP14264-4 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••••••• '"

Somos pelo acolhimento da supressão da at tnea "c" do
item IX e do ltem X.. e pela rejeição da proposta de supressão
integral do t tem XI no que respelta ao final da emenda, so
mos pela prejudicialidade da proposta por não estar correta
mente formulada Concluindo, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP14265-2 MARCONDES GADELHA PFL
*•••••••• PARECER "'...... "'•••

A mater1a, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tr-a
tanento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP14266-l MARCONDES GADELHA PFL
* PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constltuintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo especial, e acr-edt t amcs que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP14267-9 MARCONDES GADELHA PFL
........... PARECER ••••• "'•••

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

lP14268-7 MARCONDES GADELHA PFL
*•••••••• PARECER •• "' .

Acolhemos a c-coes em apreço Deve. efetivamente. a

const ttutcão garantir a remuneração integral A medida que
determinadas conjunturas locais permitam a duplicação do sa
tar tc de ferias, tal se manifestará em convenções coletivas
~e trabalho. cocenoo vir a cristalizar-se futuramente em lei

lP14269-5 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••• ",••••

A supressão de determinados itens sugerida pela presen
te emenda. em parte, deve ser atendida a fim de escoimar do
texto mat er ta estranha a uma ccost ttutcso

Com referência aos incisos VIII. XI, XVIII, XXII e
XXVI, entendemos Que deverão ser eliminados, pois não
sucstanctam mat er ta constitucional

Com relação aos IX, XIII XXIV, XXVIII e XXXI, julgamos
que devem permanecer na forma como se encontram porque refle
tem um consenso extr-atoo da grande maioria de sugestões que
chegaram a esta comissão

EnfiM, quanto aos t tens X. XII e XVI, estes necess t t a
rão ter sua redação alterada no sentido de ccoer-ea constar
nu"l texto tão solene

lP14270-9 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe o autor a supressão do inciso XIX do artigo 13
Que trata da licença remunerada à gestante, sob a alegação de
tratar-se de matéria de lei ordinária

A proteção à gestante. a garantia das condições mate
r-f af s que lhe permltam levar a bom termo a gravidez e prestar
a assistência necessér-ta nos primeiros meses de vida da cr-tan

;aqU~a~e~~~é~~~ ~~~:t~~; ~~~~~~~~t:~ssu~~md~~~tr~~~~ag~~~~~~o
no t extc constitucional

lP14271-7 BASILIO VILLANI PMOB
••• "'••••• PARECER ••"'••••••

A Emenda Quer assegurar a oar-t tctpecão dos trabalhadores
da empresa nos processos decisórios a Que se refere a at tnea
"c". do inciso IV, do ar-t 17, do Projeto

Mas, conforme expusemos no parecer a Emenda lpD9747-9.
a meter-ta e de lei cr-cnnár ta

Somos pela rejeição

lP14272-S BASILIO VILLANI PMD8
•••••• >1-•• PARECER "'..... "'''' .....

A presente Emenda asor-esenta sugestão de nova redação
para o art 17, I, -a- do Projeto de const ttutcãc

Pretende o autor exctuu- deste dispositivo a expressão
«cr-evtç aviso a autoridade- por considerá-la ceenecessar-ta

É nosso entendimento que a expressão deve ser mantida
eete o que se pretende não é autorização para reunião quando
esta interferir no fluxo normal de pessoas ou vetcutcs mas
sim que as autoridades sejam previamente avisadas para Que
tomem as medidas necessar-tas à segurança publicas

Pela rejeição

lP14273-3 BASILIO VILLANI PMDB........*. PARECER •••••••• '"
A matéria encontra-se regulada nos artigos 27,r.c e 27,

II,c do Projeto, sendo dispensável e impertinente nova aborda
gem do tema

1P14274-1 BASILIO VILLANI PMDB
••••••"''''. PARECER •••••••••

, A etaoor-acãoroa proposta cr-çaeentar ta , sua tr-anntacão se
gue o r-rto de lei, tanto que os autores e apropria Const1tui
cão (Projeto) usa a expressão -tet cr-çamentar ta "

As vigas mestras que alicerçam o edifício const ttuctcna r
constituem-se em modelos a serem observados pelos entes fede
rativos

Não há oots necessidade de tnter-cctar- um dispositivo que
trate da participação da Câmara de Vereadores na elaboração

-------------~~~~~:~:~~~:.:._~~:~~~~::~~~~-~~~~~~~:~-~~-~~!~~~-~~-----------------
lP1427S-0 BASILIO VILLANI PMDB
.... "''''•••• PARECER •••••• "'••

O objetivo da presente encontra-se plenamente sat tsreí tc
no texto do projeto

lP14276-B BASILIO VILLANI PMDB
"'•• "'••••• PARECER "'••"."'•••

A proteção ao trabalhador rural. consutrstancteoa na emen
da, está assegurada nos termos do substitutivo do Relator

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP14277-6 BASILIO VILLANI PMDB
•••••••"'. PARECER •••••••••

A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre
Autor, não se ajusta a sistemática geral adotada pelo Proje
to, que expressa. no par-t tcutar-, o entendimento, até agora.
de grande parte dos ccnst ttutctes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14278-4 BASILIO VILLANI PMDB
............. PARECER •••••••*.

A emenda contribui, efetivamente. para o aprimoramento do
Projeto Constitucional ora em exame

Traz, no seu bojo. boa constr-tcutcãc para que não seja le
vant aca qualquer dúvida em caso do falecimento do Presidente
da Republ tca , antes de assumlr seu mandato

Neste sentido, somos pelo seu acolhimento-------------------------------------------------------------------------------
lP14279-2 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

Propõe-se. através da presente Emenda. Que "as contri
buições soc taf s somente poderão ter fatos geradores e base de
cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária
da pessoa jur~dica de dlrelto publico que as const t tutr-"

Sabe-se que tais contribuições se revestem de car-acter-ta
t tcas multo especiais, destinando-se a atender a necessldades
sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, fust tr tca o
tratamento or-ôctc que lhes tem sido dispensado pelo nosso
dtr-ef tc constitucional, acentuando o seu carater parafiscal

Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas
para a restrição visada pela Emenda, consideramos mais condi
zentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema
Tributário estruturado no Projeto, a forma e as limitações"

-------------~:~:_:::~~:~::~~~:_~~~~-~_:~~~~~~-~~:_:~~!~~~~~~~::_~~:~~~:_------
lP142BO-6 BASILIO VILLANI PMOB••••••*." PARECER ••••••*••

Objetiva a emenda alterar a relação do inciso II do arti
go 272 do projeto. Que trata do imposto de transmissão "causa
mortis" e doação

Entendemos que a redação contida no projeto é mais abran
gente, ficando sua regulamentação para a lei Ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14281-4 BASILIO VILLANI PMOB
....*••••• '" PARECER •••••••••

A materia se coaduna com o atual propósito de apoiar
pequena e a mtcr-o-emor-esa

Pela aprovação parcial nos termos do sunst í tut tvc,----------------------------------- -------------------------------------------
lP14282-2 BASILIO VILLANI PMDB
"' PARECER ••••*••• "

A matéria ja se acha contemplada no contexto do Projeto,
no Que tange aos r-ecur-sos minerais a saber no paragrafo 20
do art 306, quando cria "um Fundo de Exaustão para apoio ao
desenvolvimento sccto-eccnõmtcc do montcrctc- (recursos mine
rais),

Em par-ear-are do ar-t 308, no que se refere ao aprovei
tamento de recursos minerais e mor-tccs (área de proteção),
alem de acmtt tr-, em lugar apropriado, a participação dos ES
tados e Mun1c\pios nos impostos incidentes sobre as at tvtda
des cor-r-er acionadas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP142B3-1 BASILIO VILLANI PMDB
•••"'••••• PARECER •••••••••

A sugestão e oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

lP142B4-9 BASILIO VILLANI PMOB
."'••••••• PARECER ••••••" ••

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de maneira
positiva ao tratar numa seção especifica o direito a ass ts
têncta social, e pela primeira vez. dá aos del ineamentos pro
gramaticos fundamentais nesse campo o "status- de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não ceder-e acolher os desdobramentos necessários á efeti
vidade da cct tt tca social no campo da assistência publica, o
que deverá ser realizado via legislação ordinária Entende
mos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus mer-t tos e relevância escecf t tca poderá ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
formulações na área do desenvolvimento social-------------------------------------------------------------------------------

lP142B5-7 BASILIO VILLANI PMDB
.* ••••••• PARECER •••••*•••

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um m~nimo de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita especi
almente à contribuição empresarial. o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o ctr-cutc vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de salários Quanto ã manutenção do fatu
ramento e do lucro. parece-nos óbvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo teats
1ancr- de acordo com as peculiaridades econômico-financeiras e
operacionais de cada contribuinte

1P14286-5 BASILIO VILLANI PMDB
•••••*••• PARECER .

Seguindo a tradição do Direito Nacional, a Emenda aqui
sugerida trata de matér-ta tnrr-aconet ttuctcnat , cabendo, pois,
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo legislativo.-------------------------------------------------------------------------------

lP14287-3 BASILIO VILLANI PMDB
"'•••••••* PARECER .

O conteuoc da Proposição, atendida pelo Projeto da Comis
são de Sistematização, traz desdobramentos que, segundo a
praxe do direito erast tetrc. melhor se coadunam com a legis
lação crdtnár-ta e complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP142BB-l BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER .

O dtsocett tvc atende aos reclamos da sociedade.
se 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP14289-o BASILIO VILLANI PMDB
.... " ••••• PARECER "'•• "'.......

A garantia de tratamento e oportunidades iguais in 
dependente de sexo. etnia, cor idade e deficiências f'
stcas , é dada na Constituição para Qualquer atividade numa-
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'P14298-9 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER .

A matar-ta, nos termos propostos nesta Emenda, é ooss tvet
de tratamento atr-avés de teatatacãc ordinária

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

'P,4297-' BASILIO VILLANI PMOB
.......... PARECER ..

A Emenda oferece nova redação à at tnea B do item VII do
artigo 12 do Projeto.

Emendas idênticas já foram aprovadas, com teor igual
Comos cev tcos ajustamentos r-eoactcnats , a Emenda merece

aprovação oar-ctaj no Substitutivo
-------------------------------------------------------------~-----------------

na Assim Sendo, não cabo especificar essa garantia t so-

-------------~~~~~:~::_-~~~~-~-~::~~~:~---~~~:__:~~-~~_:~~::::-----------------
lP14290-3 BASILIO VILLANI PMDB
.............. PARECER .

A emenda visa sucr-tmtr- o parágrafo 10 do artigo 272 que
cernt te aos Estados tnst ttutr- adicional de até 510 do imposto
de renda devido à União por pessoas fis'cas e jur~dicas.

Nosso parecer é pela manutenção do acrctcoar proposto.
que reforçará a receita dos Estados e alcançara contribuintes
de Maiores rendimentos

PMOBBASILIO VILLANI'P'430,-2

1P14306-3 BASILlQ VILlANI PMOB
............ PARECER ......."'•••

Após acurada reflexão, ccntutmos que re tat tvamente ao direito
de greve apenas quatro pontos fundamentais devem figurar co
mo preceitos constitucionais
, - a 1tber-dade de exer-ctctc do dtr-e í to
2 - a atr-tcutcãc aos trabalhadores da definição sobre a opor
tuntcaoe e o âmbito de interesses a defender por meio de gre
ve,
3 - a preservação da continuidade de tunctcnanentc dos servi
ços destinados a atender às necessidades tneotavets da Comu
nidade,
4 - a regulamentação do direito pela lei r-esoett ancc ecueres
parâmetros ccnst f tuctcnats
Como a Emenda cr-econtaa a 1tber-dade do exer-ctctc do direito
de greve, mas sob outra formula que não aquela actea expllci
!~da, somos pela aprovação parcial

lP14304-7 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER .

O or-tncrptc da tscncmta. acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não ctscr-teunacãc
escectr tcacões suscet tvets , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar' do ootêmtco. circuns
crevendo-se a proteção aos direitos e 1tber-caoes fundamenta
ts

------------------~~~~-~~~~~~~~~-~:~:~::_--------------------------------------
,P14305-S BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER .

A estabil tcace, entendida como a garant ia de permanência
no emprego e, portanto. como contraposição ao livre ar-m t r-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t í r tcto
semente. uma momentosa e controversa questão, per-quanto, sea-.
centos expressivos das catecor-tas envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, par uma solução harmoniosa do neotn ema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
er-ct rr-tc e, não, como se crccata enganadamente, ter a garan
t ta irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador ccnsctente de que é parte V1tal e tnat tenavet da
própria at tvtoeoe eeor-esar-tat , sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máqu t na que, ecoe
Usada, é jogada fora como tnservtvet ,

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da catxa produtividade. A prática, a excer-r
êncta, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patrimônio tnsubsr ttutver , Investe o eeor-esãr-to em recursos
humanos, buscando nact t t tal' e aprimorar a qual i r tcacão pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrario à rotatividade da sua mão-de
-obra fator aosot utamente neaat tvc para os r-esut tados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação eeceecet tcta , fundada na bttater-at tcace do
contrato, uma condição untcessoat , paternalista e rnoos tt tva.

Que, ao longo do tempo, se-ror-e foi causa de tormentosas de
mandas fuctctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula ccnctt tator-ta que reflete a tendên
cia rrajorttâr1a dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e proe tss tcnats que, diuturnamente, vêm
se manifestando por todos os matos de comunicação e a veda

ção da oeeceotoa tmct tvada ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela teats tacão ordinária

lP,4308-0 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda, referente à at tnea J do Hem I do artigo '2,
ressalva a acr tcecãe da pena de morte e prisão perpétua para
os casos de guerra externa e crimes de assalto e roubo seaut
dos de morte, alem dos de estr-ucc, sequestro e tráfico de
drogas

A ressalva não encontra respaldo em nossa tradição jur'i
dtca,

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14307-1 BASILIO VILLANI PMOB
........... PARECER .

O dispositivo do projeto de Constituição atende melhor
as conntcões cés tcaa da organização dos Muntc1plos brasi
leiros. Deverá ser de tntctat tva da legislação municipal afi
xação do numero de Conselheiros.

'P'4303-9 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARErER ••••••••>t

O combate à pobr-eza e a garantia de uma extetêncta digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e tect svete podem ser alcançados median
te a justa proteção aos etr-ettos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário. secesea
rio é, ademais, que a Lei Mator contenha 00 pr-tnctpto crista
l tnc do combate 2. nobr-eza

Pela ecr-ovacêc parcial

-------------~~:~~:_-~::~-~:~~~:~~--------------------------------------------
,P14302-l BASILIO VILLANI PMOB
............ PARECEr. .

O cteocst t tvc que esta emenda pretende suprimi r trata do
"excesso de lucro nas atividades econômicas e r tnance tr-as-

A erradicação da pobreza, que é o objetivo mater deste
otscos tt tvo, pode ser alcançada atr-eves de uma tr-tbutacãc
progressiva e seletiva e sobre Sistema Tributário já existe
todo um capitulo no Projeto de ccnst ttutcãc-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECi::R SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

PMOBBASII,..IO VILLANI1P14289-0

lP14294-6 BASILIO VILLANI PMDB
........... PARECE:R •••••••••

Visa a emenda suprimir o ar-t 258, Que trata da contr-tbut
cão de custeio de obras ou serv tccs resultantes cc uso do so
lo urbano

Trata-se de contribuição cest tnaca a ressarcir os Municl
pios por cur-as e serviços realizados em decorrência de atos
de terceiros que neceeear-temente imp11cam aumento de equipa 
r-ente urbano em área determinada

Em face de sua natureza e final idade, observa-se que tal
contribu1ção não se confunde nem com a taxa nem com a contri
buição de melhoria, naõ podendo, portanto, nenhum desses tri
butos ser aplicados a situação descrita no mencionado
ar-t 258

Por outro lado, esse dlspDsHtvo considera a citada con
tribuição como tributo, submetendo-a, assim, a todos os cr-tn
ctptos e garantias r-etet tvos aos impostos, taxas e ccntr-tbut
Cão de netncr ta

-----------------~~~~-~~!~~:~~------------------------------------------------
,P14295-4 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende, a Emenda, excluir a faculdade do Poder êxecut t
vo de alterar as ar \quotas ( 1. do art 270 do Projeto de
const ttutcãc) dos 1mpostos dos tnctscs IV (IPI) e V (ISQF)
mantendo para os impostos dos incisos I e II

O objetivo do cr-tnctptc da anter-tcr-tdace da lei tributa
r-ta á evitar a cobrança inesperada do tributo no procr-Io exer
ctctc r tnancetr-o em que foi tnst t tutdc ou aumentado

Oe acordo com O Projeto de Constituição ( lodo art 270)
o pr tnctptc da anrer-tcr-tcaoe não se apl tca , cser-vacas as con
otcões e t tea tes estabelecidos em lei, aos 1mpostos citados
nos itens I, n , IV e V (ar t 270)

nesta forma, pela aprovação parcial da Emenda quanto a fa
cutoaoe do Poder Executivo alterar as al touot as dos impostos
dos itens I e II e rejeição quanto à exctueêo dos itens IV e
v

-----------------~:~~_:~~~~~~~~-~~~~~:~----------------------------------------
lP'4296-2 BASILIO VILLANI PM08
.......... PARECER .

Trata-se da supressão do 40. do artigo 270, que atribui
ao õrgâo jur'dico do Ministérl0 da Fazenda a representação da
União na cobrança de credito tr-tbutar-tc e nas causas referen
tes à mater ta t tscat

A matéria não e de natureza constitucional, porque dire
tamente relacionada com a organização e atribuições do M1nis
ter-te da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central e
a defesa f uotctat da untãc. ainda ass tm o dispositivo deveria
ser et tmtnaoc do t ttuto VII, jã Que teria correlação tntr-tn
seca com o artigo ,a6 (titulo VI) e com o artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência t r tbutar ra da União, cn
j eto do ar-t i go 270

Nessas condições estamos de acordo com a supressão do
citado parágrafo no contexto do sistema tr-tbutãr-tc e sua
transferência para o cacttutc X ate solução mediante lei

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP1429,-1 BASILIO VILLANI PMOB
........... PARECER ".

Pretende a emenda alterar o 40 do artigo 273 do projeto
A redação contida no projeto e clara e alcança com or-e

------------_:~:~~_::~-~~~~:~~~------------------------------------------------
1P,4292-0 BASILIO VILLANI PMDB
........... PARECER ......" •••

A Emenda objetiva a supressão da competência r-eatcuat
(ar-t 261), para proteção dos cont r tbutntes contra a gula go
vernamental

A justificação não procede, porque existem pr tnctptos üe
r-ate esoectr tcos para a proteção do contribuinte, restr-tnatn
do a ação governamental qualquer que seja o numero de impos
tos

A nosso ver, a dtnâmica sócio-econômica ex1ge que o Esta
do rí í spunha de t textbt t tdeoe na estruturação do sistema de trn

-------------~~::~~------------------------------------------------------------
1P'4293-8 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER .

Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo
272 do projeto

entende-os que as alterações propostas comprometerão os
objetivos visados naquel as normas, descaracterizando o seu
alcance.

'P14299-7 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de emenda eut t tpta que altera vár-tcs dtsoos t
t tvcs do Projeto de const ttutcãc Louve-se, de logo, a jus 
teza de muitas das propostas e a louvável preocupação do au
tor com a melhoria das condições de vtoa, em todos os seus
nr-tnctcats aspectos, da criança e do adolescente bras t tef r-c
Uma parte dessas propostas, no entanto, r-ere-e-se a matérias'
que são pr-ôpr-j as da legislação cr-dtnàr-ta Entre estas a que
vtsa ccnart rutr- organismos coletivos para controle e execução
da cot tt tca educacional, a que engloba entidades não governa
mentais nas pct 'it tcas de saude, a que trata da intmputabl1 i 
cace penal ate os dezoito anos, a que ratifica a üecter-ação'
da ONU, e OUtras. Há, atnoa. as que ja estão incorporadas ao
texto do projeto com outra redação, com a que garante ampla
defesa do menor infrator No seu aspecto geral a emenda
consta COll1 muitos dos seus ctsccstt tvce já 1ncorporados·
ao texto do projeto, não acrescentando normas ccnst ttuctcnats
que possam ser adicionadas para efeito de seu aprimoramento

Prejudicada

'P'4309-8 BASILIO VILLANI PMDB
..•••••••• PARECER •••••••••

A proposição apresentada é vãt tosa mas, a realidade brasilei
ra esta a exigir o cumprimento do atendimento do ensino fun
damental, o oe nc grau e obr1gatório Assim sendo não haver-a
recursos r tnancetr-cs para a execução do previsto na presente
Emenda

'P14310-' BASILItJ VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta de Emenda propõe scêêe conteudo, cujos oes 
dobramentos jur-tdtccs, segundo a praxe do Direito no Brasil,
melhor se coadunam com a teats tacãc cr-dtnar-ta e complemen
tar

lP14311-0 OLAVO PIRES PMDB
••••••••• PARECER .

As razões expendidas na Justificação da Emenda são mutto
oportunas, motivo por que acolhemos SUa postulação
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP14300-4 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••• * ••

A emenda confl tta com as emendas supressivas pelas quals
optamos Pela rejeição

lP14301-2 BASILIO VILLANI PMDB
.......... PARECER .

A emenda conflita com as emendas supressivas pelas quais

1P143l2-8 OLAVO PIRES PMOB
• •••••••• flARECER .

Poucos 'ndios possuem elevado estâgid de aculturação,
lntegrados na sociedade e habitando fora das áreas indigenas

O 'indio possui uma for.-nação espec'ifica, peculiar, com
usos, costumes, crenças, tradtções, as quais o Projeto de
Constttuição em elaboração procurou respeitar

Se anal isarmos. por outro lado, aspecto pecul iar de nos-
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1P14312-8 OLAVO PIRES PM08 1P14325-Q OLAVO PIRES PMDB

lP14315-2 OLAVO PIRes PMD8
••••••••• PARECER .

A emenda confl t ta com as emendas eucr-ess tves pelas quais
optamos Pela rejeição

1P14316-1 OLAVO PIRES PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda ccnr t t ta com as emendas suor-ess tvas pelas quais
optamos Pela rejeição

1P14313-Õ OLAVO PIRES PMOB
"' PARECER ."' •••••••

A emenda trata de um detalhe do que a legislação aseeet
fica relativa a Faixa de Fronteiras normalmente contempla,
conforme já previsto no texto do projeto e mantido no subs
titutivo Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

lP14321-7 OLAVO PIRES PMDB
.......... PARECER .

A emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do
nobre Constituinte, não se ajusta aos pr-tnctotos gerais que
nortearam a concepção do Projeto Constitucional Assim en 
tendemos Que a matéria seja objeto de norma tnrr-a-ccns trtu 
ctcnat

lP14338-1 MAURICIO NASSER PMDB
•••"'....... PARECER ••••"'.....

Pretende, a Emenda, excluir a faculdade do Poder êxecut t

tos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no
exercrctc pleno de suas atividades econômicas. Reforçando a
validade desses nr-tnctntos , cabe mencionar a limitação do
poder de tr-tbutar- inscrita no t ten IV do art. 264

Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modi
ficações Propostas na Emenda, manifestando-nos pela sua re
jeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14326-8 OLAVO PIRES PMOB
••••••••" PARECER "••

Após acurada reflexão, ccntutnos que relativamente ao direito
de greve, apenas quatro pontos fundamentafs devem figurar co
rno preceitos const t tuctona ts
1 - a liberdade de exer-ctctc do ctret tc
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a opor
tuntoaue e o âmbito de interesses a defender por meio de gre
ve,
3 - a preservação da cont 1nu1dade de funcionamento dos servi
ços destinados a atender as necessidades tnadtavets da comu
nidade,
4 - a regulamentação do direito pela tet respeitando aqueles
parâmetros constitucionais
Como a Emenda preconiza a 1tber-caoe do exer-ctctc do direito
de greve, mas sob outra fórmula que não aquela acima exot tct
taoa, somos pela aprovação oar-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P14336-5 MAURICIO NASSER PMOB
•••••• "'•• PARECER .

A emenda visa suor-tmtr- o parágrafo 10 do artigo 272 que
permite aos Estados instituir antc'tonat de até S" do imposto
de renda cevtoo à União por pessoas t tatcas e fur-tdtcas

Nosso parecer é pela manutenção do ecnctcnet proposto,
que reforçará a receita dos Estados e alcançará contribuintes
de maiores rend1.mentos

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
to

lP14335-7 MAURICIO NASSER PMDB
••••• "'••• PARECER .

A Emenda, referente a at mea D do Hem XV do ar-t 12,
ressalva a prisão civil para os casos de não cumprimento da
obrigação at tnentar-, deccsttér-tc inf'el e retenção de tr-tnu
tos

O subst1tutlvo em elaboração tratar cevtnememe o assun-

1P1433t-4 MAURO BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As condições de captação dependem, entre outros ceter-mt
nantes, da rentabilidade oferecida aos recursos As condições
de aplicação dependem da demanda por recursos éouetae taxas
esperadas de retorno dos tomadores.

Ass1m, não há como amarrar o fluxo de recursos sob pena
de alguem subsidiar o custo da vtncutacãc

As eeatões carentes precisam de investimentos públicos
que cr-tem as condições objetivas para assegurar o desenvolvi
mento O C N dectdtr-ã, anualmente, a alocação desses recur
sos objetivando alcançar os bons propositos da Emenda do i
lustre constituinte

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14327-6 FIRMO DE CASTRO PMDB
........... PARECER .

Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao dispositivo

1P14334-9 MAURO BfNEVIDES PMOB
........... PARECER ••" ..

No entendimento do Relator, a meter-ta tratada no dtscos t
t tvc que se pretende sucr tntr- figuraria melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exclusividade da folha de
satár-tos para incidência de contribuições sociais dest tnacas
à Seguridade possu1 implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent idades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnst ttu
ctcnat poderiam ser fixadas as crcvtsões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidas
os diversos aspectos envolvidos.

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comenoavet acolher a emenda supr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior ccos tcer-acãc, ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar-tc

lP14330-6 MAURO BENEVIDES PMOB
••••••••• PARECER .

Enquanto o Projeto, prudentemente, remete á lei comple
mentar a eer tntcãc dos Estados a terem suas capitais contem
pladas com a cr tacãc de Tribunais Regionais Federais, em
obséquio a circunstância de a matéria envolver aspectos emf
nentemente tecntcos , a Emenda em comento brinda o Distrito
Federal com um desses sccat tctos , Mas o faz, entretanto, nas
-ntaccs tcões Transitórias", em aberto conflito com as dispa
s t cões que regem o assunto-------------------------------------------------------------------------------

lP1432B-4 FIRMO DE CASTRO PMOB
." '" PARECER '"

Embora eeveten os dtsccstt tvcs da emenda o elevado descortino
do proponente, nossa convicção é de que a matéria em questão
recebeu tr-atanentc adequado no Projeto
Pela prejudicialidade

lP14333-1 MAURO BENEVIDES PMDB
.......... PARECER •••••••••

A supressão do parágrafo 3 cria privilégios à interven
ção do Estado na economia, prejudicando o funcionamento das
empresas or-tveoas e quebrando, asatm.e harmonia que deve e
xistir nos sistemas econômicos democráticos

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP14332-2 MAURO BENEVIDES PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição A emenda está car-ctaunente atendida-------------------------------------------------------------------------------

1P14329-2 CARDOSO ALVES PMDB
"'." PARECER "' "'••

A Emenda propõe outra redação para a at tnea -g-, do 1n
ctso IV, do ar-t 17, do Projeto, que contém matar-ta estatutá
ria, fazendo depender a contribuição sindical de autorização
do interessado

~anteS~~: 6e~~s~~~~~ç:~,fo~~~q~:QU~~~ ~~~r~~~~~~~ ccnmctc-

lP14337-3 MAURICIO NASSER PMDB
••••••••• PARECER "'..

A Emenda ccf et tva a supressão da competência residual
(art 261), para proteção dos contribuintes contra a gula go
vernamental

A justificação não procede, cerque existem pr tnctntcs ge
rais espectt tcce para a proteção do contr-tbutnte, restringin
do a ação aovernamentat qualquer que seja o numero de teces
tos

A nosso ver, a dinâmica sócio-econômica exige que o Esta
do disponha de f Iexttrt l tdade na estruturação do sistema de tm
postos •

--------------------------~----------------------------------------------------

PMDBlP14319-S OLAVO PIRES
.......... PARECER .

1P14318-7 OLAVO PIRES PMDB
......"'....... PARECER •••••••••

Após acurada reflexão ccntutecs que relativamente ao direito
de greve, apenas quatro pontos fundamentais devem figurar co
mo preceitos const ttuctcna ts
1 - a t tber-cace de exer-ctctc do direito
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a opor
tunidade e o âmbito de tot er-esses a defender por meio de gre
ve,
3 - a preservação da cont1nuidade de funcionamento dos servi
ços destinados a atender às necessidades inadiáveis da comu
nidade,
4 - a regulamentação do direito pela lei respeitando aqueles
parâmetros const i tuctcna ts
Como a Emenda preconiza a liberdade do exer-ctctc do dtr-e tto
de greve, mas sob outra fórmula que não aquela acima exct tct
;ada, somos pela aprovação parcial

sa sociedade onde o brasileiro comum, com formação urbana,
não encontra trabalho, o que incentiva a marginalização, fi
car-taecs apreensivos se tncent tvassemos a satoa do tndto do
âmbito da vtca de sua tribo, da pur-eza at t extetente, para
procurar integrar-se na at tenana vida urbana de nossos dias

O tema é ccntr-adttor-tc e merece debates e reflexões, de
vez que o tndtc, nesses casos, quase sempre r-ater-na a vida
tribal da qual nunca se afasta totalmente

Por t a'ts razões, acolhemos parcialmente a Emenda
Acolhida parcialmente

A Emenda quer expresso no Projeto que a redução de tri-
butos também depende de 1e1, tal como previsto para a
cr i ação e o aumento

Trata-se de um exagero desnecessário Se o tributo é
tnst ttutoo por lei, resulta evidente que sua redução tem de
depender de lei também, pois uma lei so se revoga com ou 
tra.

O Projeto deve cingfr-se ao que já consta do item I do
artigo 264, ou seja a instituição ou exigência ou aumen 
to do tributo depende de lei anterior. Quanto a redução, que
de ~do nenhum ferirá os direitos do contribuinte, não há
razao para explicitá-la no texto constitucional

--------------------------------------------~----------------------------------

1P14314-4 OLAVO PIRES PM08
••••••••• PARECER ••••"'••••

Somos pela ref etcãc da emenda, vez que o texto constitu
cional pretende tão-somente estabelecer o or-tnctprc da gra
tuidade do processo de reabilitação para o casamento

Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disci
plinar a matéria

Pela rejeição

lP14317-9 OLAVO PIRES PMDB
........... PARECER .

A Emenda tem por objetivo tnctutr-, na Seção I do cectturc
I do r tturc VII, artigo que contém cr-tnctptc limitativo do po
der Publico relativo á tributação

Entendemos que os pr-tnctatos e garantias consignados nos
ar-t s 264, 266 e 268 resguardam devidamente os dtr-et tos dos
contribuintes em relação ao Estado, no campa tributa\'io, to\'
nancc-ee, portanto, dispensável a inclusão do dispositivo pro
posto

Pela rejeição

lP14325-0 OLAVO PIRES PMD8
•••"' PARECER .

Visa a Emenda alterar a redação do 20 do art. 257.
Entendemos que o caráter pessoal que os impostos devem

ter é cr-tuctctc tndtascctevet da própria natureza dos impos
tos e de suas f i na li cedes

Ademais, tal cr-tnctptc complementa o da capacidade econô
mica do contribuinte, no qual se acha impl tcttc que os tmocs-

lP14320-9 OLAVO PIRES PMDB
.......... PARECER .

Quer a Emenda alterar a redação do inciso 111 do artigo
273 e do paragrafo 40 do mesmo ar-t 19o

As disposições sugeridas devem ser objeto de lei cr-dtná
r ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14322-S OLAVO PIRES PMOB
........... PARECER .

A Emenda trata de matéria que resolvemos supr1m1r , em r-a
zão de sua ccnctextoace e dos aspectos técnicos a ela tneren
tes

Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a n'ivel
de norma tnteaccnst ttuctonar

----------------_:~-~~::_~~_:~~~:~.:_~~~~-~~~~-~:!:~=~~-~~-:~:~~~-------------
lP14323-3 OLAVO PIRES PMDB
........... PARECER .

"Data vente", não há ver como ccnsequêncta do preceito
ccj etc da Emenda desrespeito ao pr1nc'ipio da ampla defesa do
acusado, consoante posto na Justificação

O que se pretende, ali, é 1mprimir maior eficácia á ação
da Corte de Contas, tornando mata ág11 a execução de suas de
cisões

Pela rejeição
---------~;~~3;~:~-------;--õ~;~Õ-;;RES-----------------------------;~~~--------

•••••••"'... PARECER _••••••••
O dispositivo objeto da presente emenda não veda o traba

lho temporário, mas a intermediação da mão-de-obra Impõe,
portanto, como regra, o estabelecimento de vtncutc empregat\
cio direto entre prestadores e tomadores de serviços

A aplicação dessa norma, corno se pode ver, não pode alte
rar, de maneira significativa, a oferta de postos de trabalho
da economia Seria absurdo supor que a necessidade dos servi
ços hoje atendidos mediante locação desapareceria com a proi
bição da intermediação Essa necessidade simplesmente passará
a ser satisfeita med1ante est abetectmento de relações diretas
de emprego entre trabalhadores e usuários do serviço.
• Pela r-efetcãc da emenda
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lP14338-1 MAURícIO NASSER PMIJB 1P14349-7 FIRMO DE CASTRO PMDB

vc de alterar as at touotas ( 1 do ar-t 270 do Projeto de
Constituição) dos impostos dos tnctsos IV (IPI) e V (ISQF) •
mantendo para os impostas dos incisos I e II

O objetivo do principio da anter tor-toane da 1e1 tr tbuta
ria e ev t tar a cobrança inesperada do te tbutc no proprto exer
ctctc financeiro em que foi tnet t tutdc OU aumentado

De acordo com o Projeto de Constituição ( 1 do art 270)
o principio da anter-tor-rcece não se acr tca.observades as con
dições e limites estabelecidos em tet , aos impostos citados
nos itens I, II, IV e v (art 270)

Desta forma, pela aprovação parcial da Emenda quanto a fa
cutnace do Poder axecut tvc alterar as ai tquotas dos impostos
dos itens I e II e rejeição quanto á exclusão dos itens IV e
V

Pela aprovação parcial

lP14339-0 MAURíCIO NASSER PMOB
"'''''''''''''''''''•• PARECER •••"'''''''.'''.

Visa a Emenda sucr-tmtr- o ar-t 258, que trata da contribui
ção de custeio de obras ou serviços resultantes do uso do so
lo urbano

Trata-se de ccntr-tnutcêc destinada a ressar-cir os Munlcí
pios por obras e serviços real h:ados em oeccr-r-êncta de atos
de terceiros que necessariamente implicam aumento de equipa 
mente urbano em ar-ea determlnada

Em face de sua natureza e r tnat toaoa, observa-se que tal
cortrr-tbctcêo não se confunde nem com a taxa nem com a ccntr t
eutcãc de melhoria, naõ podendo, portanto, nenhum desses tri
butos ser aplicados à situação descrita no eenctcnacc
ar-t 25B.

Por outro lado, esse ctsocstt tvc considera a cttace con
tribuição como tr-tnutc. eunnetencc-a.esstm, a todo os cr-tnct
pios e garantias relativos aos 1mpostos, taxas e contribuição
de melhoria

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

mento a demanda do segmento ce renda não atend1do pela cober
tura básica do sistema of1cial Consideramos, P01s, aco tn tda
parcialmente a presente emenda, porque et endtoa. no mar-t tc ,
sua fi na li dade

lP14350-1 FIRMO DE CASTRO PMOB
."' •••••"'. PARECER •• "''''.......

A Emenda ao tncruu- as regiões menos oesenvcrvtcas e o
car-áter- SUplementar dos tnveet tmentcs eeteanaetecs , antecipa
se ao d'sc"lpltnamento Que a lei devera exat sctter-.
Fica, assim, m-efudtcaoa a Emenda

Pela rejeição

lP14351-9 JOSE ELIAS MURA0 PTS
••••••••• PARECER ••••••"'••

A proposta de Emenda dispõe soar-e ccnt euco, cujos desdo
bramentos jur\dicos, segundo a praxe do Direito no Brasll ,
metncr se coadunam com a legislação ordinária e complementar

Pela rejeição
---------------------------------------------------------------------~---------

lPl4352-7 JOSÉ ELIAS MURA0 PTB
."' ••••"'•• PARE:CER •••••••••

A autononüa é um atr-tbuto ntstcr-tcc das untver-s tceoes ,
não canencc estendê-lo às instituições isoladas.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14353-5 JOSÉ ELIAS MURAD PTe
•••••"'••• PARECER ••"' .

A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudica-
da

lP14354-3 JOSE ELIAS MURA0 PTB
"' PARtCER '

sucr-tmteo o dispositivo, na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda fica cr-efuatcaoa-------------------------------------------------------------------------------

lP14341-1 MAURíCIO NASSER PMOB
......"'••• PARECER "'••••••••

Matéria relevante e oportuna, devendo ser objeto da a
tenção detida do legislador cr-dtnar-tc

lP14342-0 FIRMO DE CASTRO PMDB
••••"''''.'''. PARECER ••••••"'.'"

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesma assunto, não obstan
te os nobres cr-cnóattos do Autor, não se harmoniza COm a
etsreeer tca Que orienta os prJnc'pios na parte r-erat rva 1

aos PI anos e Orçamentos-------------------------------------------------------------------------------

lP14340-3 MAURícIO NASSER PMDB
"''''•••• '''•• PARECER •••••••••

Trata-se da supressão do 40 do ar-t tac 270, que atr tbut
ao 6rgão f ur-tcf cc do Min1stério da Fazenda a repr-esentação da
Un1ão na cobrança de credtto tributário e nas causas referen
tes a matér-ia fiscal

A matéria não é de natureza constitucional, porque dire
tamente relacfonada com a ot-aanteecâo e aer-ttnrtcôes do Mfnis
tér-tc da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é
a defesa jUdicial da União, atnda assim o dtsocstt tvc deveria
ser et tatnaoo do t ttuto VII, jâ que teria correlação intr'in
seca com o artigo 186 (titulo VI) e coe o arttgo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tributaria da União, ob
jeto do art1go 270

Nessas ccndtcões estamos de acordo com a supressão do
citado parágrafo no contexto do sistema tr-tout ar-tc e sua
transferência para o Capitulo X até SOlução mediante lei

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P14343-B FIRMO DE CASTRO
."' ••"'•••• PARECER .

PMDB

lP14355-1 CARl.OS VIRGíl.IO PDS
•••"'...... PARECER •••••"'•••

Temos a convicção de que a mater ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pel a orejudtctat tcace-------------------------------------------------------------------------------

lP14356-0 CARl.OS VIRGílIO PDS
........... PARECER .

À mater1a em causa, cectctncs por uma abordagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna in
v1avel o aproveitamento da referida emenda, sem pr-ejutxc do
exame cr-tt tcc da SOlução ccnsunetanctaca no Substitutivo Pe
la prejudicial idade.

lP14357-8 CARLOS VIRGíLIO PDS
...."'••••• PARECER •••••••••

Em parte a prccceta encontra alberque nas disposições
focalizadas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1Pl4.'35B-6 CARLOS VIRGí!.lD PDS
...... •••• PARECER • '"•••••••

Em parte a proposta encontra a Ibar-que nas disposições
tccer taaces Pela aprovação parcial.-------------------------------------------------------------------------------

lP14359-4 CARLOS VIRGíLIO PDS
•••"'••••• PARECER ."' ...."'•••

O tratamento adotado no Substitutivo parece-nos o mais
adequado

Pela r-efetcãc

lP143S0-B CARLOS VIRGíLIO POS
•••"'••••• PARECER •••••••••

A supressão proposta foi acolhida na redação do dtspcatt tvc
constante do Substitutivo do Relator, com a alteração da re
dação do pr-tncj pf o novo

A emenda pretende suprimlr o ar-t 360 Que Jmpôe 1imitação à
par-t tctpecão das entidades e empresas estatais na manutenção
r tnancetra de planos de m-evtcêncta complementar para seus
aer-vtucr-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de materia mais aeócr-ta de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do socar- Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a t tscat t
zacãc dos "fundos de oensãc'' é competência de uma Secretaria
especf t tca do Ministério da Previdência e Assistência Social,
á qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

1P14344-S FIRMO DE CASTRO PMOB
"'."'''' ••••• PARECER •••"'''''''''''''.

Sendo inteiramente procedente a justificação, somos de pa
recer que a Emenda em exame deve ser acolh1da •

lP14345-4 FIRMO DE CASTRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Apesar do caráter mer ttór-tc que apresenta a Emenda, a tn
ctusãc do parágrafo nada acrescenta ao dispositivo conat í tu
ctonat , ficando, portanto, prejudicada

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14346-2 FIRMO DE CASTRO PMDB
."' •••••• '" PARE:CER •••••"'."'.

A ampliação deis imunidades tributárias contraria ten-
dência crescente QUe vem se manifestando, entre os Constltu
lntes, desde o trüctc dos trabalhos das Subcomissões e das
Comtssões Temáticas, além de comprometer a meta de se refor
çarem as r tnancas municipais e estacuats-------------------------------------------------------------------------------

lP14347-1 FIRMO DE CASTRO PMDB
"''''••••••• PARE:CER ••••"'."''''.

A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria
Pública com os do Ministério Publico e do uudtctãr-tc, em nada
oescar-acter tae ou tneer-tor-tea nem de qualquer- forma cr-ejuctca
a magistratura ou a dignidade dos .íutaes

Estender a outros órgãos ou pessoas as sar-ant tas e veda
ções não Significa uma -cactt ts d tmt nut to'", senão que uma am
pliação democrática

Pela rejeição------------.._-----------------------------------------------------------------
lP14348-9 FIRMO DE CASTRO PMDB
••• *••••• PARECER ."' ••"'."' ••

No entendtnento do Relator, a matéria tr-atada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figurar1a melhor em legislação
ceetnar-ta, eis que a proposta de exc'tus tvtcace da folha de
salários para tnctcêncta de contribuições scctats destinadas
a Segurldade cossut implicações bastante s tantf tcat tvas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo scetat

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as cr-ovtsões tndtecensãvets ao
desdobramento da eater ta. de modo a Que possam ser atend1dos
os diversos aspectos envctvtccs

Em vista da relevância do assunto, e ccns toerendo-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
coeenoavet acolher a emenda sunr-ees tva, remetendo a matér-ta
a ulterior ccns tcer-acãc, ao ensejo do processo teateter tvc
ordinário

lP14361-6 CARLOS VIRGIlIO POS
••••"'•••• PARECER "'••

Assiste razão ao Autor O legislador cr-dtnar to ceder-a
ocupar-se da mater ta-------------------------------------------------------------------------------

lP14362-4 CARLOS VIRGíLIO PDS
•••• "'•••• PARECER .

A supressão proposta é pertinente, uma vez Que a mater t a per
tence ao âmbito de atr tnutcões do teats teocr- cr-dtnar-vc A es
te tambem cabe dispor sobre 00 tema objeto da a1 tnea ·e~-------------------------------------------------------------------------------

lP14363-2 CARLOS VIRGíLIO POS
"'•••••••• PARECER •••"'•••••

Em parte a proposta encontra atber-que nas disposições
rccat tzaoas Pel a aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP14364-1 CARLOS VIRGílIO PDS
••••••••• PARECER ••••• "'•••

A supressão deve ser acolhida em homenagem a conclsão O le
gislador cr-cnnar-tc melhor tratamento pode conferir â mater ta-------------------------------------------------------------------------------

lP14365-9 VIRGílIO TAVORA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda denota a preocupação do seu 11ustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ant tnaoes de previdência
privada de car-áter- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
untver-sat taacãc da cobertura dos riscos básicos no âmbHo da
Seguridade scctar , não lmpõe qualquer- r-estr-tcêo ã existência
de entidades privadas no campo cr-evteenctar-to, para atendi
mento á demanda do segmento de renda não atend1do pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos, ccts , accvntoa
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mér-ttc,
sua final idade

lP14366-7 VIRGílIO TÁVORA PDS
........... PARECER •••••••••

A Emenda reproduz exatamente o texto do ar-t 277, item I,
at tnee "c", do Projeto de Constituição

Pela prejudicial1dade-------------------------------------------------------------------------------
lPl4367-S CARLOS VIRGíLIO PDS
••••••••• PARECER •••••••"'.

A forma e prazo para etetcão do Governador foi objeto de
Consenso no trabalho da comtssãr pareceu aos ilustres const t
tutntes que o prazo de 45 dtas e o adequado, prazo superior
tumultuaria O per tcoo final da gestão do Governador que será
sunst t tutoo

A forma de provtmento de governadores do 'rar-e t tor-to f01
deixada â regulamentação da lei federal

Pelo não acolhimento.

lP1436B-3 VIRGílIO TÁVORA PDS
••••••••• PARECER •••"'•••••

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão
de Sistematização_________________________________________________________________r- _

lP14369-1 VIRGíLIO TÁVORA PDS
••••••"'•• PARECER ...."'•••••

sugestão oportuna e adequada, integralmente aproveitada, nos
termos CIosubst i tut tvo

lPl4370-5 CARLOS VIRGílIO PDS
."'."'...... PARECER ••••"'••••

Pela rejeição A emenda já está, parcialmente, atendida

-------------~~~-~:~:_~~!:~~~~~.:_---------------------------------------------

1P14349-7 FIRMO DE CASTRO PMDB
• "'••••••• PARECER ••"'••••••

A emenda denota a preocupação do seu t i ust r-e autor com o
cerceamento da esfera de atuação das entidades de pr-evtcêncta
privada de car-áter complementar. Cabe, entretanto. ressaltar
Que o Subst ttut tvc do Relator, embora adote a ner-spect tva de
universalização da cobertura dos riscos bástcos no âmbito da
seaur-tdaoe Social, não impõe qualquer restrição à existência
de entidades pr-tvacas no campo pr-evteenctãr-to, para atendi-

lP14371-3 CARLOS VIRGíLIO
••"''''••••• PARECER "'''' '''

005
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lP14400-1 ROBERTO CAMPOS POS
............ PARECER "' .

da A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudica- ,

lP 14387-0 FLORICENO PAIXÃO POT
........* ..'" PARECER "'."'."' .......

A amenoa apresenta utsccs tt tvc pertinente a Legislação
infra constitucional

lP1439B-5 ROBERTO CAMPOS PDS
............. PARECER *

O parágrafo do artigo foi suprimido, ficando para a t e t
or-ctnár-ta o tratamento da Matéria

pela aprovação

1P14399-3 ROBERTO CAMPOS POS
............... PARECER ..

A Proposição em exame apresenta vat tosa contribuição que o
suost 1tut tvo i ncor-por-a em sua essêncta
Pela acrovecãc parcial

POSlP14402-7 ROBERTO CAMPOS
.............. PARECER ..

1P14392-6 R08ERTO CAMPOS PDS••*••"'.... PARECER •••• "'.....
A supressão proposta oescar-acter-tza o capitulo de Ciên

cia e Tecnologia O ctaccs tt tvo está conotenentaco no 'tt tuto
ãa ü-oera êconô'mca

Na parte de CT, o controle tecnctoatco deve ser exercido
em todas as fases Se uma empresa não oomtnar- todo o ereto.
nada impede a ut t t taecãc de fases desenvolvidas por outras
emnr-esas nacionais Por fim nenhuma empresa domina todas as
fases do processo de crcoucãc ou da tecnologia do produto
Mediante o pagamento do uso da patente Qualquer empresa pode
r-a ter acesso a tecnologia gerada por outras empresas, inclu
sive externas

Pela rejeição

1P14386-l FLORICENa PAIXÃO POT
.............. PARECER ..

A Emenda não se compadece com a r-ea 1i cace do Pa1s • cuj o po
vo. hoje, ostenta media vida útl1 bastante superior à de al
guns anos atr-ás Assim, não vemos como se fundamentar propos
ta que vise a ot-ntnutr- a idade requerida para a concessão da
accsentaoor-ta por velhice Pela rejeição

lP14389-6 FLORICENO PAIXÃO por
............. PARECER ."' ...

Não na vedação a que o Estado legisla sobre a meter-ta esta-
belecendo procedimentos aomtnt s tt-at tvcs tendo em vista sua
peculiaridade A meter-ta é tntr-aconst t tuc tona t

lP14395-l ROBERTO CAMPOS POS
......*."'*. PARECER .

seaunco a tradição do Direito cr-aer tetr-c. a Emenda
causa trata de meter-ta infra-constitucional, merecendo ser
considerada quando se tratar da legislação complementar e cr--'
dtnar-ta

1P14390-0 FLORICENO PAIXÃO por
......*..... PARECER •••• *..."".

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação à

participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira ele planos de previdência coep l ement ar- para seus
servidores Entendemos conststente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de legislação cr-otner-ta. pois o
assunto ja ê objeto de tratamento especifico em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zação dos "fundos de pensão" e competência de uma Secretaria
escectr tca do Mlnisterio da Previdência e Assistência Social,
à qual lnCUl1'be o accecennenentc da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

lP14388-B FLORICENO PAIXÃO POT
****.*.... PARECER •••*.......

Quanto ao lnc1so I, trata-se de meter-ta afeta, salvo me
u-cr- jutac, no que se refere "a venda direta ao consum1dor
final", a legislação or-dtnar-t a

Com alteração da expressão -oescr-trc no inciso I", admi
te-se como pertinente a Matéria do car-ear-eec untcc

Pela aprovação parcial

lP14385-3 FLORICENO PAIXÃO por
............. PARECER ..

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de manetr-a
positiva ao tratar numa seção escectt tca o direito a assis
tência soctat , e pela primeira vez da aos oer tneanentcs pro
gramáticos rur-oaeentats nesse campo o "s tatus" de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, Que o texto do proje
to não poderá acolher os desdobramentos necessar-tcs a efeti
vidade da cct tt tce soclal no car-oo da ess tetêocta publica, o
que deverá ser realizado via legislação ordinaria Entende
mos, pols que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus mar t tos e relevância especit tca poderá ser me
lhor apreciada em outra ccor-tuntoaoe. ao ensejo das futuras
formulações na ar-ea do desenvolvimento Social

lP1439J-4 RDBERTO CAMPOS PDS
**••• "''''•• PARECER ••• *•••••

Todos os catsee , mesmo os tnoustr-tar taeoos privilegia'll
seus Mercados para a tnoustr ta nactonat cots um stmcres pro
cesso de fabricação pode "der-r-uoae> tndus tr tas locais que
orectsam, de tempo para se adaptarem

De outra parte, o mercado interno é o grande tncent tva
dor para a pesquisa e o oesenvorvtmentc de novos produtos e
nenhum pais do mundo pode desenvolver-se com a tecnologia
vinda do exterior, pronta e acabada

Pela rejeição

lP14397-7 ROBERTO CAMPOS POS
.............. PARECER .* ..

O cer-aaeaec do artlgo foi sucr tmtcc, ficando a meter-ta
para a lei or-ofnar ta

ce1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP14394-2 ROBERTO CAMPOS PDS
............ PARECER .

Manteve-se a expressão "pr-omover-á" por ser mais aor-an 
gente

Pela -ejetcãc------------------------._-----------------------------------------------------

lP14396-9 ROBERTO CAMPOS POS
............ PARECER .

O car-aar-atc fot suprimido, ficando a matéria para a tet
or-dtnar-f a

ce1a aprovação------------------------._-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------.--------------------------
1P14401-9 ROBERTO CAMPOS POS
............ PARECER .

A preocupação do nobre Constituinte é a mesma que está
contida no Projeto, ou seja, de assegurar livre opção entre
o ensino pubt tco e o privado em todos os rüvats

Pela rejeição ~

1P14391-8 ROBERTO CAMPOS POS
.............. PARECER •••"'''' ......

O ar-t 39B tot suprimido, devendo ser- r-eautaoc por le-
gislação tnrr-accnst ttuctceat

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

íP1437B-l VIRGíLIO TÁVORA POS
................... PARECER ..

3 A presente Emenda tem por escopo Introduzir 2 car-ear-arcs
ao item III do art 270 do Projeto de Constituição estabele
cendo Que os rendimentos do trabalho assalariado serão tribu
tados exclusivamente na fonte e Que são {sentes do oaaanentc
do imposto de renda os rendimentos auferidos dos cofres ouot t
cos pelos aposentados, inativos e pensionistas

E evidente que se tr-ata de matéria que deve constar de le
atsiacêo tntr-econet ttuctonat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

iP14377-2 VIRGíLIO TÁVORA POS
•• * PARECER * * ..

O utr-e tto a tnecrmacãc foi acotntcc. CO'1l outra redação, no
subat t t ut tvo do Relator

1?14380-2 FLORICENO PAIXÃO POT
................ PARECER * ..

A mater ta constante do caput co er-t tso proposto, consubs
t ancta , salvo melhor juizo, mater í a da legislação ordinária

A constante dO parágrafo untco col ide com o texto do ar
t tno 301 do projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14383-7 FLORICENO PAIXÃO por
.................. PARECER ..

A supressão do car-aar-atc 3 cria pr-tvtteatos à interven
ção do Estado na economia, prejudicando o funcionamento das
empresas privadas e quebrando, assim, a harmonia que deve e
xistir nos Sistemas econômicos deeocr-at tcos

Pela rejeição

lP14376-4 VIRGíLIO TÁVORA POS
"' PARECER ..

A emenda apresentada pelo nobre ccnst ttutnte , contém em
seu bojo, asnectcss que representam efetiva contribuição para
o aperfeiçoamento dd Projeto de Constituição que se esta ana
lisando

Assim, somos pelo acolhimento parcial desta emenda

lP14375-6 VIRGíLIO TÁVORA PDS
............... PARECER * .

A legislação ordinária ja cuida da matéria, o que torna acon
setnave t sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

o ccnteuoc da emenda do ilustre const tt utnte levou-nos a
conclusão de Que ela pode ser aceita parcialmente, vez Que
trata de aspectos Que contribuem para o aprimoramento do Pro
jeto Em consequêncta. estamos mccrt r tcenoc o dispositivo a
que ela se reporta

lP14373-0 VIRGílIO TAVORA POS
............. PARECER .

Na analise do dispositivo Que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se que a mate
ria não e de natureza constitucional, tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela r-efetcão da emenda

lP14379-9 FLORICEND PAIXÃO POT
......... "''''''' PARECER .

Visa a presente Emenda a inclusão, no Projeto, de imuni-
dade tributaria para as entidades fechadas de previdência 1

privada
Observa-se que, de acordo com as diretrizes traçadas pa

ra a estruturação do Projeto, nele foram tncc-ccraoas as teu
nldades tributarias tradicionais, necesser-tae ao equtt tbr-tc e
harmonia da Federação Como exceções a essa regra, admitiram
se a inclusão das fundações dos partidos cet t t tcos e das
entidades s tnctcats i1e trabalhadores e da microempresa

Embora reconheçamos Que certas entidades, por sua natu 
reza e f i na 11oaoes , e det erm1nados produtos, mercador i as e
serviços, sobretudo pela sua essencialidade, devam ser con
templados com beneficios fiscais (isenção redução da base
de cálculo, de ar tcuotes etc >, entendemos, por outro lado,
que a concessão deles há que se fazer atr-çves da legislaçã01

cr-d tnar t a , no ârrbito da competência de caca entidade politi 
ca trfbutante, como, at tés , já ocorre em r-etacãc a varias I

tributos federais, estaduais e municipais

lP14372-1 VIRGILIO TAVORA PDS
..................... PARECER ..

A Emenda em tela pretende resguardar os direitos adquiri
dos pelos ex-Presidentes, ex-Governadores e ex-Prefeitos á

percepção de suos tc tcs
A proposlção merece parcial acolhimento, pois entendemos

Que, Quanto aos ex-Presidentes da Republ1ca cs subsidies de
vem continuar a ser pagos

As situações dos ex-Governadores e ex-Pr-efet tos deverão
ser dtsctpt tnaoas pelas Constituições dos Estados e leis per
tinentes

Pela aprovação parcial

lP14382-9 FLORICENO PAIXÃO POT
... **........* PARECER ••• *** •• *

A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação a justa reivindicação das donas-de
casa Lí ncl us tva camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu dtr-e t to à f111ação ao slstema cr-evtcencter-tc na Quali
dade de segurado Entedemos, não obstante, Que a inovado 
r-a adoção do or-tncf otc da untver-sat toaoe de cobertura da
seaur-toace Social, accrntcc no suost ttut tvo, pr-over-a por si
só, com a vantagem de sua ceneeat tcaoe. o fundamento ate ho
je r-ectar-aoc como necessar-tc a plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdência A partir de tal
provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no senttpo de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas ooríés-oe-casa
brasileiras, cabendo a lei or-o tnãr ta regular as bases des
se exer-ctctc

lP14374-8 VIRGíLIO TÁVORA POS
............ PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos ter-mos do sunsr t rur tvc

lP143Bl-1 FLDRICENO PAIXÃO por
...... * PARECER *.

A proposta de es t at tzaçâo do s í ster-a financeiro no Brasil
foi eater ta vencida na Comissão II que trata do tema em
exame

A experiência br-as t tetr-a de um sistema econôm1co-flnan-'
cetr-o nisto, com participação s tantr tcet tva do Estado, pare
ca-nos o modelo adequado para a fase seguinte de nossa nts
tor-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14384-5 FLORICEND PAIXÃO POT.* PARECER .
Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que dtsct

pl1na o tr-ate-rente t tr-nutar-tc a ser dispensado a microempresa
(art 267)

Pelo exame do assunte. chegamos tJ. conclusão de que a mi
croempresa, em face de sua tmccr-tênctr-eccnõmtcc-scctat , deve
ficar imune aos 1mpostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e ocs Mun1c'ip10s, ressalvados os previstos no art 27
O, itens I, II e V

Por outro lado, considerando-se a conveniência de que à
matéria seja tratada a ntvet nacional, para Que se lhe tmor t
ma certa uniformidade, entendemos que a microempresa, para
fins de usufruir a imUnidade, deve ser definida e caracteri
zada medtante lei complementar-------------------------------------------------------------------------------
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1P14424-B NILSON GIBSON PMDB.*••••••* PARECER •••••••••
Pela rejeição A emenda f e está, parcialmente. atendida

nos seus ccf er tvcs

1P14421-3 /VILSONGIBSON PMDB
............... PARECER •••••••••

SOl"'lQS pela r-ef etcãc da emenda, vez Que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o cr-tnctptc da gra-
tuidade do processo de nact t í tacãc para o casamento

Posteriormente. a legislação ordinária cuidara de ctsct
p11nar a matéria

lP14423-0 NILSON GIBSON PMDB
•• * PARECER .

Somos pela rejeição da emenda. vez que o texto COnsti
tucional pretende tão-somente estabelecer o or-tnctotc da gra
tu1dade do processo de nact t ttacãc para o casamento

Posteriormente. a legislação ord1nária cu-idar-á de dtsct
p11nar a matér-ta •

1P14425-6 MAURO CAMPOS PMOB
*•••••••• PARECER .

O direito à sindicalização aos empregados de eutar-qutas ,
fundações publlcas e empresas estatais esta cr-evtstc no PrO
feto. nos capitulas nos crr-er tos socre ts dos trabalhadores e
dos servtocr-es publicas

Somos pela prejudicialidade

PMOBNILSON GIBSONlP14419-1

lP1442Q-5 NILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER ~.

A Emenda em exame vtsa a conferir aos substitutos das
serventias de foro judtctat , o direito à efetivação no cargo
de titular. no caso de vacânct a

Ora. o Projeto dispõe sobre a esret taacêc das referidas
serventias. oenonstr-ancc senstvet avanço nessa area e repon
do, no lugar adequado. as funções contrarias. como verdadeiro
encargo estatal.

Pretende-se. as s tm, ext tnautr- os cr tvttéctcs ate então
conrer-tocs aos titulares de serventias que, cor delegação do
Estado prestam servtcos notariais, a nosso ver tnoeteaãvets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez. ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou terceiros. de um modo geral. é
esvaziar a regra estat taaccr-e , a ponto de retirar-se a sua e
t tcacta para se manter os privilégios Que se pretende extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda

lP14422-1 NILSONGIBSON PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em exame visa a confer1r aos sucst t tutos das
serventias de foro judicial, o dtr-etto a efetivação no cargo
de titular. no caso de vacância

Ora, o Projeto ctaoõe soare a estet tzacãc das r-eter-toas
servent tas, demonstrando senstvet avanço nessa area e repon
do, no lugar adequado, as funções contrárias, como ver-oeoetr-c
encargo esteta I

Pretende-se, asstm, extinguir os cr-tvt téatos até então
conferidos aos t t tui ar-es de serventias que. por delegação do
Estado prestam serviços notor-tats , a nosso ver indelegaveis

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou terceiros. de um modo geral. e
esvaz í ar- a regra estat taeocea. a ponto de retirar-se a sua e
r tcãcta para se manter os privilégios Que se pretende extin
guir.

Somos pela rejeição da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

lP14409-4 EDISQtl LOBÃO PFL
••••••••• PARECER .

Pelo não acolhimento, tendo em vista a cr-tentacãc adota
da no substitutivo

lP14404-3 ROBERTO CAMPOS PO:;
••••••••• PARECER •••••••••

O Relator optou pela manutenção do texto original ape
nas excluindo a expessão " em todos os ntvets "

P14413-2 NILSON GIBSO~ PMDB
••••••••• PARECER .*•••"•••

Pela rejeição A emenda já está. car-ctateente, atend1da
nos seus obj et tvos

1P14411-6 NILSON GIBSON PMOB
.......... PARECER .

Pela rejeição A emenda já está. parcialmente, atend1da
nos seus objetivos.

1P1441D-B NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda versa matéria proprta ao disc1plinamento por
via de teatstacãc tntr-eccnst ttuctonat , alem de não se coadu
nar com a cr-tentacêo adotada pelo Relator

O parecer e pela rejeição

1P14405-1 ROBERTO CAMPOS POS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta esta de acordo com o objetivo de s teot tt tcar- o
texto const ttuctonat , seja pela supressão de expressões or-es
ctnctvets , seja pela supressão de matéria pertinente á legis
lação ordinária. merecendo. portanto, o acolhimento do Re
tator

O ensino obrigatório é o do 10 grau. e. em caso de seu
oeecuncr-teentc. é que é caoêve t o mandado de injunção Enten
demos que o dispositivo deva permanecer ref ettenoc-se a Eme
da Que o suprime

lP14412-4 NILSON GIBSON PMOB
..... "'••••• PAREC=R •••••*•••

Pela rejeição A emenda já está. car-ctatmente, atendida
nos seus objetivos.

1P1440B-6 ROBERTO CAMPOS PDS
.......... PARECER *.

A prévia definição de fonte de custeio é mantida no
texto do Substitutivo No Que concerne ao mecanismo de de 
legação de serviços. entendemos Que a proposta é excessiva 
mente escecte tca. pois trata-se de mater1a que ja é objeto
de teatsiacãc ordinária e regulamentação executiva. descabi
do, por-tanto, seu tratamento a ntvet constitucional

1P14406-0 ROBERTO CAMPOS PDS
••••••••• PARECER •• ~••••••

Acolhida a proposta de supressão do ctepcatt tvo. por se

------------_!~::~~-~:_~~!~~~~_:~~~~:-~:_~:~~~~~~~~-~~~~~~~~~------------------
1P144D7-B ROBERTO CAMPOS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda é rejeitada por ser trr-eat tata, sem apoio nos
conhecimentos ctent tr tcce amealhados nos ult1mos decênios. a
lém de se constituir num claro retrocesso r t tosór tcc

1P14403-5 ROBERTO CAMPOS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta de Emenda dispõe sobre conteuoc, cujos oeeoc
bradamentos fur-tctcos , SElgundo a praxe do Direito CIO Brasil.
melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar-------------------------------------------------------------------------------

1P14414-1 NILSON GIBSON PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva inserir n'ater-ta Que, sob pena de atentado
ao cr-tnctotc da autonomia dos Estados-membros. há de ser for
çosamente disciplinada no texto das ccnet ttutcões es taoua ts
Pela rejeição

lP14415-9 NILSON GIBSON pMOB
.......... PARECER •••••••"''''

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de foro juctctat , o direito a efetivação no cargo
de titular. no caso de vacância

Ora, o projeto dispõe sobre a eetat taacão das r-erer toas
serventias. demonstrando sens tvet avanço nessa ar-ea e repon
do, no lugar adequado. as funções contrárias. como ver-cacetrc
encargo estatal

Pretende-se, assim. extingulr os er tvtieatos até então
ccnrer-tccs aos titulares de serventias Que, por delegação do
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver indelegáveis

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tats
direitos aos Substitutos ou terce tros , de um modo geral, é
esvaziar a regra estat tzaocr-a, a ponto de retirar-se a sua e
r tcacta para se manter os cr tvtieatos Que se pretende extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda.

lP144l6-7 NILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER .

A presente Emenda pretende alterar a al tnea g do item
III do art.12 do Projeto de Constituição

Propõe o autor Que a gratuidade dos ctr-ettos inerentes á

cidadania deve contemplar apenas as pessoas carentes.
Embora louvando a preocupação do autor. entendemos que

as restrições a meter-ta devem ser objeto de legislação
complementar e ordinária

1P14417-S NILSON GIBSON PMDB
.......... $ PARECER .

Pela rejeição A emenda já está. parcialmente. atendida
nos seus obj et 1vos

1P1441B-3 NILSON GIBSON PMDB
.......... PARECER •••••••••

A enenca em exame vf sa a conferir aos substitutos das
serventias de foro judtctat , o direito á efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância.

Ora. o Projeto dtspõe sobre a estat1zação das referidas
serventias, demonstrando senatvet avanço nessa area e I epcn
do, no 'lugar adequado, as funções contrarias, como verdadeira
encargo estatal

Pretende-se. assim. ext lnguir os privilégios até então
conferidos aos titulares de serventias que. por delegação do
Estado prestam serviços nctcr-tats , a nosso ver tnoeteçavets ,

O d1sposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez. ressalva
os ctr-ef tos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substitutos ou ter-ce tr-cs , de um modo geral, é
esvaziar a regra estatizadora, a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os pr1vlléglos Que se pretende extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda.

1P14419-1 NILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER ••• "'.*•••

O que c art 455 do projeto assegura é o direito dos
atuats titulares das ser-vent tae do foro judtctat frente á re
gra da estat taecãc das r-eter-toes serventias. a ser cor-avante
estabelecida

A emenda pretende ac r escenrar a expressão "e garantias",
as quais, por sua vez. já se encontram asseguradas como d1
rena. adquirido. -no Capitulo Dos Direitos Individuais

Ante o exposto, somos pela pr-ejudtctat toace da emenda.

1P14426-4 MAURO CAMPOS PMDB
........... PARECER •••••••••

A Emenda proposta trata de matéria organizacional e fis
cat teaccra, própria de lei or-dtnar ta epesar- da r-etevâncra do
tema. fica orejudtceoa por não se tratar de matar-ta const ttu
clonal

Peld rejeição

lP14427-2 MAURO CAMPOS PMOB
*•••••••• PARECER .

A enenoa acr-escenta ao parágrafo 40 do ar-t 29. nater-ta
entnentemente tner-econst ttuctcnat Quanto ao restante esta
atendida na crcoos ta, eavor-avet e'n parte

1P1442B-l MAURO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER .

O ilustre ccnst t tut ote Mauro Campos pretende nova redação no
art 145 do Projeto, para tnser-tr- e'a seu texto a catav-a
-ccntãoets"
Sobre o assunto nunca é oenats relembrar Que, ntstor-tcamerue ,
o tectatat tvc tem entendido ser meramente exeent tcat tva a
enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de Mtn1s
tr-c do Tribunal de Contas. a exemplo de Engenheiros, aener-ats
e Contadores, que Ja foram nomeados
Portanto preferimos manter a tr-actcão. no particular. razão
pela Qual nosso par-ecer é pela cr-ejuc tctat rceee da emenda,
uma vez Que, ela, E!I"I essência, já se contém no Projeto

tP14429-9 FRANCISCO KUSTER PMOB
."' FARECER •••••••*.

Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente. atenctca
nos seus obj et 1\'0<;

lP14430-2 VICTOR F\CCIONI POS
••Oi<•••••• PARECER .

~~b~t~~~t~~~lh\mento. tendol em vista a orientação adotada no

1P14431-1 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER ."' ..

No entenotmentc do Relator, a materla tratada no c tsccs t
t tvo Que se pretende suprimir figuraria melhor em teatstacãc
cr-emar-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
satar tos para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui tnot tcacões bastante sign1ficativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo scct a'

Somente mectante tratamento via teatatacãc tnrr-eccnst ttu
ctonat poderiam ser- fixadas as provisões tncnsnensêvets ao
desdobramento da matéria, de modo a que oossan ser atenntccs
os diversos aspectos envolvldos

Em vista da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
cosencevet acolher a emenda sucr-ess tva. remetendo a mater-j a
a ulterior ccnstoer-acãc, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP14432-9 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O tema abordado. apesar de r-ej evâncf a , não é matéria
constitucional. devendo ser motivo de le1 cr-emar-ta

Pela rejeição•

1P14433-7 BASILIO VILLANI PMDB
............... PARECER •••••••••

Propõe a emenda et rmtnar- a imunidade prevista na letra
oba do inciso II do 11 do artigo 272, relativa a operações
que dest tneer a outros Estados petróleo. conoust tvets 1tqutccs
e gasosos e energia elétrica
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lP14433-7 BASILIO VILLANI PMDB 1P1445Q-7 MARCONDES GADELHA PFL

Trata-se de tmuntcaoe necessar-t a em função da produção
dos eenctcnaocs bens, face tnctus tve a integração nacional

lP14434-5 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER .

Pretende a emenda alterar o car-aar-atc 50 do ar-t Igo 272
do Projeto

Tal modificação prejudicara o alcance da norma proposta,
et tntnanoc a sua eficácia

tP14435-3 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER ."' •••••••

Propõe a emenda alterar a redação do i nc\so I da 110 do
artigo 272 do projeto

A redação do utacos tt tvc esta tecnicamente colocada de
forma a alcançar seus precisos cbj et tvcs

1P14436-1 BASILIO VILLANI PMDB
•••"'...... PARECER •• "'...... '"

A erot tacão das imunidades tr-toutar-tas cont-ar-ta ten-
dência crescente Que vem se manlfestando, entre os Const t tu
tntes , desde o tntctc dos trabalhos das Subcomissões e das
ccmtssões reeat tcas , além de ccncr-ometee a meta de se refor
çarem as flnanças mmtcroats e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lP14437-0 BASILIO VILLANI PMDB
.......... PARECER •••••••••

A enenoa propõe nova redação ao art 254
Entendemos ser meter-ta para lei or-dtnar ta

lP1443B-B MARCONDES GADELHA PFL
•••••••• '" PARECER •• "'••••••

Consideramos que o trabalho domestico reveste-se de par
ticularidades que just1flcam seu tratamento em separado no
texto constitucional Talvez a mais importante seja o caráter
de prestação de eer-vtcc pessoal, que a ctrer-encta dos dema1s
trabalhadores voltados a produção para o mercado e, portanto,
para o tucr-c

Omitlr a questão daria margem a duas interpretações.
igualmente errôneas a nosso ver De um lado, poder-se-ia ima
ginar que nada cn eer-encta os domésticos dos demais trabalha
dores, ceoenoc-tnes , por conseguinte todo o elenco de dtr-et
tos relacionados no ar-t tac 13 De outro, julgavam alguns, sig
n1ficar a omissão sua exclusão da totalidade daqueles direi
tos, relegados que seriam à cet tntcão por tet or-ctnér-ta

Optamos por explicitar, com clareza, em art1gos pr-ccr-tcs
~s ctr-ettos que julgamos ser-lhes devidos

ntan-ecão punl tca corro atntetér-tcs , Institutos, Empresas,
etc

Pela rejeição

lP14.:l51-S MARCONDES GADELHA PFL
• •• "'••••• PARECER •••• "'••••

A eeeroa está prejudicada, vtsto que o que pretende esta
disposto, no ar-t 54,XXIV,d do projeto constitucional-------------------------------------------------------------------------------

1P14452-3 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER ••• "'• .fc."'.

A supressão proposta nescar-acter-tza o cectturc de ctên
cta e recnotocta O orscoett tvc esta complementado no THulo
da OrdeM Econômica

Na parte de CT, o controle tecnotóatco deve ser exer-ctoo
em todas as fases Se uma errpresa não dominar todo o ciclo,
nada impede a utilização de fases cesenvotvtoas por outras
empresas nactcne ts Por fim, nenhuma empresa ccatna todas as
fases do processo de produção ou da tecnologia do produto
Mediante o pagamento do uso da patente qualquer empresa pode
rá ter acesso a tecnologia gerada por outras empresas, tnctus
tve externas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P14453-1 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••••••• '"

A mater1a e tratada em outro caottuto do Projeto
pela prejudicial idade

1P14454-Q MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER "''''•••••••

O artigo foi suprimido, cabendo a lei ordinária etspcr
sobre a matéria

pela r-ej etçâo

1P14455-B MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER .

A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição Que o
suest ttut tvc incorpora em sua essênc1a
Pela aprovação car-ctar-------------------------------------------------------------------------------

1P14456-6 MARCONDES GADELHA PfL
••••••••• PARECER •••••••••

A proposição apresentada e valiosa mas, a realidade br-as ttet
r-a esta a exigir o cuecr-seentc do atendlmento do ensino fun
damental, o de 10 grau e obr-tçatcr-to Assim sendo não haverá
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
snenoa.

lP14.:l39-6 MARCONDES GADELHA PFL
••• "'•••• '" PARECER •••••••••

A mat er ta em causa, decidimos por UMa abordagem constitucio
nal alternativa, que na presente fase dos trabalhos torna tn
vtavat o aproveitamento da referida emenda, sem preju~zo do
exame cr rt tco da SOlução ccnsunst anct ada no suost ttut tvc Pe
la prejudicialidade

1Pl.:l440-Q rtARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER ."' •••• "'••

O autor tem razão A meter-te da formação de comf ssão ou
associações de trabalhadores no sete das empresas. é delicada
e deve resultar de negociações coletivas das partes envolvi
das nas relações de trabalho

O imperativo constitucional 1ntroduzido ex abrupto ge-
r-ar-ta UM impacto altamente conflitante.

Pela aprovação

1P14457-4 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A supressão proposta ampliaria excessivamente a vedação
contida no ctspcs tt tvc, tovtabti taanoo os "fundos de pensão"
do setor publico

lP14458-2 MARCONDES GADELHA PFL
"'•••••••• PARECER •••••••••

Na oer-soect tva adotada no Subst t t ut tvo do Relator, o Se
guro-desemprego ccnst ttut forma t tptca de cobertur-a de riscos
scctats ceatccs a cargo do segmento cr-evtoenctat da Segurida
de Social

1P14459-1 MARCONDES GADELHA PFL
•••••• "'•• PARECER •••••••••

O artigo foi suce tmtoo cest tnenoc-se a materla ã lei 01"
dtnáe ta

Pela aprovação parcial----------------------------------------------------------------------- -------
lPl.:l441-B MARCONDES GADELHA
"' PARECER * "'••

PFL 1P14460-4 MARCONDES GADELHA
........... PARECER •••••••••

PFL

Na democracia representativa não so os trabalhadores mas
todo o povo dispõe de ór-aãcs de representação, inclusive o
teatstat tvo, via dos cuats é possível operar uma fiscalização
bastante er tcte-rte da condução da cotsa publica pelos manda
tór tos , funcionários, etc

Alem disso, a presença de representantes de segmentos
soe ta ta na eontntstr-ecãc pode perturbar, ao inves de agilizar
a condução dos nesõctcs

Somos pela supressão da at toea -n-, do item IV, do ar-t
17. do Projeto, razão pela Qual a Emenda deve ser rejeitada

Pela rejeição

Procede, tnte tr-amenta , o objetivo da emenda de suprimir a
expressão "assegurado descanso antes e apos o parto" Pela
aprovação

tP14451-2 MARCOND!:S GADELHA PFL
•••••••"'. PARECER •••"'."' •••

Apesar dos cr-tnctctcs reafirmarem o regime da livre ini
ctat tva.nãc é de todo supérfluo a manutenção do termo "na li
vre tntctat tva«, Que tem por objetivo explicitar a Ordem eco
nômica Que nos norteará o funcionamento da economla do pats

Rejeitada

1P14463-9 MARCONDES GADELHA PFL
"'•••• "'••• PARECER "'.

A emenda merece ser acctntca e a objeção Que encerra é de to
do cabível, devendo ser tomada em conta

1P14465-5 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER ••• "'•••••

Pela aprovação nos termos do subst tt t tvc
A parte a ser suprimida é realmente tnccua e nada acres

centa ao texto const ttuctcna 1

1P14462-t MARCONDES GADELHA PFL
."'••••••• PARECER ••••• "'.....

A Emenda nada acrescenta ao texto cr tçtnat , dando mar
gens a mteeceetacões Que podem levar o comando decisório do
capital estrangeiro O controle actonar-f c não é sue tctente
para garantir o controle cectscr-tc da empresa (tecnologia,
mercado, insumos etc)

Pela ref e tcsc-------------------------------------------------------------------------------

1P14464-7 MARCONDES GADELHA PFL
"'••• "'•••• PARECER •••••••••

A Emenda trata de assuntos r-est r t tos aos acordos de a
cionistas e de assistência tecntca entre empresas, que eoaem
à essência da ccnst ttutcão

Coloca o Estado como ãr-bf t r-to f1nal, o que amplia a sua
tnter-vencãc na ordem econômica

Pela rejeição---------------------------------------------------_..!.--------------------------

PFL..lP1446B-O MARCONDES GADELHA
....."'...... PARECER "'••••••••

lP14467-1 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER •••• "'••••

Ap6s acurada reflexão, conluimos que relativamente ao direito
de greve, apenas quatro pontos fundamentals devem flgurar co
rno preceitos constitucionais
1 - a liberdade de exer-ctctc do direito
2 - a atribuição aos trabalhadores da definição sobre a opor
tunidade e o âmbito de lnteresses a defender por melo de gre
ve,
a - a preservação da ccnt tnutuaoe de funcionamento dos serv t
ços destinados a atender às necess toaces tnadtavets da COMU
nidade,
4 - a regulamentação do d1re1to pela lei respeitando aqueles
parâmetros ccnst i tuc tcnat s
Como a Emencra cr-eccntae a liberdade do exer-crctc do direito
de greve, mas sob outra fórmula que não aquela ectma exct tct
~ada, somos peta aprovação parcial

1P14466-3 MARCONDES GADELHA PFL
"'''''''.'''.''''''. PARECER •••••••••

A supressão do ar-t 303 e seus parágrafos deixa livre a
cr-tacão de empresas estatais e permite uma tnter-vencãc do Es
tado, na economia. de forma completamente 1 tvr-e , o Que pode
acarretar a quebra da harmonia econômica que deve prevalecer
em toda sociedade democrática A constituição deve explicitar
os limites da tnter-veocêc estatal na economia

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP14444-2 MARCONDES GADELHA PFL
........... PARECER ••• " •••••

A emenda supr tee o item V e parágrafo 40 , do ar-t 29 So
mos tavorávets no tocante ao item V e pela manutenção do pa
rágrafo 40 pelos nct tvcs amplamente excendtcas em outros na
t-ecer-es

lP14446-9 MARCONDES GADELHA PFL
........... PARECER ...

A experiência tem demonstrado que as ent ldades de orien
tação, formação profissional, cultural, r-ecr-eat tva e de as
sistência social têm funcionado razoavelmente bem. como es
tão

Acreditamos que a participação tripartite em uma admi-
nistração para vir a ser proveitosa, mas o assunto seria da
alçada lei or-dtnár ta

Ass1m, somos pela aprovação da Emenda

lP14445-1 MARCONDES GADELHA PFL
"'•••••••• PARECER .

Concordando com as razões exccstae pelo autor em sua just 1
f i cação somos cc 1a aprovação da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP14442-6 MARCONDES GADELHA PFL
••••"'•••• PA~ECER •• "''''•• '''••

Pela aprovação O Conselho de üuvrocr-es estabelecerá
sistema de contas de exterr-c sobre os atos da administração
publica mun1clpal, gerando conflitos e operando como uma Câ
mara de Vereadores paralela

-------------------------------------------------------------------------------

lP1tl.'j5Q-7 MARCONDES GADELHA PfL
•••• "'•••• PARECER •••••.,•••

Atualmente, as entidades de representação e as institui
ções Que atuam em ciência e tecnologia, tem por legislação
cr-óor-ta, vez e voto em conselhos nos var-res setores da eomt-

lP14449-3 MARCONDES GADELHA PFL
•••• "'•••• PARECER ••"'•••• "'.

Acolhida, em parte, no capitulo IV, Da Ciência e Tecno 
toata, quando se estabelece a capacitação ctent í t tca e tecno
lógica nacionais como critérios para a concessão de benef\ 
cios às empresas

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP14443-4 MARCONDES GADELHA PFL
."'•••• "'•• PARECER •••••••••

O novo Projeto do Relator sucr-tmt o 10, mantendo
itens e supr1miu o 20-------------------------------------------------------------------------------

1P14447-7 MARCONDES GADELHA PFL
.......... PAR.ECER •••••••••

No entendimento do Relator, salvo a instituição da Defensoria

-------------~~-~~~~.:._~-~::~-~~_::~~_:~~~~~~~~.:_~:~:_~~:~~~~:~~~~~:~:_---------
lP1444B-5 MARCONDES GADELHA PFL
••••••••• PARECER ••• "''''••••

A manutenção do nr-tnctpto e altamente desejavel
Pel a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
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'P14489-2 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
....... **.* PARECER ....*.***.

Pela aprovação parcial. por conter aspectos Que se har
monizam com entendimento da Comissão de Sistemat taacãc-------------------------------------------------------------------------------

,P'4495-7 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMOB
......~**.** PARECER ........ ,.*•• *

Alnda Que meritória e aj tamente nor-at tzaoo-a , a presente
Emenda apresenta conteuoc pertinente a 1el ordinárla-------------------------------------------------------------------------------

lP14490-6 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.....*•••• PARECER *.

A r-atêr ta aditiva propõe, também, suprimir o parágrafo
un i co do ar-t 255

Trata-se de mater-ta a ser tratada em lei cr-dtnar-ta

PtllOBlP'4497-3 JOSE IGNACIO FERREIRA
••* PARECEP *••• *••••

eater ta t tptce de 1el ordinária

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENOAS APRESENTADAS

---------~;;4~87=6---------JÕS~-IGN;~;Õ-;~RR~IRÃ------ ---------- - --~MÕ;--------

.......*••• PARECER * .
Pela rejeição tendo em vista a or-tentacãc dada ao Subs

titutivo

lP'4494-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB........*. PARECER ..
Entendemos que o texto do Projeto salvo pela necessi

dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
cr-Ive de varias etapas

Asstm, por coerência, somos pela rejeição desta emen-

lP14496-5 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
"'***••• *. PARECER •••*.....*

O texto da Emenda não faz r-eter-êncta aos bens que cr-eten
de tomar imunes do nmostc sobre Produtos rncustr tat taeoos e
sobre vendas a va-erc Somente na justificativa, o Autor da
Emenda cita os equtpamentos necessár-tos ao exerctctc aroets t
anal de deficientes. não t tcenoc cf ar-c o alcance da não tri
butação proposta

lP14488-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
.....*..... PARECER ••••*.....

A cr-cocsta em tela deve encontrar guarida no texto cons
titucional em parte Existem razões de política migratoria e
de nacionalidade Que impedem a ccns tuer-acãc plena da emenda,
diante da inadequação à parâmetros r-aacavets de concessão de
franquias aos esrr-aoçe trcs, COI".o de resto se pode eurer ír do
o-cer-to direito do estrangeiro comparado

A concessão da naturalização e uma benece e liberdade do
Estado e como tal deve ser preservada

pela aprovação nar-ctat

1P1449l-4 -JOSÉ IGNACIO FERREIRA PNlOB
.* *.**. PARECER .** .

Pela rejeição, considerando Que o novo substitutivo do

-------------~:~::~~-~~::~-~-~~:~~::::~~-~:_:~~~:_~~~~~~:~--------------------
,P14492-2 JOSE IGNÂCIO FERREIRA PMOB
••• **...*. PARECER ••**•• **.

Nosso parecer e mais favorável a um sistema etettcr-et com
base no voto distrital misto. o Que nos leva a considerar
como válido o or-tnctptc enunc tauc pelo eminente autor da
pr-ocostr-a. mas a rejeitar o ctspce t t tvo cr-cocstc. vlsto já

-------------~~:~~-~-~~::~~~-~:~~~~~:~::_:~~:~~~_:~-~~:~~_:~~~:~~~-------------
'P14493-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
••••*.* •• PARECER ••**•••••

Tendo em vista a importância do ctspos tt tvc. somos de
parecer de Que o mesmo deve permanecer sob a forma de ar-t i so,
sem a l t er-acôes

lP,4474-4 JOÃO REZEK PMOB
.** *. PARECER .** ..

f.oo entendimento do Relator, a aater-ta tratada no otscos t
t tvc Que se pretende suce tratr- figuraria melhor em legislação
crotnar-ta, eis que a proposta de exclusividade da folha de
satar-tos para tnctdêncta de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui teot tcacões bastante significativas no
financiamento de or-oar-amas e entidades re consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via teatstecão tneraccnst ttu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tndtspensevets ao
desdobramento da mater-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
nuner-c de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
conencevet acolher a emenda eucr-esstve , r-enet e-uro a mater-t a
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

'P14469-B MARCONDES GADELHA PFL
"'''''''.**•• * PARECER ••**•••••

"~ateria Que melhor acoer-a ser tratada pelo legislador
or-o tnar to

'P1447S-2 JOÃO REZEK PMOB
...*.* ...... PARECER ."•• " ••*.

Na analise do ctspos tt tvo Que se pretende emendar - o
ar-t 466 do Pr-afetc de Constituição - entendeu se Que a mate
r-ta não e de natur-eza constitucional, tendo s too totalmente
Rejeitada

Portanto somos pela rejeição da emenda

lP,4471-0 JOÃO REZEK PMOB
**•••••*. PARECER **** •••••

A Emenda visa a estabelecer o teepo de servtec de 25 anos
per-a a concessão da aposentadoria dos policiais mt t t t ar-es e
bc-metr-os

Trata-se. na realidade. de r-at ér ta estranha ao dispositi
vo em tela, Que estabelece. apenas. a equivalência de crité
rios e valores entre servidores civis e mt t t t ar-es

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lF'14470-1 MARCONDES GADELHA PFL
............ * PARECER "'..... *,.•• *

A emenda merece ser acolhida e a objeção Que encer-r-a e de to
do cectvet , devendo ser tomada em conta.

lP14472-B JOÃO REZEK PMDB
** * PARECER *.**••• *.

Através desta emenda, propõe o nobre Const t tutnte Que
se acr-escente at tnea ao Hem I do ar-t '2 determinando que "a
lei criara um fundo de natureza especial a ser apl tcaco no
desfavelamento das cidade ~

A enenoa em tela, segundo as tradições constitucionais
nr-as t t eiras, merece adequada consideração quando for
elaborada a legislação complementar e ordinária.-------------------------------------------------------------------------------

'P14473-6 JOÃO REZEK PMOB
... *•••••• PARECER .

A emenda nr-opõe alterar dispositivo de aposentadoria na
sct tcta Militar e Corpo de Bombeiros

Na for-ma COMO se encontra no anteprojeto o artigo esta
mata claro e abrangente-------------------------------------------------------------------------------

A Emenda propõe supressão das a t tneas "c", "da. ae" e
-e- do inciso V, do ar-t 17, do Projeto

De acordo COI!' os par-ênetr-os oa-a o exercj cf c do dtr-e t to
de greve, por nos delineados no parecer a Emenda lP14326 - B.
concordamos co"! a supressão das alíneas "da, ·e" e -e- mas
não com o da al ínea "c"

Portanto. pela aprovação parcial

SUBSTITUTIVO DO RELATOP - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

,P14476-1 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
••• *"'.... * PARECER ••••*••••

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al
guns desdobramentos Que, na tradição jur'idica brasileira, me
~~~r se adaptam ao corpo da legislação or-dtnar-f a e comp1emen-

lP1449B-l JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
."'.* •• *... PARECER .** ....... *

É pensamento predominante, dentre os membros da Comissão
de s ts temat tzacão. não dar a matéria o detalhamento proposto
pela Comissão reeãt tca.

Pela c-ejvcrcrat tceoe da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

'P14501-S JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.... *...... PARECER •••*...... *

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de ststenat taecãc. opinamos pela or-ejuctctat toace da Emenda•

Pr-ej ud i cada

1P14500-7 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
*** •••••• PARECER *•• *.* •••

A eat ér ta objeto da emenda será r-eexamtnaoa com vrsras à
formulação do Subat t tut tvc

Pela aprovação

lP'4499-Q JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB.*••••••• PARECER •••••••••
A emenda apresentada pelo nobre ccnst ttutnte. contém

aspectos que representam etet tva contribuição para o aoer-tet
ccenento do Projeto de Constituição que estamos exemtnanoo

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P14502-3 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.*.**** •• PARECER *•• *** •••

Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta Inobs
tente, rejeito-a, por não se harmoni2:ar com o entendimento

-------------~~:~~~~~:~::_~:-~~~~~~~-~:_~!~::~~!~:~~~~------------------------
1P'4503-, JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
*..* PARECER ••••* .

Pela r-ef etcãc, tendo em vista a orientação dada ao subs
titutivo

PMOBlP;14S09-1 DEL BOSCO AMARAL
..."''''***•• PARECER ......*•••

1P14504-0 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMDB
•• * PARECER •••••••••

Parece-nos totalmente pertinente a Emenda cr-cooata Inobs
tante.. rejeito-a, por não se narecntzar- com o entendimento

-------------~~~~~~:~~~:~-~~-~~~~::~~-~~_:~:::~::~::~~~------------------------
lP1450S-B JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
......"'••• ** PARECER *...*"'*."'..

A crcccs tcêc nãe concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração seta rejeição

---------~p~~;~~:~---------Jbsti~~;:ciõ-;~~~~i~-------------------~;õ;--------

• PARECER .
A supressão da expressão ·Põ" ter complementaI"" do 3.,

in fine, colabora para a concisão e clareza do texto
• Quanto á sugestão de um novo pal'ágrafo para dizer que

-lei complementar estabelecerá as nor-mas gerals a serem coser
vaoas'", nos parece desnecessária------------------------------------------------------------------------------

1P14507-4 JOSÉ IGNÁCIO fERREIRA PMD8
.* ....."'•• PARECER *"'•• *.* ••

A matér-ta objeto da emenda será r-eexantnaoa com vistas â
formulação do Substitutivo

------------------~~~:_~~~~~:~~~----------------------------------------------
lP14s'08-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
* *•• *. PARECER *.

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da ccmteeão
de Sistematização.

1P14477-9 NILSON GIBSON PMOB
........***.. PARECER .

A Emenda se propõe a corrigir uma lmpropriedade da Carta

-------------~:_~:~:_-~-~~~:::~_:.:_~~~:.:_~:~:-~~~~~:~~~------------------------
1P1447B-7 JOSÉ IGNACID FERREIRA PMOB
~ ...... *.* PARECER .* ...... *.

los i~ni~i~~;oP~~~~~~~ ~~;eggj;~~e~a~~~a~~~~~~e~COl h 1da. ce

------------------~~~:-:~~~~:~~~-~:~:~:~---------------------------------------
tP14479-5 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.*.**.**.. PARECER ...... *••••

------------------~:~:_~:~:~:~~--~_:~:~~:_!:_::::_~:~:~:~~:~::_:::~~~~:_-------
lP14480-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••• *.* ••• PARECER *•••• *•• * •

ar-ser-a adotamos redação diferente, acolhemos a proposta
contida na enenca. pois melhora sensivelmente o texto do Pro
jeto

lP'44BS-O JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
* PARECER ••••*••••

A emenda acrescenta ao cer-ecr-asc 50. exc-essões no sen
tido se possibilitar aos Partidos Pot t t tccs a obtenção de in
formações do Governa No tocante a parte inicial a redação ~

tnênt tca a Que pretendemos adotar. a parte final deve ser ob-

-------------~::~-~:_~~~-~~~~~~~~~---~~~~::~:~_:~-~:~:=------------------------
lP144B6-8 JOSE IGNÃCIO F!=.RREIRA PMOB
.*****••• PARECER ••••*."'••

A emenda propõe cct í t tca de alocação de recursos públicos
assunto que melhor ser-e tratado nos planos e ar-car-amas de

governo, não cabendo. a nosso ver, tnser-t-jc em documento du
radouro como se pretende seja a ccnst ttutcâo Peto não aco

lhimento

lP14481-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
** PARECER .

A terminologia adotada no Substitutivo do Relator foi co
lhida no conjunto de sugestões populares nas fases preceden
tes do processo Constituinte, e está de acordo com as propos
tas apresentadçs pelos representantes das cr-ccr-tae assoe ta-

-------------~~::_~:_~~::~~:_~~~::~~~~:_~:_~::~:~~~:~~-------------------------
lP14482-S JOSE IGNACIO FER~EIRA PMOB
.............. PARECER .....*** ••

A Emenda proposta trata de matéria a ser- definida em
tet , conforme estipula o ~ caput " do ar-t 303, do c-ejete de
ccnet ttvtcãc

------------------~:~~-~~:~~~~:~:~~~~~:_---------------------------------------
lP'4483-3 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMDB
.* .....**. PARECER *•••• *....

Prejudicada face as alterações rn-ocedtces no sunst ttut t-

---------~j;~~4ã~:~---------~~s~-i~~Áciõ-F;~~Ei~;-------------------j;;õã--------

.......... PARECER .."' .
Pela ao-ovacão. na forma do suost ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------



429
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOq - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P14527-9 PLíNIO MARTINS PMDB
............ PARECER ..

A nater-ta. objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Op1namos pois, pela aprovação parcial
-------------------------------------------------------------------------------

lP1452B-7 PLíNIO MARTINS PMOB
............... PARECER ..

O objettvo cr-tnctnet deste dtspositivo é o de impedir a
exploração Que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
em car-áter- permanente A grande injustiça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um salário corr
dtzente ao que elas recebem pelo ser-vtcc prestado

QUanto a at tvtdaoe temporar1a ou sazonal, cuja teatt imi
oaoe, ás vezes, é tnevtt âvat , a lei or-otnár-ta precisa assegu
rar, de modo que os direitos dos trabalhadores temporários
sar-am sat tsrertcs

Finalmente, em se tratando de um preceito amplo deverá
~ambem ser r-eautanenteoc atraves de lei ordinar1a

11'14526-1 • LAVOISIER MAIA PDS
..... * PARECER •• *••• * ..

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação a
oar-t tctpacãc das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de meter-ta mais c-cer-ta de legislação cr-dtnar-ta, pois o
assunto já é objeto de tratamento esoectt tcc em dois decretos
execut tvcs , o que demonstra a preocupação do Poder Publ tco
con a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a t tscat t
aecãc dos "fundos de pensão" e coacetêncta de UMa Secretaria
esoectt tce do atntster-tc da Previdência e Assistência scctat •
a qual incumbe o acompanhamento da cceeevêncta das normas le
gais e regulamentares pertinentes

O objetivo princ1pal deste dtaocett tvc é o de tmceotr a
exploração que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
em car-áter- permanente A grande tnjust tca reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um salário con
dizente ao que elas recebem pelo serviço prestado

Quanto á at tvtuaoe teeccr-ar-ta ou sazonal cuja teatt tmt
dade, as vezes, e tnevttevei , a lei or-dtnar-ta precisa assegu
rar, de modo que os dtr-ettos dos trabalhadores temporários
ser-em sat tsret tos

Ef na Imente , em se tratando de um preceito amplo deverá
lambem ser regulamentado atr-aves de lei cr-dtnar-ta

11'14510-4 JORGE HAGE PMDB
............ PARECER .

O cont eudo da Emenda encontra-se parcialmente contemplado
no Substitutivo, nos artigos r-eter-entes a competência do Con
gresso Nacional e a competência do er-teeteo-atntst r-c
Pela aprovação parcial

11'14511-2 LuCIO ALCÂNTARA PFL
.......................... PARECER .

As normas propostas ja fazem parte do nosso direito eoen
ntstr-at tvo. sendo oesnecessar-to sua inclusão na Constituição

Pela r-ef e tcãc

11'14512-1 FERES NADER POT
............ PARECER .

O objetivo or-tnctoat deste dispositivo e o de impedir a
exploração que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
em caráter permanente A grande injustiça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um salário con
dizente ao que elas recebem pelo servtcc prestado

Quanto â intermediação teecor-ar ta ou sazonal julgamos
que devido ás caeact er í st tcas próprias, or-tnctoatmente. das
zonas rurais, não deva ser proibida

F1nalmente, e-n se tratando de um precetto e-etc deverá
também ser regulamentado através de lei ordinária

1P14513-9 FERES NADER PDT
.................. PARECER .

Pela rejeição Ja atendido, em parte, onf et tvc da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P14525-2 AGAS5IZ ALr,lEIDA PMOB

11'14529-5 PLíNIO MARTINS PMOB
................. PARECER ..

Sunat anc tateente a modificação proposta e de pouca r-e
t evâncta A organização e planejamento das Regiões Metropoli
tanas ja está suficientemente prevista no ar-t 73

1P14531-7 JOSÉ MAURícIO POT
....... .t ••• PARECER ..

A eeter-ta melhor se Inser-e na legislação or-otnar-ta. não
devendo portanto, ser tnctutoa na const ttutcêc

Pela rejeição
-------------------------------------------------------------------------------

1P14532-5 JOSÉ MAURíCIO pOT
" ••• ",,,,,,,,,. PARECER ...

Pelo não acolhimento No nosso entendimento as duas Ca
sas do Congresso Nacional ja dispõem de competente e sufici
ente quadro de ser-vtoor-es , com a mais var tada espectat taacão
capaz de atender a demanda de trabalho

1P14530-9 PLíNIO MARTINS PMDB
.......... PARECE? ...

A explicitação proposto oesnecesear-ta, cots "planos nactc 
na ta e regionais" compreende a eucrater-r ttcr-tat toaoe obvia
mente relativa à Untão - tnctutda na responsabilidade dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Munic'pios, em suas respec
tivas ar-eas

PFL1P14533-3 AFONSO ARINOS
............ PARECE? ..

lP145l4-7 FERES NADER POT
............. PARECER ..

A r-ater-ta. com a devida vênta, não apresenta matiz cons
titucional, devendo ser tratada na teats tacãc "interna corpo
r-te-

Pela rejeição

1P1451S-3 FERES NADER POT
............ PARECER ..

IMprocedente
A emenda cont r-er ta o disposto no er-t 23, 20 do Regi-

mento da Assembléta Nacional Constituinte
Informa o seu autor que a sotucãc proposta é copia da

recente e urgente Carta Magna hispânica, t toa como paradigma
por muf tos

Os dispositivos tmpugnados (arts 230 a 234) revelam um
cont euno válido e e-acur-ectoc e espelham adequada técnica le
ats tat tva

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14517-1 FERES NADER rJDT
............... PARECER .

Pela rejeição. A emenda já se encontra parcialmente aten
dida

1P145 15-5 FERES NADER PDT
............ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Com1ssão de S1stematização-------------------------------------------------------------------------------

por um lapso cetxcu-se de fora um tnocr-tante df spcs t t tvo
que deve constar do texto constitucional, sem duvida alguma

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P14534-l CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
............ PARECER .

A Emenda pretende 1ntroduzir uma restrição ao item III do
artigo 266 de modo que a Un1ão l"OS casos estanetectdcs em
lei ccrorementar-. possa instituir tsencão de tributos estadu
ais e Municipais para os serviços públ tcos federais concedi
dos, tendo en vista o interesse comum

Entendemos que a União não deve baratear as tarifas das
ccncess tcnar-tas de seus se-vtcos mediante secr-te tctc das re
ceitas tr tnutér t as dos Estados e aontctptos Melhor seria que
ela c-cer-ta assuma o ônus, mediante subs tuto aos concesstcná
r-tos , caso entenda necessar to reduzir os encargos dos eventu
ats consumidores ou usuários

1P14518-0 FERES NADER pOT
............... PARECER .

A proposição mescla "merecimento" e "ant tsutcaoe'' num
sistema Mbr1do de promoção Que não ostenta reciprocidade,

-----------_!~~~~~:~~~~:_~::~~:_:~~=~:~-~~:_~~~:_:~:~~~:_---------------------
1P14519-B JOSÉ GERALDO PMOB
................ PARECER .

O ilustre const ttutnte pretende nova redação no ar-t 145 do
do Projeto, para inserir em seu texto a palavra
"contane ts"
Sobre o assunto nunca e oee-ats relembrar q.re , trtetcr-tcemente ,
o t.eatsrat tvc tem entendido se" meramente exemplificativa a
enuner-acão dos conhecimentos extg1dos para o cargo de Minis
tro do Tribunal de Contas, a ememplo de Engenhetros, Generais
e Contadores, que já foram nomeados
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão
pela qual nosso parecer é pela prejudic1al1dade da emenda,
uma vez que ela, em essência, ja se contem no Projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P14535-0 CHRISTOVAM CHIARADIA
................. PARECER .

Pe1a aprovação

PFL

lP14520-1 JOSÉ GERALDO PMDB
>lt PARECER .

O preceito tnscutctoc no ar-t 137 do Projeto faz enumeração
apenas exenct tr tcat tve , enunciando tão s6 os aspectos reputa
dos de maior r-etevâncta para o controle, o que não impede o
exame dos atos de gestão sob os diversos prismas eneat teacos
pelo i lustre Autor
Impl tcf tanente atendidos, assim, os objetivos da Emenda
tela, nosso parecer é pela sua prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P14521-0 JOSÉ GERALDO PMOB
.......... PARECER .

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

11'14522-8 JOSÉ GERALDO PMDB
.............. PARECER .

As cr-ctbtcões concernentes ao trabalho noturno e insalu
bre do menor devem ser mantidos no texto por uma questão de
cr tncrctc, Que e o de proteger o ma1s fraco

Com relação à proibição de trabalho a menores de 14 anos
e, atnoa ess tm, na ccndtcãc de aprend1z, é fundamental que
sejamos r\gtdos nesse preceito ccnst ttuctonat , a fim de pre
servar a integridade do adolescente

F1nalmente, remetemos a legislação Ordinária a t txacão do
horas que o menor de 14 anos poderá trabalhar, uma vez que
lei oexer-ã ccnctt tar- com o tempo necessário para frequentar a
;scola

lP14523-6 ALUízIO CAMPOS PMOB
................ PARECER .

A Emenda mostra-se coerente com o propósito de ver cria
do o Tribunal Constitucional, excunatcc este do texto do Pro
jeto, desde o Relatório da Comissão remat tca, somos pela re
jeição-------------------------------------------------------------------------------

11'14524-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... PARECER .

A pr-ocos tcão não concorre para o acer-retccamenro do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14525-2 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
.............. PARECER .

A emenda apresenta aspectos importantes, relativos a
usucapião urbana A de11mitação da área, entretanto, deverá
ser remet1da à legislação mcntctpat , tendo em vista as
cecut tar-toaoes de cada Munic~p\o

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo

lP14536-B CHRISTOVAM CHIARADIA pFL
... PARECER .

A Emenda objetiva permitir a cobrança de empréstimo com
puls6rio sobre o consumo de energia eletrica

A proposta, não obstante os elevados crccos ttos que a tns
p1l am, contraria os cr-tncrctos gerais adotados para a eta
nor-acêc do pr-ojeto de sistema ccnst ttuctonat tr-tbutár-tc, con
fl rteoco. adernais, com a opinião expressa pela maioria dos
Constituintes Que examinaram a mat er ta

-----------------~:~~-~~~~~=~~------------------------------------------_.._----
lP14537-6 CHRISTOVAM CrlIARADIA PFL
.............. PARECER ..

Dentre os dispositivos propostos, apr-ovettou-se o cacut
do artigo, in fine, e parte da redação do to.com a aprovação
no mérito, do conteúdo proposto Apenas o 20 f01 rejeitado
vtsto que a autonomia municipal já vem garant toa em outros

-------------~~:~~:~:~~~:_~~-~~~::~:~~=~~~~~~!::~~-----------------------------
lP1453B-4 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
........* PARECER ..

Todo conteudo curricular será tratado quando for elaborada a
Le1 Complementar

1P14539-2 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.............. PARECER •••••••••

D nobre Constitu1nte Christovam Chiarad1a pretende inse
rir, na resolução prevista para o Senado baixar estabelecendo
as a I tcuctas aor tcavete às operações tntr-eestecuats sujeitas
ao ICMS, a energia nuclear (Art 212, 7., lI)

Tratando-se de imposto atr-tbutdo aos Estados, quanto me
nos a União tnterr er tr- melhor ser-á para resguardar- a autono
mia lmpl tct ta a uma Federação que se quer reconstruir Na
verdade, o Senado da necuot tca nem deveria fixar et 'quota
nenhuma nas oper-ações internas dos Estados, no entendimento
deste par-ecer-taea merecendo supressão todo o item objeto da
emenda

A11ás, meseo et touctae act tcévets as operações tneer-esta-
dua ts parecem conflitantes com a proibição ccnst ttuctcna t
para os Estados e os Munic\pios estabe Iecer-em d1ferenças tr-t
outér te entre bens e serviços em razão da procedência ou des
tino (Art 268 do Projeto de ccnst ttutcão aantén essa trad1
c tcna t pr-cf b tção] •

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
11'14540-6 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
.............. PARECER ...

Esta ener-ca intenta que seja da competência da União 10s
t ttutr impostos sobre energia elétrica

Contudo contraria seria esta Emenda a tendência entre os



430
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE:. AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

Constituintes, Que vem se manifestando desde o trücto dos
trabalhos das Subcomissões e das Comissões t emat tcas no sen
tido de Que este imposto deve ser da comaetêncta dos Estados
e do Distrito Federal

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14546-5 ENOC VIEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui
exenteaca trata de mater ta tner-eccnst ttuctcnat , cabendo,
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa pcster-tor
do processo legislativo

------------------------------------------~------------------------------------

lP14543-1 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

recr-ccecenee.
A redação proposta não 'Inova o conteúdo nem aperfeiçoa a

fcr-na
Tudo quanto propõe o Constituinte ja consta dos artigos

320, 234 e outros do Projeto
Pela cr-ef uctcat idade

------------------------------------------~------------------------------------

lP14547-3 AFFONSO CAMARGO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A cr-esent e Emenda pretende reduzir o mandato do sr-es toen
de da Republ tca, previsto no art 458 do Projeto

A medida pr-oposta nêo merece acolhida, tendo em vista que
o dispositivo supracitado já reduziu em 1 ano o mandato estab
etectcc na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, que a per-manãnc ta do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo em vista a necess trraoe de

se pr-eceder- as alterações cr-santces e esteutur-a ta do Pais,
determinadas pelo texto constitucional que ora elaboramos

somos, assim, pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP14566-0 SANTINHO FURTADO PMOB
••••••••• PARECER ••••••••• "'-\\

cargo~ ~~e~~~s~~:~~~d~aP~~~~~;~c~, r;~~:~~:âo~o: ~:~~~~~~s'os
O tnst ttuto da reeleição não integra o elenco de nossas

tradições republicanas, nem se adapta a nossa realidade cct t
t tco-etet tcrat

lP14561-9 GERSON CANI.ATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

lP14557-1 WALDECK ORNÉLAS PFL
• •••••••• PARECER ••••• "'•••

Pretende a Emenda fazer constar das -ntsccs tcões rr-ens t
tôr tas " a 'Instituição de um Fundo de oescenn-at teacãc
cons t t tutoo do produto da arrecadação caa ccntr-tbutcêo para
o FINSOCIAL, e de outros recursos que lhe forem oest 1nados
pela União - para atender ao custeio da descentralização de
encargos federais ate 1993, indicando, inclusive, no 20 ,
os serviços a serem ncntctpat taaoos com a colaboração da
União e de cada Estado

Inobstante as razões que fundamentam a justificativa,
não há como acolher esta Emenda, senão oar-ctatnent e Nas
-üteccetcões rr-ans ttcr-tas ". do nosso Subst f tut tvc. estamos
pr-evendo plano para atender a tr-ansf er encta desses serviços
e respectivos recursos para os nantctotcs

Pela aprovação parcial

lP14560-1 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição
Seguindo cr-f erttaçãc dos sr-e Constituintes da Comissão

competente fo1 outorgada a União O dom'into sobre os termos da
marinha

lP14565-1 SANTINHO FURTADO PMOB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial
O autor propõe alteração em 5 artigos.

ar-t 317 - Enquanto condtc tcna a propriedade rural ao cumpri
mento da função social (matéria pacHica), conce t tua a fun
ção social que é cees tver de tratamento pela legislação co
mum
a-t 318 - Rejeitada nos termos oo substitutivo
ar t 319 - Aprovada em parte
art 310 - A tendência das cemats proposições, de constituin
tes e populares, e pela redução do limite de 3 000 ha de ter
ras publicas sujeitas a aprovação do Senado nos casos de a-
1teneçãc ou concessão Quanto a limitação da propriedade ru-

ral de estr-enaetecs , a questão esta asseau-aca no substituti
vo, que t antiern , conutctona a aquisição à prévia autorização
da câmara e Senado
art. 321 - Dada a dtnemtctoaoe dos setores produtivos, não é
conveniente 'Incluir no texto const ttuctonat a forma de trata
mento a um deles Do mesmo modo, a despesa setor-tat do Gover
no deve ser etextver , razão por que não e mater-ta const t tu-
c tonat ,

Pela anr-cvaçâo car-cra r---------------------------------------------------------------------

lP14558-9 RITA CAMATA PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda vtsa a supressão do artigo 12, Hem XI, letra
"h" per-que trata meter-ta constante de outros artigos do Pro
jeto de ccnst ttutcão Somos pela sua aprovação

1P14564-3 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Em dispositivo novo nas Cartas Constitucionais brasileiras, a
clareza do texto há de ser buscada ao extremo, mesmo Que, pa
ra tanto, sobejem palavras-------------------------------------------------------------------------------

lP14563-5 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontra da necessidade de enxugar-se o
texto Pel a aprovação

lPT4559-7 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no SUbS
t ttut tvc

1P14562-7 GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pr-etende retirar, de entre os bens da União, os
termos da Martnha No entanto, por tradição, e, ainda hoje,
por interesse da segurança nacional, devem eles permanecer nc
catr-tnôntc federal. Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PFL •CHRISTOVAM CHIARADIA1P14540-5

lP14548-1 VIRGíLIO TAVORA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

E indispensável consagrar-se a tnvtctatrt t idade da imagem, da

-------------~~~~-~~~~~~~_:_~~-~~:~~~~~~:_~~:_!~~!~~~~~:_----------------------
lP14549-0 FURTADO LEITE PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a acrescentar ao Hem II do artigo 17 do Projeto de
Constituição dispositivo que tsente as instituições r t tantr-ó
picas de encargos sociais e determina que ã União cabe o pa
gamento do FGTS dos funcionar tos destas tnst ttutcões A nos
so ver, a sugestão é oesaconsetnaver como pr-tnc\pio constitu
cional de alcance geral-------------------------------------------------------------------------------

lP14541-4 CHRISTOVAM CHIARADIA PfL
••••••••• PARECER •••••••••

Convem ressaltar o mérito de tntctat tvas Que ooj et tvan fi
xar mecanismos de defesa do ",e10 ambiente No entanto, a pro
posição em análise aborda matéria tntr-e-ccnst ituciona1 , a
ser mais adequadamente tratada, na teatetecãc or-dtnar-ta Desta

------------_:~~~.:_~~~:~~~~:_~:~~-~:~:~~~~-~~-~~:~~:_------------------------
1P14542-2 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O objetivo principal deste ctspoatt tvc é o de impedir a
exploração que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
er- car-áter- permanente A grande injustiça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um satár-to con
dizente ao que elas recebem pelo serviço cr-estacc

Quanto á at tvtoece temoceãr ta ou sazonal, cuja legitimi
dade, as vezes, é tnevt tavet , a f e t or-dinária precisa asseau
r-ar , de modo que os direitos dos trabalhadores temper-ar-tos
ser-em satisfeitos

Finalmente, em se tratando de um preceito amplo deverá
;arrbérn ser regulamentado através de le1 or-otnar-ta

lP14544-9 LAVOISIER MAIA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_:~-~~~::~:~~~~~~~-~~_:~~~~~~~~~--~:~~-~:~:~~~~--------------------
1P14545-7 ENOC VIEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Por ser eatér ta de lei or-dtnar-ta, não foi por nós apro
veitada a nor-ma da at tnea "o" do item IV, do ar-t 17, do Pro
jeto

A Emenda sob exame propõe outra r-edação para a referida
norma. pelo que consideramo-la rejeitada

Somos pela rejeição

1P14550-3 FURTADO LEITE PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda objetiva transformar o atual artigo 480 em paragrafo
20 e acrescentar em novo -cecor- e parágrafo 10 , asseguran
do aos atuais servidores publicas os dtr-e ttos adquiridos, bem
como a estact t toace dos admitidos até 2301 57
Prejudicada, em face das alterações procedidas no substituti
vo

lP14551-1 WALOECK ORNÉLAS PFL
••••••••• PARECER .

A emenda pretende suprimir o art 360 que impõe 1tní tacão à

oar-t tctcacãc das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de crevtoêncta complementar para seus
servtccr-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matér-ta mais própr-ia de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, atnoa, Que o contr-ole e a r tscat t
aecãc dos "fundos de censãc- é competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
ã qual incumbe o acomnannamentc da coser-vêncta das normas i e-

-------------~~~~_:_~:~~~~~:~~~~::_~:~:~~:~::::._-------------------------------
1P14552-0 WALDECK ORNÉl.AS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A supressão proposta não deve ser acolhida O avanço da téc
nica fez nascer a necessidade de proteger-se o dtr-etto à trr-

------------_:~~~~~~~.:_~:~~-~~:_~-~:~~~~~-~~~~~~:~_:~:~~-~~::~~~~::_----------
lP14553-B WALDECK ORNELAS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

E rnctspensãvet consagrar-se a tovtctactt tcece da imagem, da
vida privada e da tnt tmtoaoe (los tnotvtoucs-------------------------------------------------------------------------------

1P14554-6 WALDECK ORNÉLAS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Visa ã supressão da letra "g~ do tnctsc VI do artigo 17 do
Projeto de const ttutcãc que, segundo o autor da emenda é ma
téria a ser abordada em lei cr-emar-ta, com prazos diferencia
dos conforme a natureza dos assuntos a que se refira. A nosso
ver, a argumentação procede-------------------------------------------------------------------------------

lP14555-4 WALDECK ORNÉLAS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~~~_::~~~-~-~~~~~::_~~:~~-~:_:~:~~:--~:~:_:~:~~::~----------
1P14556-2 IBERl:. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O direito á tnfzn-maçãn foi acolhido, com outra redação, no
substitutivo do Relator

lP14567-8 NILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER .

Pela ref etcãc. per- não se ajueter- ao consenso da Comissão
de Sistematização---------------------------------------------------------------------

lP1456B-6 ERVIN SDNKOSKI PMOB
••••••••• PARECER .

Defende o ilustre s tsnatar-tc da emenda a extinção dos Par
tidos sct f t tcos à data da orcmutaacêo desta Constituição
Nosso parecer é contrario à proposta porque o Projeto é bas
tante t textvet e liberalizante quanto a criação de novos Par
tidos, nada obstando que os insatisfeitos mudem de agremia
ção Além do mais, entendemos que esta decisão deve ser vo
luntária e não concutscr-ta Parecer contrario-----------------------------------------------------------------------

lP14569-4 ERVIN BONKOSKI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A exigência de unicidade do atstema de sauoe , aar-an 
t tnec o acesso igualitário da população ao mesmo, aliada ã
necessidade de concisão do texto, obrigou a supressão de
todos os aspectos cujo detalhamento pudesse ser deixado á

cnscter tnecsc posterior

------------------~:~~-~:~:~=:~--------------------------------------
1P14570-8 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
••••••••• PARECER .

O dtsncsf t tvo que se quer acrescentar consubstancta
pr-tnctctc de oot tt tca econômtca já albergado em permeio a di
versos dispositivos do texto do Projeto

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP14571-6 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
••••••••• PARECER .

---------------~-:~:~~:_:~~-~~~~~~~::~:_~:~:_~~~~::~~~_!~!:~-~~-:~:~~~-
lP 14572-4 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

O nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos quer acres
centar o 13 ao Ar-t 272 do Projeto de Constituição, obr1gan
do cada Estado a recolher 15% do Imposto sobr-e 'Circulação de
mercadorias para um Fundo de Equalização Nacional, para que o
valor global seja dtstr-tbutoc aos Estados e Territórios pro
por-cionalmente a população de cada um e inversamente propor-
cional a tributação "per capt ta'' •

Salvo eetncr- juizo, a pretensão fere a autonomia de uma
Federação Republicana, a inda mais quando a Assembléia Nacio
nal Constituinte recebeu a missão de restaurar os princ'pios
recer-at tvcs , pondo termo a centralização e a truer-eer-êncte da
União nos negócios dos Estados e dos Municlpios

No mérito, a equat tzeção é uma ficção, não sendo obten\
vet em nenhum pais de dimensões ccnt tnentats , em que, inevi
tavelmente, ocorrerão dtsnar-toaces tntec-r-eatonats e mesmo
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1P14572-4 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB lP14589-9 VICENTE BOGO PMOB

prazo as Câmar-as de Ver-eaoor-es para elaborar-em as r-escect tvas
const ttutcões euntcrcats Pelo não acolhimento

1P14594-5 ~rOSE IGNÂCIO FERREIRA PMDB
............ PARECER ..

sugestão opo r-tuna e adequada, lntegr-almente aproveitada, nos
termos do subst 1tut tvc

1P14593-7 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMDB
.............. PARECER .

A pretensão contida na presente emenda encont r-a-se ja
ntenanente cooteectaoa no ar-t 92

lP14596-1 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDS
........... PARECER .

Ainda que eer ttor-ta e altamente moralizadora, a presente
Emenda apresenta conteudo pe r-t tnente a lei~ordinária-------------------------------------------------------------------------------

PMDS1P14595-3 JOSE IGNACIO FERREIRA
........... PARECER .

Pelo acotntreento

1P14592-9 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMDB
............... PARECER .'1< .

O combate à pob r-eza e a garantia de uma existência dlgna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e eact tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção aos di r-at tcs do t r-abatnaoor e meof ante
severo controle do otecênctc de recursos do Er-ar-to Necessa
rio é, ademais, Que a Lei eatcr- contenha 00 oetnctotc crista
lino do combate a pobreza

Pela aprovação parcial

1P14591-1 JOSE IGNACID FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

As sup r-essões ou acrésctmos propostos com respeito ao i
tem convergem para a ~lgualdade de todos perante a tet ". aco
lhida no Substitutivo

lP14S97-0 JOSE IGNACID FERREIRA PMOB
................. PARECER ..

Acolhida no mérito, sendo fundidos os dois dispositi
vos, com nova redação

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

1P14590-2 MAURO BENEVIDES PMDB
.............. PARECER * .

A Emenda propõe al ter-ar a redação do oar-aa-aeo untco do
artigo 284

A Emenda anr-esent eoa pelo Nobr-e Constitutnte contem as-
pectos que r-apr-esentam efetiva contribuição para o ape r-fe1-
coerente do Projeto de const ttutcão que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acctntnento parcial, propondo para
o ar-tigo em foco a seguinte redação "As disponibilidades de
ca txa da União serão depositadas no Banco Centr-al As dos Es
tados. do mst r-t to Federal e dos Munlcípios, bem como as dos
Úrgãos ou ent toaoes do poder Publico e das empresas por ele
controladas, em tnst ttutcões r tnancetr-as cr tctats , ressalva
dos os casos cr-ev ts tos em lei"

Pela aor-ovecãc nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP14573-2 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOS
..................... PARECER ...

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a redação do Projeto pela er tertnecãc de ex
pressões ou de artigos cr-esctncnvets E cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o pr-tnctptc do utr-et tc, como o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcãc. sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que quallficam a matéria e que são pertinentes á teatata
ção cr-dtnár-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14577-5 SOTERO CUNHA POC
....... "' PARECER .

As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no
substitutivo Pela aprovação parcial

1P1457S-9 SOTERO CUNHA PDC
••• t<••••• PARECER .

A anenoa deve ser r-ejet teoa por não se ajustar ao entennt-

-------------~:~:~-~~:~~~~~~~::_~:_~~~~::~~-~:_~~:::~~:~:~~~~--~---------------
1P14576-7 SOTERO CUNHA POC
•••• "'•••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada. por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comlssão de Sistematização

----------------------------~--------------------------------------------------

1P14580-S SOTERO CUNHA POC
............... PARECER .

As finalidades da Emenda estão parte contempladas no
substitutivo Pela aprovação parcial

1P14579-1 SOTERO CUNHA POC
••••••••• PARECER .

Improcedente e 1mpert 1nente
A redação proposta e pobre, incompleta e vaga, contra-

riando a boa técnica legislativa
O texto do Projeto define o conceito de Mtnf st er tc Pu

b11cO e enumera os diversos ramos em que se desceor-a
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14578-3 SOTERO CUNHA POC
"' PARECER ••"' .

Pela aprovação parcial, nos termos do subst t tut tvo

1P14574-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOB
..................... PARECER .

A norma que a Emenda pretende inserir no Projeto de Cons
t ttutcêc já se encontra contida no seu ar-t 266, item r

tnn-e-t-eatonats e ate tntr-e-eeraouats E se v1avel fosse a
-ecuat taacão'". seria 1manentemente injusta, promovendo a
igualdade independentemente do mér-t to , da atividade e da cria
t tvtdade A otatr tbutcâo de r-ecet ta em proporção inversa a
r-ecett a t r-tbut ar ta -cer caotta'' desestimularia até o esforço
para melhorar a ar-r-ecadação e a tnsr ttutcão ou o aumento de
tributos. eet t t tcamente sempre desgastante E a ctstr-tbutcãc
pr-ece r-ctonat a população. não parece favorecer a contenção
reprodutiva e que gera c r-escentes reclamos de serviços pübli
cos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

Defensor Público advogado e ccnseouent emente , não há
nenhum veto a sua indicação O que se abomina é a for-mação de
castas Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14h98-8 DASO COIMBRA PMDB
............ PARECER •••••••••

A matéria abordada no item UI do art 86 esta p r-ejucrce
da cevtoc o disposto no ar-t 13 que versa sobre a mesma cces
tão Assim sendo. não há porque se repeti r- na Seção -noa ser-

-------------~{~~~::_~~~:~:~:_:~~~:~-------------------------------------------

lP145B1-3 SOTERO CUNrlA PDC
••••••••• PARECER .

A pr-oposição mescla "mer-ectmentc" e "anti9uidade" num
sistema nttir tdc de promoção que não ostenta r-ectpr-cc toaoe ,
favorecendo, assim, somente aos mais antlgos

1P145B2-t SOTERO CUNHA POC
•• "'•••••• PARECER "' ••

A matéria, CO'll a
Jdevida

vênia, não apresenta matiz cena
t ttuctonet , devendo ser tratada na 1eats tecãc "tnt ar-na corpo
ris-

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14599-6 DASO COIMBRA
..•••••••• PARECER * .

PMDB

lP14SB3-0 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER "' .

rr-crcceoente •
A emenda ver-cer-a contra todo o cacttutc do Mln1sterio.

eorment e contra o ar-t 232 que define as tncunoênctas do Pro
curador Geral da aacubr tca

Alega-se, ainda, a extst ê-rcta de confl1tos entre os
ar-ta 234, 125 e 299 do Projeto

Tais ccnrt ttcs desaparecem diante da interpretação sts
temática do texto

Pela r-ef etcãc

4P1460Q-3 OASO COIMBRA PMDB
..* PARECER .

A substituição do capitulo sobre Melo Ambiente, do Pr-o
feto de ccnst ttutcâc. pelo texto proposto na anenca. resulta
ria em exctut r- aspectos de fundamental importância, tal coma
a exigência de estudo pr-evtc de tnnacto ambiental para insta
lação de obras ou atividade cctenctatmente causadora de deg r-a
dação do meio ambiente Desta forma, acolhemos a idéia de tor
nar- o texto do cam tutc mais conciso. na forma do substituti
vo Que apresentamos, mas conclutmos pela rejeição da aeenoa
em anal tse

lP14584-8 SOTERO CUNHA PDC
............ PARECER .

Improcedente
Pretende-se a supressão do ar-t 234, argumentando-se

que se trata de matéria de lei complementar
A definição de garantias e vedações constitucionais em

norma constitucional e importante. de vez que evita que o le
gislador ordinário ultrapasse os limites que asseguram isen
ção e independência à instituição.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14585-6 NILSON GIBSON PMDB
............... PARECER ..

Improcedente
A redação suger1da trata de pormenores e detalhes que

melhor se enquadr-am na legislação ordinária, prevista no oa
ragrafo 20 do ar-t 231, do Projeto.

acenats , quase todo o proposto vem estatutuo no capitulo
(ar-te 230 a 234) que cuida do Ministél"'10 Publico

Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P14SB6-4 VICENTt BOGO PMDB
............. PARECER .

A estipulação do salário, por decor-r-er- de um contrato
bilateral, que pressupõe acordo de vontades, deve ser livre e
de acordo com as necessldades da empresa, o mercado rtle traba
lho e as qualificações profissionais do empr-eaaoc Assim. ca
be ao Estado fixar, apenas, o satar tc-etrrteo. capaz de aten-
der às necessidades oastcas de subsistência do trabalhador e --e)
de sua famt1ia

1P1460i-1 DASO COIMBRA PMDB
• •••••••• PARECER .

A r-emuneração em dobro das rer tas pode ser prejudicial ao
p r-ocr-te t r-aoatbadcr-. no sent tcc que representaria um custo a
mais para o empregador com ccnsecuentes reflexos nos seus
produtos.

Entendemos Que deva ser garantido o ctr-ettc as fér-Ias de

-------------~~-~~~~~-~~-~~~:.:_:~~-~:~~~::~~~~-~~::~:~~-----------------------
lP14602-0 DASQ COIMBRA PMDB
.......... PARE(!ER .

O artigo 90, "in fine" trata de um aspecto que comateman
ta a ct scostcão do ar-tigo AS t r-ansecrmacões e as r-ectaes tt t
cacões aovêem de reformas administrativas, Quando necessa
r-tas, devendo atingir todos os servidores, ainda que aposen
tados

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P14603-8 DASO COIMBRA PMDB
.......... PARECER .

A presente emenda traz uma boa contribuição no sentido de ma-

------------_:~~~~~-~_::~:~:._~~~~~-~::~-~~::_~-~~~:~:~:_-----------------------
1P14604-6 OASO COIMBRA PMOB
.......... 10•• PARECER "'''

O mesmo o'Jjet tvc visado pelo autor ser-á alcançado cor- a
proibição de exter-f cr tzaçõas cont r-ãr-tcs à moral e aos bons
costumes e de manifestações do pensamento que tnctt em à vio
lência ou defendam dtacr-tmtnacãc Tais proibições cons tan do
suost ttut tvc do Relator

1P14587-2 VICENTE BOGO PMOB
•• "' PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a r-eoecêc do Projeto pela eliminação de ex
c-essões ou de artigos cr-esctndtvets E prefer~ve1 adota.. uma
forrra que contenha o princlpio do direito, como o fez. o Pro
jeto de Constituição, sem, ent ..etanto, estender-se em aspec
tos que qualtf1cam a mcl.téria e que são pertinentes à leg1s1a
cão ordlnár1a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1458S-1 VICENTE BOGO PMDB
••• " PARECER .

A Emenda não apresenta contribuição de natureza jurídica
ou tecnica ao aprimoramento do Projeto

Rejeição

lP14589-9 VICENTE BOGO PMDS
............. PARECER .

A emenda objetiva elevar, de 6 para 12 meses, o prazo para as
Assembléias Legislativas adaptarem as Constituléàes estadu
a1s, ap6s a promulgação. da Constituição Federal Dá igual

1P14605-4 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER .

Ja não nos parece acertado tratar do tema -ueeenscr-ta
Publica", no texto constitucional, de seus vencimentos, mul
to menos

lP14606-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
.......... PARECER '•••••••••

A Emenda vis:a acrescentar ao artigo 12, XI. -g", que o
registl"'O de patentes e marcas estrangeiras subordina-se tam
bem ao interesse nacional e, não apenas, ao uso efetlvo da
cl"'1ação

Em nosso entender, tal maté ..1a não necessita constaI'" do
texto constitucional , ..mas da lel 0l"'d1naria

Pela rejeição

1P14607-1 OSWALDO LIMA FILHO PMD8
............. PARECER ••••••••••

A matéria é objeto de Direito Processual
Pela Rejeição --------------------------------------------------------------------------------

1P14608-9 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
........... PARECER- " .

Pela aprovação parcial, nos terllXJs do substitutivo
---------------------------------~---------------------------------------!.._---
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lP14628-3 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
........... PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do substltut\vo

1P14629-1 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
• PARECER ...

Pela rejeição O teor da emenda não e r-ater-ta constitu
cional

conat t tuc tonat ser-ta aoecueca a Legislação or-dtnar ta
especifica, em consonâncfa a uma cct tt tce nacional para o
setor mineral

Pela r-ejeição

lP14609-7 OSWALDO LIr/lA FILHO PMDB
............. PARECER "'.

O cnsccatt tvc proposto já consta do texto do Projeto de
ccnsr ttutcêo de forma eats abrangente e erectsa

Pela oeejuctctat toeoe

lP14610-l OSWALDO LIMA FILHO PMDB
........... PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

lP14611-9 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
............. PARECER •••••••••

O dteccet t tvc proposto ja consta do texto do Projeto de
ccnst ttutcão de forma eats abrangente e cr-ectsa

Pela cr-ejucnctat tceoe-------------------------------------------------------------------------------

lP14627-5 OSWALDO LIMA FILHO PMDB

lP14612-7 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
............. PARECER •••••••••

A Emenda procura incluir na Constituição, mat ér-ta emotanen
te utscut ttra na Subcomissão e na Comissão de Ordem Econômica
e Que foi, nas duas oportunidades, rejeitada pela maioria dos
r-emar-es daquelas ccmf ssões

Pela rejeição------------------------------------------------------------..------------------
1P14613-5 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A r-ater-ta e pertinente a legislação ordtnar ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14614-3 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
•••••••,.. PARECER •••••••••

A presente emende representa uma contribuição efetiva
para o acer retccenento do art 306 e seus oarear-aecs Exclui
as águas suoterr-ãneas , cer-mtte Que a União, na ror-ma da lei,
atribua aos Estados a concessão de uso de potenciais de ener
gia elétrica e define a participação do proprietário do solo
nos resultados das 1avras

se1a Aprovaç~o

lP14615-1 OSWALOO LIMA FILHO PMOB.*••••••• PARECER .
O Projeto da Comissão de stetemat teacãc inova de maneira

pos t t tva ao tratar numa seção eecectr tca o ctrettc á assis
tência scctat • e pela nr-tme tr-a vez da aos delineamentos pro
gramáticos fundamentais nesse campo o "status" de norma ccns
tftucfonal Cabe ressaltar, entretanto, que o texto aa proje
to não poderá acolher 05 desdobramentos necessar-tos à efeti
vidade da nct rt tca social no cas-ao da ass tstêncta publica, o
que deverá ser realizado via tectstacão cr-dtnar ta Entende
nce , pois, que a sugestão contida na e-enoa em ouestêc. não
obstante, seus méritos e relevância eenecrr tce poderá ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
formulações na ár-ea do desenvolvimento social

lP14616-Q OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER .

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP14617-8 OSWALDO LIMA FILHO PMD8
........... PARECER •••••••••

O Projeto de Constituição ao eleger como principio a pro
priedade privada e o incentivo a todas as for-mas de associa
t tvtseo. atende de forma plena aos cr-cnós f tos da Emenda

No que se r-et actcna com a herança, esta é tratada no toctac
XIV do ar-t 12 - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais

Fica, assim, prejudicada esta Emenda
Pela or-ejudtctat toeoe

1P14630-5 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER .

Improcedente
A redação proposta repete o eetatutoc no art 48 e seu

parágrafo untco do Projeto
A emenda, se aceita, representaria conoenaver pleonasmo

constitucional vergastado pela tecntca legislativa
Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P14631-3 MARCONDES GADELHA PFL
• •••••••• PARECER ...

Visa a suprimir as at tneas "a ", "b", "d" e "e" do Hem VII do
artigo 17 do Projeto de Constituição, por serem redundantes
Sugere, ainda, que a at tnea "c" seja tnctutoa onde couber,
com a supressão da expressão "requerer informação ao Poder
Publico" A sugestão representa, parcialmente, o nosso enten
dimento

lP14632-1 MARCONDES GADELHA PFL
........... PARECER ...

Visa a supressão da ar í nea "a" do 'item VIII, do ar'\;igo 17 do
Projeto de Constituição Que é óbvio e inócuo do ponto de vis
ta legal Consideramos a sugestão aceitável

lP14633-0 CARLOS 5ANT'ANNA PMOB
• •••••••• PARECER .

A Emenda em apreço, constante de umà proposição ampla,
abrangendo a Seção I do Capitulo II - Da Saude, com 5 ar-t t
aos , foi aprovada total ou nar-ctatmente no seu mérito, assu
mtncc, no entanto, colocação especial e organIzação diversas

lP14634-8 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
••••••••• PARECER ..

ccnstoer-e-se que o texto orlginal entre um concet tu 
al filosófico de tnctscut tver acolhida

Pela rejeição

lP14635-6 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
........... PARECER .

A Constituição assegura dtr-e t tos e impõe deveres ao Es
tado e aos tndtvteucs , Para assegurar o cumprimento dos deve
res órgãos são tnst ttutoos Operam eles no seio do Estado ou
na pr-cor-ta sociedade f é com respeito ao funcionamento deles
Que as atenções da sociedade devem-se voltar, para Que não se
cerceiem dtr-ettos , e para Que os deveres sejam cumpridos

lP14636-4 JOSÉ IGUÁCIO FERREIRA PMOS
.......... PARECER •••••••••

Entendemos Que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxuaaaeneo. e adequado, tendo passado pelo
cr-tvc de varias etapas

Assim, por coerência, somos pela rejeição desta emen-
da

lP 14644-5 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to conet ttuctonat el'1 elaboração. Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14642-9 • JOSÉ IGNÁCIO FEllREIRA PMDB
.......... PARECER .

A matéria constante da cr-ese-rte Emenda é t totca da le
gislação tnrr-accns t t tuc tcnat da\ nosso parecer ccntr-ér tc-------------------------------------------------------------------------------

Entendemos que a mater-ta de direito internacional, em
bot-a não reconhecida na proposta de texto ccnst ttucrona t como
autônona, assim como muitas outras, f a se encontra impl 'icita
entre aquelas das quais cabe a União tratar

Pelo não acolhimento

lP14645-3 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
........... PARECER •••••••••

Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. mcce
rente, rejeito-a, por não se harmonizar com o entendimento
predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

PAIOSlP14637-2 JOSE IGNAC1D FERREIRA
• PARECER ..

lP14643-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER ••••*"'•••

Não consideramos adequado Que o texto constitucional re
conheça o subemprego COMO forma t tcf ta de trabalho

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1463B-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PAlOS
........... PARECER ..

A proposição apresentada e valiosa mas, a realidade tn-aattet
r-a esta a exigir o cumprimento do atendimento do ensino fun
damental. o de 10 grau e ccr-tcatcr-to Assim sendo não haverá
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

1P14646-1 JOSé: IGNÁCIO FERREIRA PMOB
"'•••••••• PARECER ••• "'.......

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~:~~~::_~~_:~~:::~~-~:..~::::~:::::~~~----------------
1P14647-0 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
..........* PARECER ..."'•••••••

Entendemos Que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxusanentc. é eoecuacc. tendo passado pelo
crivo de várias etapas

AssiM, -ocr coerência, somos pela rejeição desta emen-

1P14641-1 JOSÉ IGNA,CIO FERREIRA PMOB
.......... PARECER .

O Regime de Governo há de ser aprovado em bloco como um
s1stema, com normas Que não encerrem cont r-ac rções A adoção
da norma proposta poderá criar problemas de s ts temartaacãc

Pela rejeição'-------------------------------------------------------------------------------

1P14639-9 JOSÉ IGN.IlCID FERREIRA PAIOS
.......... PARECER ••"' ...

O Reg1me de Governo há de ser aprovado em bloco, como um
s tatema , com normas que não encerrem contradições A adoção
da norma proposta poderá criar problemas de sistematização

-----------------~:~~-~:~::~~~--------------------------------------_.._-------
1P14640-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........... PARECER •••••••• "

Pretende o autor acrescentar at tnea no 'Item IV do art
27, estabelecendo a obrigatoriedade dos parlamentar-es presta
rem contas referente ao exer-ctctc do mandato perante a Casa
t.eçts tattva respectiva

antenoerce Que somente deve ser tnser too no texto cons
titucional o d1sposto na at tnee "a" do 'item IV do ar! 27-------------------------------------------------------------------------------

1P14623-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER .

A limitação do tamanho da propriedade não é cr-tt ér-to e
ficiente para determinar- a função social da propriedade NO
nosso entender, deve ser- preservada e estimulada a cr-ccr-reoa
de extensão ccecer tver com a exploração existente, desde que
utilizada de for-ma r-actcna t e assegurada a função social da
terra

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14619-4 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
........... PARECER •••••••••

A economia brasileira não pode mais prescindir-se de ca
pitais estrangeiros, pelo contrario, negar-se-ia ã Nação in
Questionáveis cener tctcs do continuado cr-esctmerttc das rela
ções econõmtcas tnter-nactcnats . num mundo cada vez mais in
terdependente

As diversas formas de atuação e controle do capital es
trangeiro no Pats merecem o resguardo de meticulosa teatsta
cão. cabendo ao texto const t tuctcnat , entretanto, expressar
sua aceitação condicionada ao interesse nacional

Pela rejeição

lP1462l-6 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER ...

De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos inte
resses do sats e assegura a br-as t t etr-cs os eener tctos sob as
formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos
de promoção da atividade econômicas constantes dos planos e
programas de desenvolvimento nacional
Deve-se acr-escentar Que COl!' a exigência de domicilio no Paj s
desses titulares Imped1r-se-á Qualquer desvio de nener tctcs
ou vantagens

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo

lP14625-9 OSWALDO UMA FILHO PMDB
........... PARECER .

A Emenda proõe alter-ação em vários dispositivos do Proje
to de Constituição da seção sauoe

Algumas propostas foram de alguma forma epr-ovet taoas pelo
Relator no seu Substitutivo Outras não

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P14618-6 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação

A emenda e aprovada, nos termos do substitutivo

1P14620-8 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
••••••••• PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P14624-1 OSWALOO LIMA FILHO PMOB
........... PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P14626-7 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa a dar nova redação ao dispositivo ao Projeto
que cuida da definição dos fundamentos e principias da ordem
econômica

Embora nada se possa opor ao mérito do texto proposto, sua
cr-ejuotctat tcaoe e patente, de vez QUI:! avança sobre matéria
de varias d1spositivos do projeto

----------_.._---~:~~-~:!::~~~------ -----------------------_.._-----------------
1P14627-5 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda propõe matéria Que não deve ser objeto de norma

lP14622-4 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
........... PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos dO substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------

da
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tigo
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'14649-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............. PARECER ..

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to ccnst ttuctcnar em elaboração Pela rejeição

1P14663-1 JOÃO CALMON PMOB
.......... PARECER .

A matéria constante da presente Emenda é t tntca da le
gislação tntr-aconst ttuctcnat , dai nosso parecer contrário

11'14652-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
•••••"'."' .. PARECER •• "'••••• '"

A pretensão está, em parte. acolhida pelo esboço de
Subst t tut tvo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP14673-9 JORGE HAGE PMDB
................ PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matér ta tratada no cnsccsr
t tvc que se pretende suprimir flgurarla melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exctus tvteece da folha de
salários para tnctoêncte de contribuições sociais destinadas
á Seguridade possui lmpl reações bastante significativas no
t tnanctamentc de programas e entidades já consolidados no
campo soclal

Somente mediante tratamento via legislação lnfraconstltu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tnctspensavets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os dtver-sos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent ido, julgamos r-e
comencever acolher a emenda sucr-eeatva, remetendo a matéria
a ulterior ccns toer-acêo. ao ensejo do processo legtslatlvo
or-dtnar-tc

11'14667-4 JOÃO CALMON PMDB
.......... PARECt::R .

O prazo de dez meses para a elaboração das leis comple
mentares e exvauc demais Pela rejeição

1I' 14668-2 JOÃO CALMON PMOB
.... "' PARECE:R ..

Seguindo a tradição do ütretto nacional. a Emenda aqui
examinada trata de matéria tner-econsr ttuctcnat , cabendo.
pois. ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo legislativo

A Proposição em causa contraria o or-tncuito da destinação
de recursos publicas para o ensino publ tcc

11'14678-0 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER .

A proposta de Emenda dispõe sobre conteuoc cujos desdobra
mentes jur-tctccs, segundo a praxe do ütr-ef to no ar-es t r melhor
se coadunam CO" a teats tacãc cr-atnãr-ta e complementar

Pela rejeição

11'14670-4 JOÃO CALMON PMDB
............. PARECE:R .

A emenda apresenta redação mais abr-acêncta do que a do ante
projeto
É per-feitamente aor-cvett ãvet

11'14674-7 JORGE HAGE PMOB
.... "' PARECER ..

Trata-se de cr-ecet tc de nct tt tca fiscal nass tvet de figurar
no contexto de planos e programas plurianuais de desenvolvi 
mento econômico dado haver a necessidade de reexame das espê
cles tributarias com eles compatíveis Ademais. a emenda
obrigaria a reformas cer-tôctcas do s tatema tetbutar tc.
Pela rejeição

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

11'14676-3 JORGE HAGE PMOB
.............. PARECER ..... "'......

A proposição apresentada é valiosa mas, a- realidade brasl
tet-a esta a exiglr o cumprimento do atendlmento do ensino
fundamental, o de 1 grau e obrigatório Assim sendo não ha
verá recursos financeiros para a execução do previsto na pre
sente Emenda

Quanto ao conteudo da punlção em casos de omissão em ofe
recer ensino fundamental. obrlgatório f a consta em outro
artigo

Pela r-ejetcãc

11'14671-2 JORGE HAGE PMOB
.............. PARECER ."' .."''''''' ....

O cont euno da Emenda, em confronto com O do Projeto e das
demais enendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os no
bres cr-ccôs ttos do Autor, não se harmoniza com a s tatemat tca
que oriente o sistema de planos e Orçamento proposto, nem co
tnctoe com os pontos de vista expressados pela maioria dos
membros desta Comissão

11'14675-5 JORGE HAGE PMOB
............ PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende sucr-tmu- figuraria melhor em legislação
ordinária. eis que a proposta de exclusividade da folha de
satàr tcs para tnctcêncta de contribuições sociais destinadas

~ i ~~~~~~~:~~oP~:;S~~o~~~~~gagõ;~t~~~~:~tjas i gg~~~~~i~~~~s g~
campo social

Somente medlante tratamento v ta legislação tnfr-accns t t tu
ctonat poderiam ser fixadas as cr-ovtsões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e cons tõer-anrro-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo aent too, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-eeatva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

1I' 14672-1 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECE:R ..

Pretende-se, com a Emenda em apreço. dar nova redação ao
2 do Art 257

Não obstante os louváveis propósitos da Emenda, cbeser-va
se que a redação proposta mantém os mesmos objetivos do cf s
postt tvo. tal como está redigido. Os elementos não essenctats
constantes da redação proposta se acham tmct tcrtaoamente con
tidos nos objetivos. expressos no 2 do Art 257, mostrando
este. na redação do Projeto, forma e conteudo mais apropria
dos ao texto constitucional

Pela cr-efuotctat toeoe

1P14677-1 JORGE HAGE PMOB
............... PARECER .

A pretensão do autor- encontra-se plenamente sat t s tet ta no
caput do ar-t 86 ao fazer remlssão ao ar-t 13

1P14669-1 JOÃO CALMON PMDB
............. PARECER •••••••••

A crooostcão em exame, conquanto const t tua valioso subsi
dio para a educação. merece ser adequadamente considerada
quando se tratar da legislação complementar e ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14680-1 JORGE HAGE PMOB
................. PARECER "' ..

Uma Constituição não deve conter pequenos detalhes. É impor
tante sim o umecr-me escolar, mas esta especificação ser-á ma
téria de Lel ürutnãr-ta e Complementar.------------------------------------------------------------------------------

1P14679-8 JORGEHAGE PMDB
............... PARECER ..... "'.......

O item VI do artigo 373 referente a enstnc noturno foi
suprimido passando assim a constituir ccnteuco de lei comple
mentar. portanto a Emenda está prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

PMD811'14651-8 JOSÉ IGNACIO FERREIRA
............. PARECER .

É eatér-ta de lei or-dtnar-ta

1P14658-5 JOÃO CALMDN PMOB
.............. ,. PARECER ..

As sugestões. contidas na proposta de Emenda, trazem alguns
desdobramentos que. na tradição jurídlca m-aettetr-a. melhor

------------_:~-~~:~:~~_:~_:~:~~-~:_~:~~:~:~~~-~~~~~~~~:_:_:~~~~:~:~::~--------
1P14659-3 JOÃO CALMON PMDB
............... PARECER .

Acolhida no mer-tec, tendo em vista que os artigos 336 e
487. que dispunham sobre a mater ta no Projeto da Comissão de
Sistemat taecão , foram suprimidos no sucst t tut tvo do Relator
Ver, a cr-cccattc. o teor do parecer dado a emenda numero
11'00202-8

1P14655-1 FRANCISCO DORNELLES PFL
.......... "' PARECER ..

Os objetivos perseguidos pela Emenda conflltam com a
ar tentação adotada pelo Subst t tut tvc

Pela rejelção-------------------------------------------------------------------------------

11'14660-7 JOÃO CALMON PMDB
.......... PARECER .

De fato, a natureza per-t tcutar- que reveste a intervenção
estatal no oomtntc eccnõmtco, vinculada a preceitos r-e'tat tvcs
à segurança nacional ou a interesses cotet tvos relevantes.
por si so justifica eventuais concessões de or tvtteatcs
e/ou subvenções a estas ent 1daoes cubt tcas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
servtcos essenciais à população, e a prcoccão de um conjunto
de bens eetr-at eatccs que demarcam a sua relevante função se
clal e econômica, ao tempo em que a distingue e a d1ferencia
da tntctat tva privada

Nessa perspectiva. s6 não justifica a concessão de oenet t
elos etscats CI'-'8 não sejam extensíveis as empresas privadas

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P14662-3 JOÃO CALMON PMDB
............ PARECER ..

Considerando as razões apresentadas na justificação e o en
erendtmentc de grande numero de const ttutntea.entenoenos ser
válido a inclusão de vtncutacâc de receita espectf tcamente
para a educação aes tm.ccnatoer-emos a Emenda como aprovaoa.em
parte, na forma do substitutivo

Pela aprovação parcial

1P14661-5 JOSÉ LUI7. DE SA PL
.......... PARECER ..

A Emenda objetiva incluir parágrafo no artlgo 270 do Pro
jeto de Constituição da COmissão de Sistematização, de modo
que fiquem imunes do tmposto de renda os r-enotmentos corres
pondentes a proventos de aposentadoria não superiores a vinte
sarar-tos mj ntmos

Não obstante a importância 'da Emenda. entendemos que se
trata de mater-t a que por sua natureza e car-acter t s t t cas , de-
ve ser regulada a nwet de legislação crumar t a e não no
texto constitucional

O problema não e de lmunidade mas, sim, de isenção Cabe
a lei, entre mtr-teoes de rendimentos. esoectt tcer- os que se
sujeitam a taxação e declarar os Que t tcam fora da tributa
ção Somente quando se trata de proteger valores fundamentais
é que a ccnst ttutcãc deve tnter-v tr- e criar restrições ao La
glslat tvo

No caso em debate, a realidade eccnômtco-soctat pode se
apresentar camb í ante , ensejando Que pessoas com rendlmen
tos expressivos noutras escéctes - o Que desaconselha solução
vntca rlgida. via Constituição A ter or-ntnar ta tem melhores
condições para a adequação da norma aos fatos

Pela rejeição

1P14664-0 JOÃO CALMON PMDB
................ '" PARECER ...

Segundo a tradição do Direito nacrcnat , a Emenda aqu t exa
minada trata de matéria tnrr-accnst t tuctonat cabendo, pot s ,
ser ceej rc de cutdadosa consideração em etapa posterior do
orocesacr- legislativo.

Pela r-ejetcão,

11'14653-4 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
............... PARECER ."'•••••••

A emenda r tca prejudicada, face à opção do Relator no
sentido de suprimir. no texto do sunst ttut tvo. o dispositivo

-------------~~:_~-~~~~~-~::~:~~~:_~~~:~~::_----------------------------------
1P14654-2 JOSÉ IGNAClO FERREIRA PMDB
............ PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento. tendo em v tst a a orientação adotada
no suust í tut tvo

11'14657-7 JOÃO CALMON PMDB
"'••• "' PARECER .

A sugestão do autor, propondo a criação do 30, deve
ser tratada por legislação ordinarla por uma tet que trate de
po l tt tcas globais para o oesenvotvtnento ctent t t tco e tecno
tóatcc

Pelas razões expostas propomos a supressão de todo o ar-

11'14656-9 JOSÉ LUIZ DE SA PL
.......... PARECER .

Estamos consciente que a fixação de um limlte de idade
sempre e algo ar-b t trar to , Entretanto, levando em conta o 'indi
ce de vlda media de or-as t retr-o, entendemos que 70 anos e uma
boa idade a ser estabeleclda

1P146S0-0 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
................ PARECER .;" .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to const Huc,cnal em elaboração Pela r-eyetcãc-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
1P1464B-B JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............... PARECER •••••••••

Sua Errenda f e esta plenamente contemplada neste Projeto-------------------------------------------------------------------..-----------

11'14665-8 JOÃO CALMON PMDB
........... PARECER .."''''.''' ••••

Esta Emenda pretende incluir na competêncla da União tns
t ttutr- trnpoat o sobre her-anças e doações de qualquer natureza

Contudo. tal emenda é contrária ao sistema tributaria
atualmente estabelecido pelos constituintes

Pela rejeição
--------------------------~---------------------------~------------------------

1P146B1-0 MICHEL TEMEI? PMDB
.............. PARECER ~ *

A Emenda proauana por uma fórmula mitigada de unicidade
sindical. enquanto que nós optamos pelo plur;;tlismo sindical.
embora com alguma concessão em nome da conjuntura de nosso
stnctcat tsnc

Somos pela rejeição

1P14666-6 JOÃO CALMON
""' '" PARECER .

PMOB
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SUBSTIl'UTlVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP14700-Q DARCY DEITaS PMOB
.......... PARECER .

a objeto da Emenda é matér ta de lei cr-dtnar ta
Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14682-B MICHEL TEMER PMDS
••••"'••• '" PARECER •••••••••

Existe no bojo do Projeto mandamentos gerais r-atat t 
vos as matérias E cetncrctc ccnst t tuctcnar , convém lembrar,
que às disposições de cunho aemtrn str-at tvc em especial, or-e 
vistas na orblta federal aplicam-se, no que for pertinente,
aos outros rüvets teoer-at tvcs,

lP14699-2 OARCY DElTaS PMDB

lP14686-1 MICHEL TEMER PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no Substitutivo

lP146BS-2 MICHEL TEMER PMDB
............ PARECER •••••••••

A Proposição em exame abrange o ortncrptc da v1ncu1ação
de recursos para o ens1no, tendo sido aprovada na forma do Su
nst í tut tvc

lP146B8-7 DARCY DEITaS PMDS
••••••• ,.. PARECER •••••••••

o scaer-tcc não atenda às formalidades para flgurar no
texto const t tuctcnat • devendo ser objeto de legislação cr-dt
nar ta , como estipula o prccr tc utspos tt tvo emendado

Pela rejeição

lP14690-9 DARCY DEITaS PMDB
........... PARECER •••••••••

o sugerido não atende ãs formalidades para flgurar no
texto constitucional, devendo ser objeto de legislação cr-dt
oar-ta, COI'IQ estipula o c-cor-te dispositivo emendado

Pela cef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP14703-4 DARCY DEITOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Materia de legislação or-dtnár ta Pela rejeição.

1P14706-9 DARCY DEITaS PMDB
............ PARECER .

Pelo não acolh1mento A questão da d~vida externa brasi
leira encontra-se completamente encaminhada pelas autoridades
nacionais

lP1470S-1 DARCY DElTDS PMOB
••••••••• PARECER .

a utpcatt tvc em tela efetivamente trata de matéria infra
constitucional, conforme as tradições do utrettc Brasileiro.
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1470l-B DARCY DEITaS PMOB
••••••••• PARECER .

A meter-ta é pertinente a legtslação or-ctner ta-------------------------------------------------------------------------------

lP1470B-5 DARCY DElTQS PMDB
........... PARECER .

Jã se está procedendo a uma Reforma aomtntstrat tve a as
sunto estã afeto a legislação ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14702-6 DARCY DEITaS PMDB
••••••••• PARECER .

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Pr-estden
de da neount tca cr-evtsto no art 458 do Projeto

A medida proposta não merece ecointoa. tendo em vtata que
o ctseos tt tvc supracitado já reduziu em 1 ano o mandato estab
etectoc na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, que a per-manáncf a do atual Pre
sidente até 1990 juet tt tce-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às atter-acões orgânicas e estruturais do Pa\s,
determtnadas pelo texto constitucional que ora etaccr-emcs

somos, assim, pela rejeição da emenda

1P14704-2 DARCY DEITOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
or-ctnar-ta, eis Que a cecccsta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contr-tnutções sociais destinadas
á Seguridade possuí implicações bastante slgnificattvas no
financiamento de programas e entidades já conscr tcacos no
campo social

Somente mediante tratamento vta legislação tnrr-accnst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tndtsoensévets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevâncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas ecr-esentsoae no mesmo-sentido, jutceece re
comendável acolher a emenda supr-eas tva , remetendo a mater1a
a ui ter-ter- consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lPl4707-7 DARCY DElTaS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A ~ter'a de Que trata a Emenda não pertine ao ar-t tsc13, mas, sim, ao cepttuto especifico da Segur1dade scctat ,

PM06lP14691-7 DARCY DEITaS
••••••••• PARECER .

lP14684-4 MICHEL TEMER PMDB
•••• *•••• PARECER •••••••••

A emenda objetiva prever a dtscensa de aplicação das r-e
cettas vtncutaces , pelos Municlp10s, mediante certos crité
rios a autor refere-se, especlf1camente, na just tr tcacão. ao
caso dos recursos vinculados à educação A eliminação de

tal vinculação torna desnecessário o dispositivo Pela pr-ej u
otcectr toace

lP146B3-6 MICHEL TEMER PMDB
•••*••••• PARECER •••",•••••

A Emenc:la propõe a supressão das at tneas "f " e "m'", do
tnctsc IV, do art 17, do Projeto

Quanto ã at tnee "j", a supressão coincide com o que mani
festamos en nosso parecer a Emenda 1p1682S-5, pelo que, nesse

caso, somos pe 1a aorovacâo
Mas, relativamente à norma da a l tnea "mO, a Emenda preco

niza o contrario do que expressamos
Nesse caso, somos pela rejeição
No conjunto final, pela aprovação parcial

lP14687-9 DARCY DEITOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O controle a fiscalização e a participação na produ -
cãc oe »ectcementcs é competência do sistema nactona t uni
co de eauoe, devendo ser cnsctoi tnacc oportunamente, ccn 
forme se faça necessário

Pela prejUdiCialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP146B9-5 DARCY DEITDS PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

a sugerido não atende as rcr-mai teaoes para figurar no
texto conet ttuctonat , devendo ser objeto- de legislação ordi
nária, corno estipula o próprio dispositivo emendado

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

o detalhamento previsto na Emenda não está em contormtoad
e com a tecntca .ccnst ttuctonat •

Pela Rejeição

lP14692-S DARCY DEITOS PMDB
••••••••• PARECER .

A tcete de repressão a abuso do pOder econômico sob for
mas que visem a eliminar concorrência e dominar mercados, e
que resulte em or-ejutzc do consumidor, ou em lucro exaaer-aoo
da empresa, está adequadamente atendida pelo texto do projeto

Pela aprovação parcial

lP14709-3 DARCY DEITaS PMOB
........... PARECER .

a objetivo da presente emenda encontra-se plenamente sa
t tsret tc no ar-t 12, a t tnea f, dispensando assim, nova figu
ração da matéria na seção dos Servidores

lP14710-7 aARCY DElTOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A mater ta constante da presente emenda se coaduna com as
l tnhas se-ats do Projeto, da1 nosso parecer pela sua aprova
ção parcial

lP14713-1 ANTONIO BRITTO PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhic!o parcialmente, nos termos do ttem respectivo,
acrescido tia menção "privada", por tratar-se de competência
fiscalizadora do Poder Público

lP147ll-5 ANTONIO BRITTO PMOB
••••••••• PARECER .

vtsa acrescentar ao artigo 17, IX do Projeto de Constituição
ntecos tt tvo que explicite que a informação ccmer-ctat não po
derá ser censurada e obedecerá aos nr-rnctotos do r-esnet tc à
verdade e aos direitos do consumtccr- Acrescenta, ainda, dis
positivo que determina que as formas de eutcr-eautanentacâc
entre produtores, coneumtocr-es e dtetr tbutdcr-es de bens e
serviços no Pats serão est tmutedas Entendemos que a primeira
sugestão dá aos comerciantes cr-tvt téatos indevidos e que a

-------------~~~~~~~-~~~-~~~:~~~-~~~~:~~-~:_~~~-~~~~:~:~~~~~-------------------
lP14712-3 ANTONIO BRITtO PMDB
.......... PARECER •••••••••

O proposto na Emenda esta em par-ta considerado no Subs
titutivo

lP14693-3 DARCY DEITOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

acredt ta-aa que as restrições estabelecidas nos incisos
acabem por produzir os efe1tos desejados pela emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP14694-1 DARCY DEITaS PMDB
........... PARECER .

o conteudo da Emenda, em sua essência, já está tnccr-cc 
r-aoo ao Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP14695-0 DARCY DElTQS PMDB
.........". PARECER .

atr-eves do cr tnctptc da universalidade da cobertura,
Projeto Constitucional assegurou proteção pr-evtoenctar-re a
todos os cr-as t tetr-os , independentemente de ccnst ttutcâc para
o s tster-a Q valor do benet tcto e as condições para sua con
cessão, porém, devem ser objeto de lei ordinária Pela aprova
ção parcial

lP14696-B DARCY DElTDS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida no mérito, tendo em vtata que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
srstemat teaeâe, foram supr-tmtrícs no subst ttut tvc do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado à emenda numero
lPOO202-8 ~

lP147l4-0 ANTONIO BRITTO
........... PARECER .

É matéria de lei ordinária

PMDB

lP14697-6 DARCY DEITOS PMOS
............. " PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
or-df nar ta , ata que a proposta de exclusividade da folha de
sa tér tos para tnctoêncta de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui tect tcecões bastante significativas no
r tnanctenento de programas e entidades f a consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação infraconst1tu
c tonat poder1am ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da meter-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtoos

Em vteta da relevância do assunto, e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sent tuo , julgamos r-e
comendave1 acolher a emenda sccress tva , remetendo a matéria
~r~~~ã~~~r cons1deração, ao ensejo do processo teats iat tvc

_________________________________________________.1 _

lP1469B-4 DARCY DEITaS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-ccôs ttc de
atecr tvtcar- a redação do Projeto pela e1 tmtnecãc de expres
sões ou de artigos oresctndtvets É cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o principio do direito, como o fez o Pro
jeto ce Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que quat tr tcam a meter-ta e que são pertinentes à legisla
ção or-o i nar i a
Pela rejeição

lP14699-2 DARCY DElTaS PMDB
........... PARECER ..

Pela Aprovação Parcial, nos termos do substitutivo

1P14715-B ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER ..

Visa acrescentar ao t ten 11 do artigo 17 do Projeto de cone
t ttutção dtsoostt tvc que esclareça que as cccper-at tvae dis
pensarão autorização estatal para sua fundação, bem como tn
ter-eerênctes em seu funcionamento Não julgamos necessária a
exct tcttacãc, vez que a cooperativa também é um tipo de asso
c-acãc.

1P147l6-6 ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda ccectctcna a cr-tacãc-ce empresas publicas e a
participação da União em empresas de economia mista, bem como

a definição de seus quadros de pessoal, a aprovação prév1a
do Congresso Nacional Pelo não acolhimento, conforme orien
tação caca ao sucst t tut tvc

1P14717-4 ANTONIO BRITTO PMDB
•••••"."' .. PARECER "' ..

O direito de resposta é tratado mtnuoenreeente no Substituti
vo do Relator

1P1471B-2 ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva centralizar, em anst ttutcões r tnancet
ras oficiais federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta, não cnstente os elevados propósitos do
nobre const ttutnte, é de natureza tnrr-accnst ttuctcnat , danas
as caracter i st tcas da matéria disciplinada

A Constituição que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes cr-ôcr-tos de regulamento, se a pretendemos duradoura

------------------~~~!~.:._:~~~-~~~~-~~~~~~~~-~:_:~:~~~----+--------------------
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1P14741-7 ANTONIO BRITTO PMOB
••••••••• PARECER •••••• "'••

Pela aprovação, por ser- considerada matéria r-etevan-

1P14743-3 ANTONIO BRITTO PMDB
........... PARECE:R •••••••••

O paragrafo e-eoecce foi suprim\do------------------------------------------------------------------------------

lP14740-9 ANTONIO BRITTO PMDB
• •• "'''' •••• PARECER ••• --•••••

Pela rejeição. tendo em vtete a ee teetacãc dada ao suas
t t tut tvo

PMDBKOYU IHA1P14735-2

lP 14744-1 ANTONIO BRITTO PMOB
• PARECE:R •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
t ttut tvo.

lP14746-8 ANTONIO BRITTO PMDB
........... PARECE:R •••••••••

Entendemos que o texto do pr-cj eto , salvo pela necessi
dade de pequenc enx.ugamento, e adequado, tendo passado pelo
crivo de várias etapas

Assim, por ccer-êncta. sornas pela rejeição desta emen
da

-----------------------------------------------------------------------------~-

lP14745-Q ANTONIO BRITTO PMOB
••• "'••••• PARECE:R .

Pela sef etcãc
Não existe vedação Constitucional a que o Estado edite

normas procedimentais sobre loteria estadual

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECERSOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

civil, sendo, como e,o tauoênto.r-ancteentc do senncr-to.neen
f1teuse que o artigo 471 ext tnautr-ta Também não seria o ca
so de dispensar_se a cobrança de taxas (escécte tr-tbut ár í a Iou
de "taxas de ocupação" (contratuais), apenas em vtr-tutoe das
benfeitorias realizadas Em uuatouer- caso, não se configura
ria, portanto, a ottr-routação

Pela rejeição

lP 14742-5 ANTONIO BRITTO PMDB
••• "'••••• PARECE:R •••••••••

O I1mHe referido no ctspos tt tvc proposto esta plena
mente contemplado em artigo pról)rio do substitutivo, no 'tttu
10 VII, canttutc lI, seção 11-------------------------------------------------------------------------------

1P14739-S ANTONIO BRITTO PMDB
"'••••• "'•• PARECER ..

O Relator opta por redação diferente
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

1P14736-1 KOYU IHA PMDB
• PARECER ."•••••••

A emenda objetiva conceder estabilidade aos servidores Que
contem, quando da promulgação da Constituição. cinco anos de
prestação de ser-vtccs , a qualquer tHu10, a admtnistração pu-

-------------~~~::_::~:~~~.:.-::::~~:~-~~-~~~::~~:~--~:~~-~~~-~:~~~~~:~:~--------
lP14737-9 MYRIAN PORTELLA POS
.......... PARECER .""••••••

O cr-tnctctc da isonomia. acolhido pelo substitutivo, a-

-------------~:~:~_:_~~~-~~::~~~~~~~~~-~~~:!~-~:_:~~~:_':_---------------------
1P1473B-7 MYRIAN PORTELLA POS
........... PARECER ."•••••••

A emenda ao Preâmbulo, que recomendamos à aprovação, é
das mais simples, e reza "A Assembléia Nactonat ccnst ttutn 
te, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte Constituição ~

Pela rejeição, portanto, desta-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
-~------------------------------------------------~----------------------------

lP14719-1 ANTONIO BRITTO PMOB
•••••••• '" PARECER "''''''''''''' ••••

A EMenda pretende responsabi l1zar a União por depósitos e
aplicações nas tnst ttutcõee financeiras por esta controladas

O texto emendado. artigo 2B5 do Projeto de ccnst tturcãe.é
r-etactonacc com o artigo 32B, v, do mesmo projeto, que atri
bui à Lei do Sistema Financeiro Nacional dispor, entre outras
matérias, sobre a criação de fundo, mantido com recurso das
instituições financeiras, com o objetivo de proteger a ecomo
mia popular e garantir oeocsttcs e aplicações até determinado
vator-,

A participação das instituições oficiais neste fundo jus
t f r tca-se , pr-tnctnatmente se se ccns toer-ar- Que algumas, a
exenato do Banco do ar-as t 1 S A , têm acionistas privados aos
quais distribuem lucros e dividendos e que, evidentemente, de
vem responder - junto com o acionista major-f t ar tc - pelas
obrigações da instituição. Não nos parece legHime pretender
que a União, com recursos ar-r-ecados da toda sociedade, garan
ta, com exclusividade, os oeccs ttos e as aplicações realiza
das nas tnst ttutcões financeiras que controla

Assim, não obstante os elevados m-ccósttos que inspiram o

-----------~-~~:.':~:_~':~~-~::~-~~~~::~':-~~-~:~~~------------------------------
lP14720-4 ANTONIO BRITTO PMOB
............ PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual er-cooatto de
s tmct tr tcer- a redação do Projeto pela eliminação de expres
sões ou de artigos cr-esctndtvets É cr-eeer-tver adotar uma
forma que contenha o pr-tnctntc do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a meter-ta e que são pertinentes à 1eg1s1a
cão ordinária

-------------~:~~~~:!::=~~-----------------------------------------------------
lP14721-2 ANTONIO BRITTO PMDB
............ PARECER •••••••••

A Emenda pretende incluir as ccocer-at tvas , o ato coope-
rativo ou as operações c-evtetas nos objetivos sccta t s do
sistema cccperat tvc entre as 1mun1dades tributárlas

Durante os trabalhos das Subcomissões e das Comissões •
Temáticas oer tneou-se uma t enoêncta Crescente, de seus mem
bros, no sent too de se manterem as tmcntoeoes tr-tbutãr-tas I

nos limites e com a abrangência hoje vigentes
A ammtacãc do rol das imunidades tributárias cer-tamen 

te dificultaria ° eiance da arrecadação necessária para a
descentrallzação de encargos e para ar tvter- as f1nam;as esta
duais e euntctpats da situação de cenvr-ta em que hoje se en 
contram

lP14722-1 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER •••••• "'••

O proposto na Emenda conf1ita com os or-tnctptos adotados
pelo Projeto

--------------------------------------------------------------------~----------

lP14723-9 ANTONIO BRITTO PMDB
.--..--"'----.'" PARECER "''''••'''... '''.

No entendimento oo Relator, a matar-ta tratada no dtacosr
t tvc que se pretende suprimir r taur-ar ta metncr- em legls1ação
ordinária, eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
à Seguridade possu1 tect tcecões bastante signif1cativas no
flnanc1amento de programas e entidades já consolidados no
car-ne social

Somente mediante tratamento via legislação trrer-accnst ttu
ctona t poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendtdos
os diversos aspectos envotvtcos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numer-o de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comendaval ecotner a emenda supr-eeatva. remetendo a matéria
a ui ter-ter- cons toer-acão, ao ensejo do processo teatstat tvc
ordinário

1P14725-S ANTONIO BRITTO PMOB
••••••••• PARECER ••••••"'••

O parágrafo emendado foi suprimido------------------------------------------------------------------------------

lP 14724-7 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER .

A proposta que a emenda vem apresentar já está atendida,
pelo menos em parte. em cteccs tt tvcs constantes do sr-of etc de
Constituição

-----------------------~------------------------------------------------------

1P14726-3 ANTONIO BRITTO PMOB
.............. PARECER "'$.

A pretensão ccnt ida na Emenda já se acha et endtea, dian
te da regra abrangente que estabelece a igualdade de dtr-e ttos
e quat tr tcacões dos fllhos independentemente da condtção de
nascimento

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

TPT4747-6 ANTONIO BRITTO PMOB
• •••••••• PARECER .

Desde Que as Regiões Administrativas atualmente existen-
tes não estão sendo extintas desnecessár tc determinar Que
cont 1nuarão e,<ist indo

Pela rejeição

PMOB1P14749-2 ANTONIO BRITTO
.......... PARECER •••••••••

Parecer tdént1co ao de n 1PJ4848-1.
Pela rejetcãc

lp1474B-4 ANTONIO BRITTO PMOB
••• "' PARECER ..

A meter-ta, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito eepectej . e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração const ttuctcnat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo.

------------------~~:~:~:_~~:::._~:~~-~~~~~~~~~-~:~:~:~------------------------

PMOBlP14727-1 ANTONIO BRITTO
.......... PARECER •••••••••

Atendida no mérito

lP14728-Q ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER •••••••••

As normas propostas são abar-cadas POI' principios constantes
do .subst ttut tvo.
O detalhamento que propõe o ilustre Autor é pertinente ã le
gislação orc1\nár1a

---------~;~;;;g:B---------;N;:õNlõ-ã;r;:;:õ---;----------------------;M~ã--------

............ PARECER ..
A expt tcttação proposto é oesnecessâr-ta, pots -ptanos nacio

nais e reatonats" compreende a sucr-ater-r í tor-tat toade obvia
mente relativa à União - não tnctutda na responsabilidade dos
Estados e Distrito Federal dos Munic~p1os. em suas r-eeoect t 
vas áreas

lP14730-1 ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER •••"'•••••

Pela rejeição, considerando que o novo suost ttut tvc do
Relator deu outra redação à matéria-------------------------------------------------------------------------------

1P14731-0 BETH AZIZE PSB
.............. PARECER ••• # ......

A emenda objetiva tornar inelegível para o mesmo cargo.
Quem já houver exercido. por 2 vezes, o de presidente, Gover
nador, Prefeito ou Vice de um desses cargos Pelo não acolhi
mento, tendo em vista a orientação do substitutivo----------------------------------------...--------------------------------------

lP14732-8 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER ..

A pretensão do autor desta emenda já é atendida na legislação

--------------~~~~~~~~~-~~~:~~:~:~--~:~~-~:~~:=~~------------------------------
1P14733-6 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER •••"'•••••

O proposto na Emenda confl1ta com os pr-tnctctos adotados

-------------~:~~-~~~~:~~------------------------------------------------------
1P14734-4 BETH AZIZE • PSB
........... PARECER •••_•••••

A emenda dispõe sobre a cr-tacâo CIo Conselho de Defesa e
de Desenvolvimento da amaaônta Pelo não acolhlmento, confor
me cr-tentecãc dada ao substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P14735-2 ~OYU IHA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria. "data venta'', eats se prestaria a dtsciplina
de lei ordinária, até porque envolveriam questões de direito

1P14750-6 ANTONIO BRITTO PMOB
"'."' * PARECE.R .

O Projeto de constituição anot tu a atual competêncIa da
União para conceder a isenção de tmccstcs estaduais e munici
pais. mediante le1 complementar consequentenente, a tncent -

-------------~~:~~-~~:_~~-~~:::~~:_:~~::!~:~_:~:~-~~:~~~~:~~~------------------
1Pf4751-4 fLORICElIlO PAIXÃO POT
• '" PARECfR •• "'••••••

Os órgãos da aoetntstr-acão publica indireta. como sejam
as empresas putn tcas , as sociedades de economtamista e ou
tros, são, por pr-tnctptc constitucional, regidos pelas normas

de dtr-ettc cr tvaoo, o que impl tce em dizer que a sua admi
nistração deve ficar sujeita, apenas. aos seus próprios atos
const t tut tvcs , estatuto ou regulamento

Pela rejeição

lP14752-2 FLORICENO PAIXÃO PDT
........... PARECER •••••••••

A economia br-ast tatr-a não Pode mate prescindir-se de ca
ottats estr-ensetros , pelo contrário, negar-5e-1a à Nação f n
cuest tcnévets benet tctos do continuado crescimento das rela
ções econômicas internacionais. num mundo cada vez- mais in-
terdependente. •

As diversas formas de atuação e controle do capital es
trangeiro no País merecem o resguardo de meticulosa legisla
cão, cabendo ao texto constitucional, entretanto, expressar
sua aceitação condicionada ao interesse nacional

Pela rejeição
------------------------~------------------------------------------------------

1P14753-1 FLORICENO PAIXÃO PDT.$ PARECER "' ..
O ccnteuoc da emenda apresentada -erer-e-ee a matér1a Que

f1gurar1a melhor em legislação complementar Merecerá, pcts ,
adequada consideração, na cces tãc .própria

Com relação ao texto const ttuc-enat , conslderamos a pro
posta rejeitada

---------~p~4;54=~---------;~õ;icENõ-pÃi;iõ------------------------P~T------..--
.......... PARECER "' .

O titulo referente ao Sistema Tributário dever-á estipular
a imunidade tributária para empresas de pequeno porte, o que
se justifica dado o papel relevantes dessas empresas na eco
ncmta nacional

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------



436

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P14755-7 FLORICEND PAIXAO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda dar nova redação ao cnsoostt tvc que ctscv
pl tna o tratamento t r tbutar-tc a ser dispensado ã microempre
sa (ar-t 267)

Apos exame de grande numero de emendas sobre a matéria,
chegamos a conclusão de que as microempresas e as empresas de
pequeno porte, eM razão de sua reconhecida tmccr-têncta eccnô
ntco-scctat , devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur-tctco diferenclado, v taando a incentivar sua cria
ção, preservação e desenvolvimento, através da eliminação,
reoucãc ou simpl tr tcacãc oe suas cor-taacões administrativas,
tributárias, previdenciárias e c-edt t tctas

Por outro lado. considerando a conveniência de Que a ma
teria seja ctsctcr tnaoa a ntvet nacional para que se lhe im
prima a devida untrcrmtcaoe, entendemos que as aludldas
empresas, para fins de receber tratamento diferenciado, devem
ser definldas e caracterizadas mediante ter complementar

Por entendermos que tal tratamento deve ccncr-et tzar-ee a
vês de medidas que abranjam as várias escéctes de obrigações
aclma tndtcacas , e não apenas as tributárias optamos por in
serir o dispositivo relativo a matéria no cecrtutc I do t ttu
10 VIII - Da Ordem Econômica e Financeira

1P14756-S FLORICENO PAIXAO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria de que trata a Emenda não cer-t tne ao artigo
13. mas, sim, ao cam tutc eepectr tcc da seaur tcece Social

lP14757-3 FLORICENO PAIXÃO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, a mod1ficação proposta atende adequadamente aos
objetivos propugnados na definição de empresa nacional do
projeto

Pela aprovação cer-crar , nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P1475B-1 FLORICENO PAIXÃO PDT
••••••••• PARFCER •••••••••

A matéria proposta melhor se obriga no âmbito da legisla
ção crcnoár ta

Pela rejeição.

1P14759-0 FLORICENO PAIXÃO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva a emenda modiflcar o inciso XXVI do artigo 13,
Que dispõe Que a aposentadorla por tempo de serviço, por toa
de e por invalidez. permanente, com salário integral, no caso
do trabalhador rural. nas condições de redução prevista no
ar-t 356

Por questão de Técnica Legislativa. julgamos que tal ma
téria deva ser disciplinada na camtuic da seguridade social

Ante o exposto, cp-nencs pela sua cr-ejudtctat toace

1P14760-a FLQRICENO PAIXÃO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda não se compadece com a realidade do Pais, cujo co
vo , hoje, ostenta média vroa utl1 bastante superior a de al
guns anos atr-as Assim. não vemos como se fundamentar propos
ta que vise a ntntnutr- a idade requerida para a concessão da
aposentador1a por velhice Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14761-1 FLORICENO PÀIXAO POT
••••••••* PARECER •••••••••

O Substitutivo do Relator prevê as eleições do DF na mes
ma oportunidade das etetcões para a Presidência da neauct tca
_ Pela rejeição----------------------------- ._------------------------------------------------

lP14762-0 FLORICENO PAIXÃO POT
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de Emenda actt tve pela qual se pretende in-
ctutr- artigo, no Capitulo do Sf sten'a rr-tbutãr-tc Nacional ,
dispondo sobre a correção monetária dos creditos de r-espon 
sabi1idade do Poder Publico inclusive das entidades da eo 
ministração indireta

O dispositivo proposto envolve materia t tp tca da reate
j açâo or-c tner-va , razão por Que entendemos não deva constar'
dos texto const t tuctona 1

Pela rejeição

lP14763-8 FLDRICEND PAIXÃO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A questão relativa ao valor dos bener tc tos ser-a tratada
com base nos cr-tncrctos da "seletividade e distributividade"
m-evtsros no tnctsc IV do ar-t 334 do Projeto Assim, sua
correspondência com o vatcr- do seta-to deverá variar, a fim
de Que se proporcione mais aos Que ganham menos e Vice-versa-------------------------------------------------------------------------------

1P14764-6 AFONSO ARINOS PfL
••••••••• PARECER "'••••••••

A supressão do otsposf t tvo é aconselhável em face da
sujei Cão da mater-f a a ver-tacões conjunturais O combate à po
breza, por etapas planejadas, é o meio de alcançar-se uma na
ção mais justa

Pela aor-ovacãc parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P14765-4 AFONSO ARINOS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a supressão da at tnea -e- do tnctsc VIII do artigo
17 do Projeto de Constituição por entender que no artigo 410,
at 'inea "b", o referido Projeto prevê autcr taecãc prévia do
Congresso Nacional, o que torna dispensável a consulta ceou
1ar É também o nosso ponto de vtsta

lP14766-2 AFONSO ARINOS PFL
••••••••• PARECER •••"'•••••

Pretende a supressão da et tnee "b~ do tnctsc VIII do artigo
17 do Projeto de const ttutcãc por entender que, no artigo
410. at tnea "b~, o referido Projeto prevê autcr-teacãc prévia
do Congresso Nacional, o que torna dtsnenséve t a consulta po
pular É também o nosso ponto de vista.-------------------------------------------------------------------------------

lP14767-1 AFONSO ARINOS PfL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição
A redação do tnctsc I do art. 56, resultou do Consenso en

t r-e os membros da coms í ssõa e por ela optamos-------------------------------------------------------------------------------
lP14768-9 AFONSO ARINOS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda intenta que seja ca competência da União tns
t ttutr- impostos sobre mtner-ats , energia elétrica. comnust t
v eis 1tcutcos, gasosos e lubrificantes

Contudo. contrária seria esta Emenda à tendência entre os
Constituintes. que vem se manifestando desde o tntctc dos
trabalhos das Subcomissões e das Comissões temáticas. no
sentido de Que estes impostos devem ser da competência dos
Estados e do ütatr-t tc Federal

Pela rejeição

1P14769-7 AFONSO ARINOS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria foi 1nclu'ida, nos termos do substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------
1P14770-1 AFONSO ARINOS PFL
••••• "''''•• PAPECER •••••••••

As tncomoat tntt tceoes apontadas foram saneadas e a proposta
levada em ccns tcer-ecãc, nos termos do subat t tut tvc------------------------------------------------------------------------------

liUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

A eutcr-taacão das populações ind~genas e do Congresso
Nacional para exploração das riquezas minerais em terras in
d'igenas, em nosso entendimento, e tecresctnetvet , para evi
tar-se as distorções que frequentemente recorrem, com graves
consequênctes para os tndtos

Por tais razões, não podemos acolher a sugestão
Pela r-ejetcãc

lP14772-7 AFONSO ARINOS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A r-edação proposta não atende aos cr-cccattcs do otecoatt t
vo, de fundamental importância para o desenvolvimento auto
sustentado do pats No que poderia ser complementada pelo ar-t
e to-n.entenoe o relator que a eater ta a t disposta devera ser
deslocada para THulo pr-opr-to , Que trate das competências dos
poderes

1Pl4773-S AFONSO ARINOS PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ejetcão. tendo em vista que o novo substitutivo
do Relator adotou a per-manânc ta do dispositivo

lP14774-3 MANSUETO DE LAVOR PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante deve-se reconhecer a touvavet preocupação
do ilustre Autor em disciplinar mtnunc tosamente os etettos
práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da inoplementação, no texto ccnst t
tuctcnat

A redação do ar-t 475 do projeto, de resto aproveitado
com mtntmas ai teeacões no Substitutivo deste Ratator- regula
de forma completar a concessão de cenet tcto. datxandc para
a legislação tnt r-aconst t tuc tonat a regência dos aspectos espe
ctr tccs da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugerldos
acham-se no Substitutivo, pelo qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda

1P14775-1 MANSUETO DE LAVOR PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O art1go 211, que implantaria a Just1ça Agrarla no Pa'i s ,
representava, para muitos, mais um passo em du-ecãc a espe
ctar taecãc do Poder .fudtcf ar-to

Entretanto. auscultando diversas correntes de pensamento e
atentos à gravidade da crise que assola o Pa\s, julgamos ser
medida prudente não iMpor mais este ônus a Nação Em decor
rência, tnctutsos no rol das competências dos jutaes reoerats
a de julgar as questões de direito agrário

Como corolário, todas as Emendas que tinham em mira o ar
tigo 211 encontram-se prejudicadas.

lP14776-0 MANSUETO DE LAVOR PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

De todo procedente
Parece que houve lapso na enumer-ação dos ctver-scs ramos

em que se desdobra o Mtnisteri0 Pub11co
Deve ser tnctutoc o Mlnisterio Publico junto á Justiça

do Trabalho (art 231)
Pelo acolhimento

lP14777-8 MANSUETO DE LAVOR PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento pre
dominante na Comissão de Sf stesat taação

Pela rej etção

lP1477B-6 MANSUETO DE LAVOR PMOB
."'••••••• PARECER ••••• "'•••

Pretende a Emenda estender aos tr-abauraucr-ei, domésticos
todos os direitos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece tncoecat tvet com a natureza do trabalho e do vtncutc re
r-tctcc da relação emcr-eaat tcte O emcreaaccr-, no conceito
ooutr-tnar to. é aquele que assumindo os riscos da atividade
eccnômtca, paga ao trabalhador o satér-to, como ccntr-aoesta
cão de serviços necessários a consecução dos objetivos do seu
emor-eendtmento , Ora. no âmbito do lar não há fins econômicos
para o tr-enamc realizado ASsim, equiparar a atividade em
presarial com a atividade doméstica e contrasenso tnar-r-enoã
ver oat porque não ser pcsstvet se assegurar cetermtnaoas
garantias ao doméstico s6 vtact i tzavets dentro de umaestr-u
;ura administrativa enor-eser tat

1Pl4779-4 MANSUETO DE LAVOR PMOB
••••••••• PARECER ••••••••*

A Emenda proposta parece atentar contra o pr tnc tp to da hie
rarquia.

lP14780-B MANSUETO DE LAVOR PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

segundo a tr-actcâc do ütr-ef to brasileiro, a emenda em causa
trata de matéria tntreccnet ttuctcnat , merecendo ser conside
rada quando se tratar da legislação complementar e cr-ntnar ta-------------------------------------------------------------------------------

lP14781-6 MANSUETO DE LAVOR PMDB
.......... PARECER .

O ctsctct inamento ctetteaoo pelo autor deve ser objeto de
legislação tnrr-accnst ttuctcnat

Pela r-ef etcãc.-------------------------------------------------------------------------------
lP14782-4 MANSUETO DE LAVOR PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a recacêo do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos cr-esctndtvets , E pr-erer tvet adotar uma
ter-ma Que contenha o pr tnctpto do dtr-et to. como o fez o Pro
jeto de const ttutcâo, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e que são pertinente ã legisla
ção ordinária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P14783-2 MANSUETO DE LAVOR PMOB
•• *•••••• PARECER •••••••••

A proteção ã vida. norma fundamental de toda Carta de

-------------~~~~~~~::_:~~_!.~:~~~~~-~~-~~~:~~~~!~~~:_:~~-~~!~~-~:~~~~~---------
1P14784-1 VICTOR FONTANA PFl
.......... PARECER •••••••••

A e-enoa não ccrr-esccnce a orientação adotada pelo Rela
to,

o paar-ecer- e pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP147B5-9 MANSUETO DE LAVOR PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A tnexts têncta de defln1ção, tanto no anterior quanto no
novo texto do Projeto de Constituição. do que seja URegião
federativa", nos leva a optar pela eef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P14786-7 MANSUETQ DE LAVOR PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A tônica da Emenda reside na supressão dos juf aes clas
sistas

Não sendo este o entendimento cr-eoomtnante na Comissão
de Sistematização, r-ejetto-a-------------------------------------------------------------------------------

'P14787-5 MANSUETO DE LAVOR PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Entendo ser prudente a manutenção do dispositivo impugnado,
ate mesmo para render ensejo a maiores atscuesões , em ctené 
"O

1P14771-9 AfONSO ARINOS
••••••••• PARECER •••"'•••••

P'L
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lP14796-4 VICTOR FACCIONI POS
........... PARECER .

O cr-cccstc na Emenda esta em parte considerado no Subs
titutivo

lP14793-0 VICTOR FACCIONI POS
.......... PARECER •••••••••

O proposto na Emenda esta em parte cons toer-aco no sues
t f tut tvc

lP1479,-3 VICTOR fACCIONI POS
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda esta em parte considerado no sues
t ttut tvc

PL

PMOBIVO MAINARDI

lP148l4-6 ADOLFO OLIVEIRA
••• "'•• "'•• PARECER .

lP14B05-7

lP148l8-9 ADOLfO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER 1' ••••••••

Adotamos redação mais abrangente para cr-tvtteatar- a ca
cacttacãc ctent tr tca e tecnológica nacional A "reserva de
mer-cacc'' cu "proteção temporária" foi aterol:lida lia TUulo da
Ordem zconômt Cá

Pela rejeição

lP14817-1 ADOLFO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER 0' .

A matéria objeto da presente Emenda será opor-t unanente
considerada por ocasião da elaboração do Substitutivo

Pela aprovação parcial

1P14812-0 ADOLFO OLIVEIRA PL
••• "'•• *•• PARECER •••• "'••••

Embora Louvavet a preocupação do emInente Constituinte, o
conteudo da presente emenca e~ linhas gerais, ja esta tnse-

_____________:~~:~~~~;~:~~~~:~;~~i~!~J;_~~~~;~~~~~: _
\Pl4813-S AOOLFO OLIVEIRA PL
••••••*•• PARECER tolo .

------------------~:~~-~~~~:~:~~-~~~:~~~:_~~:_::~~:_~~_:~~::~:~:~~~-----------

lP14B1S-4 ADOLfO OLIVEIRA PL
.......... PARECER t ••••••••

A emenda contribui, efetivamente, para o acr-rscr-amentc
do Projeto de Constituição Que ora se elabora

Assim. somos pelo seu acolhimento

O proposto na Emenda esta em parte considerado no Subs
titutivo

lP14B16-2 ADOLFO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER .

A Emenda pretende a supressão de dtsccs tt tvos fundamen
tais ao controle externo a cargo do Congresso Nacional, Que
precisa dispor de instrumentos capazes de imprimir mator et t
caete a sua ação fiscalizadora

Pela rejeição

lP14806-5 IVO MAINARDI eMDB
••••••••• PARECER ."•••••••

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores oornest tccs
todos os direitos assegurados aos demais A proposta nos pa
rece tnconcat rvet com a natureza do trabalho e do vinculo ju
r-tctcc da relação eecr-esat tcta O empregador. no conceito
coutr-tnar tc. é aquele Que assumindo os riscos da atividade
ecccôatce , paga ao trabalhatlor o satér-rc, como coewaoeere
cão de ser-vtcos necessar-toe á consecução dos objetivos do seu
empreendimento Ora, no âmtrttc do lar não na fins econômicos
para o trabalho realizado Assim. equiparar a atividade em
presarial com a atividade domestIca é contrasenso tnar-r-encâ
ver Dal porque não ser ooss rvet se assegurar determinadas
garantias ao eomest rcc so vlabiltzave"ls dentro de umaest r-u
tur-a administrativa empresarial

lP148l0-3 ADOLfO OLIVEIRA PL
.......... PARECER fi •••••"'''.

A emenda cont t t ta com as emendas sucr-ess tvae pelas Quais

-------------~~:~~::_~:~~-~:~:~:~~--------------------------------------------
1P14811-1 ADOLFO OLIVEIRA PL
• •••••••• PARECER ••••••• "'.

Pela rejeição. tendo em vista o enteno tmentc de Que mes
mo aprovada uma determinada atividade nuclear, necessitará de
aprovação a instalação de cuatouer novo oepcs tto de objetos
decorrentes dessa et ivitlade e a ampl '\ação das eescect vvas
centrais Assim a allnea "d " coeotementa a "a", não estando
inclusa nesta

TP1480B-1 IVO MAINARDI PMOB
...." •• "'.... PARECER •••••••*.

Vedada a acumulação efetiva de cargos. com r-enuner-acão. o
Que constitui interdito matcr , a "ror-t rcr t " está 1mpedida 3
acumulação sen proventos A figUra da substituição não ccnsu
bsrancta acurrulação funcional especifica. uma vez Que deve
ser. por definição, esporádica, Sua continuidade pratica
eventual releva da administração imediata e de respectiva
economia interna dos poderes e não const ttut mater ta const i-

------~-----_:~~~~~~~-~~~~~~~--------------------------------------------------
1P14809-0 ADOLFO OLIVEIRA PL
............ PARECER ••"'."' ••••

A emenda, não obstante os elevados propósitos do t tustr-e
Autor, não se ajusta à-sistemática geral acctaoa pelo Proje
to. Que expressa, no particular. o entendimento, até agora,
de grande parte dos ccnet trutnt ee

Pela r-afetcãc
------~------------------------------------------------------------------------

lP14807-3 IVO MAINARDI PMDB
.......... PARECER *••••••••

A essência da proposição está contemplada no sucst ttut t-

Aprovada-------------------------------------------------------------------------------

nobre
pela
das

lP1479S-6 VICTOR FACCIONI
••••••••• PARECER "

são de se louvar as boas intenções Que nortearam o
autor da emenda Todavia, a matéria deve ser prevista
lei ct-dí nar í a , face, inclusive, as constantes mutações
condições de vida no campo Pela rejeição

lP'4791-2 VICTOR FACCIONI PDS
•••••••". PARECER •••••••••

A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o
cer-cea-nento da esfera de atuação das entidades de previdência
privada de caráter- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
Que o Substitutivo do Relator, embora adote a oer-scect tva de
universalização da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
Seguridade Social. não impõe Qualquer r-estr-tcão a existência
de entidades privadas no campo previdenciário, para atendi
mento à demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos, pois, acolhida
caectateeete a presente emenda, ccecue atendida, no merHo.
sua finalidade

lP14792-1 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER ••••••••*

Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta roces
t ant e , rejeito-a, por não se harmonizar com o entendimento
predominante na Comissão de Sistematização

lP 14794-8 VICIOR fACCIONI PllS
••••••••• PARECER "

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de s ts temat teacão

lP14788-3 JORGE ARBAGE PDS
............ >l< PARECER ••••••• >l<.

O substitutivo do Relator está prevendo Que se 1n
cf uem entre os bens da União as terras devolutas tnoiecensá 
vets á defesa das fronteiras. as fortificações mtt tt ar-es , as
vias de comunicação e a defesa do meio ambiente

lP1480T-A ERALDO TRINDADE pFL
•••••••• " PARECER •••••••••

Alem de os rer-r-t tér tcs não cons t t tutr-em pessoas .íur-tc t
cas de direito publico (Código Civil. ar-t 14), a tr-ans t to
r-tecaoe de sua existência basta, por S1 aô , para justificar a
ausência de "rr-tbunat " em seu solo

lP14BOO-6 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER •• "'••• "'••

No entendimento do Relator, a meter-ta tratada no otsnost
t tvc Que se pretende suprimir ftguraria melhor em legislação
ordinária. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais cest tnaoas
á Seguridade cossut implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accns t t tu
ctonat poderiam ser f1x.atlas as provisões \ndispensa'Je\s ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os dlversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmenoave i acolher a emenda supr-eas tva , remetendo a matéria
a uteer tcr conaioer-ecãc , ao ensejo cio processo legls1at"1vo
cr-otnar to

lP14790-S GEOVANI BORGES PFL
........... PARECER •••••••••

Como a ccnst ttutcãc federal assegurará a autonomia munici
pal, torna-se desnecessário o car-aar-arc. o Que justifica
realmente a sua supressão

lP147B9-1 LUIZ FREIRE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O texto do projeto, embora sucinto, e claro, expressando
Que o planejamento ser-a imperativo para o setor publico, ca
bendo, portanto. aos diferentes legtslattvos estabelecerem
normas esnectr tcas de aprovação acompanhamento e execução dos
planos, sejam municipais, estaduais ou federal

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPT4798-T VICTOR FACCIONI PDS
."'" •••••• PARECER •••• " ••••

A Emenda deve ser r-efetteoa por não se ajustar ao entendi-

----------_.._~:~!~-~~:~~~~~~~!:_~~_:~~~::~~-~:-:~:::~~!~:~:~~------------------
lP14799-9 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial. nos termos do subst t tut tvc
------------------------------------~------------------------------------------

1P14820-1 ADOLFO OLIVEIRA PL
••••• "' ••• PARECER •••••••••

Concordamos com o mer-tto da matar-ta apresentada
A Emenda encontrou guar1da, em nosso r-etatóe to, nas ctscc

s tções tr-ansf tor-tas , com pequenas modificações
Pela aprovação parcial

lP14821-9 ADOLFO OLIVEIRA PL
•••••••• '" PARECER ..

Cotejamos as propostas da presente Emenda com as normas por
nos consideradas pert1nentes, em matéria de organização stn
dtcat . enunciadas no parecer à emenda 1p16815/5 e ccnctuteos
Que algumas delas devem ser am-cve ttacas e outras não
;omos, por isso, pela aprovação parcial

TP14B02-2 IVO MAINARDI PMDB
••••••••• PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no cf soos t
t tvo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária, eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contr-tbutcões sociais oest tnacas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnfr-aconst t tu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indlspensaveis ao
desdobramento da matér-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os cwe-eos aspectos eovotvtecs

Em vista da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apreserrtadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda eucr-ess tva , remetendo a matéria
a ut ter-tcr- cons toer-acão. ao ensejo do processo legislativo
or-dtnar-to

lP14819-7 ADOLFO OLIVEIRA
•••• , .."'•• PARECER ~ ••••••••

Pelo acolhimento integral

PL

1P14B03-1 IVO MAINAROI PMOB
••••••••* PARECER * .

O Projeto f a encampou muitas das propostas contidas na
Emenda O avanço deve ser lento e gradual, sob pena de se as
fixiar a fust tca do trabalho

---------------------------~------------------------,--------------------------
1P14804-9 IVO MAINARDI PMOB
•• *•••••• PARECER "'''' "

A ampliação das tmuntcacee tributarias contraria t en
eêncta crescente Que vem se manifestando. entre os const ttu
tntes , desde o trúc to dos trabalhos das sueccnüeeõee e das
Comissões Temáticas além de comprometer a meta de se refor
çarem as finanças mun t c tpa t s e estaduais----------------------------------------------------------------------------- -

1P14805-7 IVO MAINARDI PMDB
"'...... "'•• PARECER ••• "'•••••

Efe t tvamente, trata-se de matéria t tptcanent e inerente a
legislação or-dtnér-f a , razão pela Qual não acolhemos a: presen
te e-nenoa

lP14822-7 ADOLFO OL.IVEIRA PL%
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende. como outras, t-atnt rorruz tr- no Projeto
de const ttutcão a possibilidade de prisão ctvt t do devedor
1nadimplente ce alimentos e do oeposHarto tnt tet Achamos
altamente conventente a r-etncrusêc, embora julguemos Que ou
tros tipos de inadimplência deveriam ter idêntico tratamento

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

lP14823-S ADOLFO Ol.IVEIRA PL
.......... PARECER .

O Item que trata do sa tar tc mtn trnc , deverá apenas fixar
sua cacactcaoe de satisfazer as necessidades do trabalhador e
sua taati ta Entendemos Que o restante do inciso esteja. des
se modo redigido. ja subentendido

É evidente que ~oder-a a leg1stação crotner ta detalhar
posteriormente os trens Que servirão como base de cálculo pa
ra () mesmo
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lP14847-2 NELSON CARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A igualdade de tratamento previdenciário entre trabalha
dores Urbanos e nur-ats acha-se contemplada entre os pr1nc'i
pios de ordenamento da Seguridade Social. No Que concer-ne a
tntear-acãc da dona - de - casa e a camponesa a tenoêncta ver
parecer dado a emenda n 19 252-8 Quanto a vedação de des
conto nas pensões e aposentadorias. entendemos Que estas oe
verão ter o mesmo tratamento t r tbutãr tc dispensado aos traba
lho assalariado

lP14848-1 NELSON CARNEIRO PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda tem um caráter mer-f tóe tc e altamente
mora li zador

-----------------~~~:-:~~~~:~~~-~~~:!:~----------------------------------------
lP14849-9 NELSON CARNEIRO PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda vtsa a incluir no artigo 121. XV. do Projeto de
ccnst ttutcãc, uma letra ~z", onde se exot tctea Que quatcuer
pessoa, natural ou jur1dica, é parte legHima para propor
ação pcou 1ar

Pela aprovação parcial, nos termos do suost ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP14851-1 NELSON CARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda vtsa à alteração do caout do art 29
Os partidos cct tt tcos , segundo P1etro V1rga, "são asso

ctacões de pessoas com uma ideologia ou interesses comuns.
que, mediante uma cr-aantaacãc estável, m1ram exercer influên
cia na determinação da cr-tentacãc not tt tca do cate •

O Projeto mantém a livre criação de par-t tttos cot rt tccs ,
uma das maiores concutstas da redemocratização do sats , e
seus pr-tnctctcs fundamentais

As modificações propostas são mats de redação e não al
teram sua essência

Em Que pesem os argumentos excencnncs no sentido de con
tribuir para o aperfeiçoamento da redação. atr-eves de algumas
alterações, optamos por manter o eatatutoc no canut e itens
do art 29. para atendermos aos anseios dos partidas pot tt t
co. da classe pct rt tca, dos etettor-es e dos candtoatcs

lP14850-2 NELSON CARNEIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente Constitutnte Nelson Carneiro pretende estabe
lecer que e eecr-ést tno compulsório constitua matéria de com
oetêncta exclusiva do Congresso nactonat e somente entraria
em vigor no exer-ctctc seguinte Alega Que nos ultimas tempos
a população br-as t Ietr-a tem s1do sacrificada com empréstimos
compulsórios de polêmica base legal e sem m-êvta autorização
do Congresso Nacional, esperando, por tssc. que a nova ccns
t ttutçêc elimine o decreto-lei da ordem jur\dica nr-as t t e tr-a

Malgrado as abalizadas opiniões ccntr-ãr-tas a emprest1mos
compulsórios-de Edward ccr-atn, Geraldo atat tna, Ruy Nogue1ra
e outros tr-tbutar-t s t aa-a nova versão para o Projeto de Cons
tituição repete o texto advindo da COmissão do Sistema rr-tcu
tar tc (art 262) Embora os mestres afirmem que os emor-est t
os compulsórios são impostos dtsear-ceocs , o Projeto coloca
dos fora das escéctes de rr-tcetcs, tnetustve ccndtctonencc
os apenas a fatos geradores occr-r-tooa antes do tntctc da
cta da tet

De quatcuer-. forma, o texto apresentada não estar-ta em
condições de suost ttutr- adequadamente o art 262, pois a re
gra jur~dtca proposta é 1ncompleta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMDBMÁRCIO BRAGA1P14846-4

lP14832-4 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

---------------~_:~:~~:_!~~-~~:~~~:::~:_~:::_:~~~:::~~_:~:::_~~_:~:~~~---------
lP14B33-2 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pr-ejudtcaea, tendo em vtata a criação da Comissão de
aedtvtsãc Territorial, Que apreciara a metér-ta, nos termos do
ar-t 440 das Disposições rr-ans ttór-tas-------------------------------------------------------------------------------

lP 14825-1 ADOLFO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER •••••••••

Procede a tntctat tva do constituinte
Parece Que houve lapso no Projeto. cuenoc. na caracteri

zação do M1nistér10 Publico, omitiu-se a s ttuecãc peculiar e
especial das Procuradores Que assistem ao Tribunal de Contas-

CUmpre destacar Que jamais o Minister10 Publico, junto à
Egrégia Corte de Contos, integrou o Ministério Publico Fe
deral Como ór-aãc especial dentro da organização dos Poderes
estatais, sempre manteve uma postção esoectat ,

Pelo acolhimento

lP14826-0 ADOLFO OLIVEIRA PL
........... PARECER •••••••••

A expressão adotada pelo item atende plenamente os ccf et t -
vos cal imada, sem necessidade de majores escecte tcacões , de
mado Que se preserva a eccncnte do dtscur-so

---------------~~~:-~=!~~~~~---------------------------------------------------
lP14827-8 RUY NEDEL PMDB
"'•••••••• PARECER ..

Acolhemos vãr-tes eeenoas no sentido de Que à lei caberá a
r txacãc do numera de dias das férias. optamos por levar ao
sunst ttut tvc que vamos apresentar apenas o direito à sua
~rutção. com remuneração integral

lP14828-6 RUY NEDEL PMOB
••••••••• PARECER .

------------------~-~:~::~~-~~:~~-~~~~-~:~~::~:~~-~~_!:~:~-~~~~~~~~------------
lP14829-4 RUY NEDEL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A retirada do 30 do Art. 349 (atual art 348, 30)
esvaatar te excess tvaeente a força do dtscos tt tvo razão pelo

-------------~~~~_::!~-~~~~~:!~-~-~:!::!:~~------------------------------------
lP14B30-8 RUY NEDEL PMDB
.......... PARECER •••••••••

Aprovado par-c ta'unent e conforme orientação dada ao Pro

-------------~:!~-------------------------------------------------------------
lP14831-6 MARCOS LIMA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação quanto ao mér-ttc a texto da at tnea Que
o autor pretende modificar não engloba a legislação sobre lo
teria-------------------------------------------------------------------------------

1P14B24-3 ADOLFO OLIVEIRA PL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda vIsa a tnt roccz tr- no artfgo 12, X.I, ~b~ do Pro
jeto de constituição o direito exclusivo para o Estado de ar
recadação de importâncias referentes a direitos autorais e de
tnter-cretacãc, tr-ensmtes tvets aos herdeiros Sabemos dos abu
sos existentes na at tvtcece tntermedtaccr-a, nesses casos, e
achamos conveniente uma mater intervenção do Estado, nesta ma
teria

Aceitamos a emenda. com algumas alterações de ordem téc
nica ou recac tonat-------------------------------------------------------------------------------

1P148S4-1 CHAGAS DUARTE
.......... PARECER ..

PFL lP14852-9 NELSON CARNEIRO
••••"'•••• PARECER •••••••••

PMDB

Pela rejeição

lP14854-5 SIMÃO SESSIM PFL
.......... PARECER .* ..

a proposta é oportuna e adequada. tendo sido aproveitada, com
adaptações r-ecactcnata. nos termos do suost ttut tvc

1P14855-3 IVO MAINARDI PMDB
•••••*.... PARECER •••••••••

Não há porque conceder uma ecosenraccr ta.ecs 20 anos ao
servidor publ tcc Se a aceftassemos surgiria uma desigualdade
odiosa em relação aos demais trabalhadores

lP14858-7 NELSON CARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER .

A metér-ta. com a devida vênta. não apresenta matiz. cons
titucional. devendo ser- tratada na legislação "interna corpo
ris"

PMDBlP148S6-1 IVO MAINARDI
••••••••• PARECER •••••••••

aeter-ta de legislação cremar-ta
Pela Rejeição.

lP14860-0 IVO MAINARDI PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe a tnst ttutcãc. no âmbtto da er-evteêncta
social, da eoosentaecr-ta votuntar-ta a oar-t tr de 20 anos de
trabalho Entendemos que a med1da não se compadece com a o-
rientação predominante entre os constituintes. Que desejam e
levar a toace mtntma Para concessão de aoosentaocr-ta por tem
po de ser-vtcc----------------------------------------------------------------...--------------

A ampliação do rol de vantagens asseguradas aos ex-comba
tentes não nos parece r-aacavet , setenta e Quatro dlplomas-le
cats , entre leis, decretos-leis. decretos e uma resolução
contemplam a classe er-ocr-e mer-ececcr-a do nosso respeito e
admiração, opinamos contrariamente à emenda

Peja r-eje tcêc

lP14859-6 IVO MAINARDI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A ampli.çãp das imunidades tr tbutár-tae centr-ar-ta ten-
cêncta crescente que vem se manifestando, entre os Constitu
intes. desde o in'c10 dos trabalhos das Subcom1ssões e das
Comtssões Temáticas, alem de comprometer a meta de se refor
çarem as fInanças municipais e estaduais

lP148B1-8 MAURO BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O Objetivo p;-tnclpal deste dj spcs t t tvc é o de impedir a
exploração Que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
em caráter permanente A grande 1njust1ça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar- um satàr-tc con
dizente ao Que elas recebem pelo serviço prestado.

Quanto à tntermedtacão tenoor-âr-ta ou sazonal, julgamos
Que cevtoc às car-acter-tst tcas cr-ôcr-tas, pr-tnctpatmente, das
zonas rur-a ts , não deva ser cr-ctbtca.

f1nalmente, em se tratando de um preceito amplo deverá
~ambém Ser regulamentado através de lei prd1nár1a

1P14B57-0 IVO MAINARDI PMD8
••••••••• PARECER ......*•••

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição------------------------t-------------------------------------------------------

1P14858-B IVO MAINARDI PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

A eatér-ta de que trata a proposta devera ser deslocada
para titulo próprio, que trata das ccnoetênctae teatstat tvas

Pela cr-ejucnctat toaoe.
lP14840-5 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOB
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento, nos termos do scnst ttut tvo.---------------------------------------------_.._-------------------------------
lP14841-3 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOB
••••••••• PARECER .

É interesse de classe r-coovtár-ta ect tctat Que sejam absorvi
dos pela 1=>01 tela Federal ou Pol teta Mi 1 ttar. Como tal, não
caberia a cr-tacãc exclusiva de tal corporação, sem defin1ção

-------------~:_::_:~~~:_:~:::~!~~:_-------------------------------------------
lP14842-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

-------------~-~:~~~:_~:~:_~:~-~~~~~~~~:_-------------------------------------
1P14843-0 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda do nobre Const ttutnte oetxa de ser adotada na
sua integral idade porque 1mpl tear-ta alterar a etateeat tca a
dotada no Projeto

Entretanto, pontos fundamenta1s foram absorvidos pela

-------------~~~~~::~----------------------------------------------------------
lP14844-8 RONALDO ARAGÃO PMDB
••••••••• PARECER .

Acolhida a sugestão de supressão do Art 354-----------------------------------------------------------------------------

Cuida-se de mater ta Que deve ser tratada em cecttutc nrópr tc
e afastada a mtnucêncta

lP14845-6 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
............ pARECER •••••••••

-------------~~!~:~:_~:::_~~~-~:~~~~:::_------------------------------------
1P14846-4 MÁRCIO BRAGA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Matéria pasatvet de teatetecão ord1nár1a

lP14835-9 CHAGAS DUARTE PfL
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame. conquanto constitua valioso suos t
dto para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da teats tação complementar e 01"
dtnãr-ta

-----------------~:~:-~:!:~:~~-------------------------------------------------
lP14B36-7 CHAGAS DUARTE PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matér1a é perttnente à legislação cr-ctnar ta Esta,

-------------~~:~::::~::~-~~_::_~::~~~-----------------------------------------
lP14837-S JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Prejudicada, tendo em vtsta a criação da coetssãc de
aeutvt sãc 'rer-r t t cr-tat • Que aprec1ará a matéria, nos termos do

-------------~::_-~~~-~~:_~~:~~:~~~::_~:~~:~:~:~::_----------------------------
1P14B3B-3 JOSE CARLOS VASCONCELOS PAtDS
.......... PARECER .

A sf steaát tca prevista para o ICMS cermtte minorar o problema
das desigualdades r-eatonats , relativamente à crcoucão e ao
consumo de mar-caoor-tas , O pl'inc1p10 proposto, todavia. dada a

sua abrangência. não seria ecmteatvet num ter-r t tór to sob a
mesma soberania, ainda Que de dimensões continentais, como é
o Bras11, na sua grandez.a

-------------~:~~-~:~~~:~~-----------------------------------------------------
lP14839-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMOB
.......... PARECER .

sr-ejudtcaca. tendo em vista a criação da comtseão de
necnvtsão ter-r-ttcr tai , Que apreciará a matéria, nos termos do
ar-t 440 das ntspcs tcõea 'tr-ans ttór-tas-------------------------------------------------------------------------------
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lP14883-9 DENISAR ARNEIRO PMOB
............. PARECER ..

Emenda prejudicada, tenoc em vista a orientação dada
ao assunto no substitutivo, com a 1nclusão da ai tnea entre os
de competência privativa da União, e a. manutenção de outro
item tratando dos cr-tncrctcs e diretrizes que regem a maté
r-ta

lP14889-8 DENISAR ARNEIRO PMDB
.............. PARECER .

Pelo não acorntmento. porquanto o apoiamento de dois
terços dos meebrcs da Câmara e Senado necessários à tramita
ção de uma Proposta de Emenda á Constituição constitui um e
xagero truust tr tcãvet , tendo em vtsta o disposto no parágra
fo 20 do ar-t 118----------------------------------------------------------------------------_..-

lP14BBO-4 OENl5AR ARNEIRO PMDB
................ PARECER .

-------------~-~~::~~~-~~~~-~:~-~~~~~~~~-------------------------------------
1P14881-2 DENISAR ARNEIRO PMDB
................ PARECER ..

-------------~-~~:~~~:_~~~~-~:!_~~~~~~~~::.:_------------------------------------
lP14882-1 DENISAR ARNEIRO PMOB
............... PARECER ..

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo
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1PJ4892-B D~NISAR ARNEIRO PMDB
............... PARECER .

A matéria objeto da presente emenda, será reexam1nada
com vtstee à formulação do Substitutivo

-----------------_:~~:_~:~~_::~-~:~~~~~:~:~----------------------------------
1P14893-6 DENISAR ARNEIRO PMDB
............. PARECER .

O objetivo prtncipal deste dispositivo é o de impedir a
exploração que se faz do trabalho pelo Prestador de serviços
em caráter permanente A grande tnfust tca reside no fato
de essas eeceeses não repassarem ao tr-abalhOr um satée tc con
dizente. ao que elas recebem pelo serviço prestado

Quanto a at tvtoade temporária ou sazonal, cuja legit1m1
cace. às vezes, e tnevtt évat , a 1e1 cr-dtnar-ta precisa assegu
rar, de modo que os direitos dos trabalhadores temporários
ser-em eef tsrettos

r tnateente, em se tratando de um preceito amplo deverá
;ambém ser regulamentado através de lei ordinária

1P14894-4 DENISAR ARNEJRD PMD8
............. "'.. PARECER ..... "'.........

As cr-ctntcões concernentes ao trabalho noturno e 1nsalu
ore do menor devem .ser- nsnt tnos no texto por uma questão de
pr1nc\pio, que é o de proteger o mais fraco _

Com relação à proibição de trabalho a menores de 14 anos
e. ainda assim, na ccnctcãc de aprendiz, e fundamental que
sejamos r-tatcos nesse preceito ccnst ttuctcnat , a fim de pre-
servar a integridade do adolescente •

r tnatmerrta, remetemos ã 1egi.s1ação ordinária a fixação
de horas que o menor de 14 anos poderá trabalhar, uma vez que
1e1 deverá conct t tar- com o tempo necessár tc para frequentar a
~scola

1P14886-3 DENISAR ARNEIRO PMDB
............... PARECER .."' ..

O ct-ettc ao voto constitui objetivo fundamental do reg1-
me democrático A Emenda contraria orientação exposaoa por
unan tmtcaoe pela Com1ssão de Organização dos Estados

-----------------~:~:_~:!:~~~~----------------------------------------------_..-
1P148B7-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
.............. PARECER .

A Emenda e de ser rejeitada

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1Pl48B8-0 DENISAR ARNEIRO PMDB
................ PARECER .

Os oemats dtsccs tt tvce deste e de outros 'itens, nas ccmce 
tênctas da União, atendem adequadamente a matéria.-------------------------------------------------------------------------------

1P148B4-7 DENISAR ARNEIRD PMDB
............ PARECER ..

A estrutura administrativa do Distrito Federal deve cons
tar de estatuto crócr-tc A fórmula contida no 3 do ar-t 69,
resultou de consenso entre os membros da Comissão de Organi
zação dos Estados

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
1P146B5-5 DENISAR A.RNElRO pUDB
............ PARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

lPt4890-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
......... "' PARECER ..

A emenda pretende sucr tett o ütatr t tc Federal A proposta
não pode ser aceita por pretender sucr-tmn- a entidade que é
Sede do Poder Central, de onde partem as decisões cct tt t
co-administrativas, orgão que, por isso mesmo, possuí deter
minadas peculiaridades que o d1stingue dos Estados

-----------------~~~~-~:!::::~~:._-----------------------------------------------
1P14891-Q D~NISAR ARNEIRO PUDB
............. PARECER ..

G artt90 90, na forma como se encontra, apenas preceitua
uma norma de just tca social e, como tal" deve constar no
texto cons t t tuctcnat

Pela r-ej etcãc,-------------------------------------------------------------------------------

-----------------~:~:_~:!:~:~~-------------------------------------------------
1P14876-6 DENISAR ARNEIRD PMDB
................ PARECER .

A exaecte tcacâc torna-se oesnecessér ta. pois j a é competên
cva da União legislar eco-e a matéria e e)l.p'ora~ os r-escectv
vos serviços, tanto para passageiros quanto para cargas

-------_:._-----~-~:::~~:~~.:._~~:~~~:.:_~-~~~~~~:~~::_-----------------------------
lP14877-4 D~NISAR ARNEIRD PMDB
............... PARECER ..

-------------~-~::~:~~:_~:::~-~:~-~~~~~~~~::.:_------------------------------------
lP 1487B-2 DENISAR ARNEIRD PMDB
............. PARECER .

A argumentação é vãt tce entretanto a materia deve ser

-------------~:~~~~~~-~~-~~~~:~-~~-~:~~:~~:~~-~~~~~~~~~--~:~~-~:~:~:~~---------
lP14879-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
............... PARECER ..

zeet tvemente. trata-se de mater1a t1p1camente inerente a
teatatecão cr-ctnar ta. razão pela qual não acolhemos a presen
te emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P14B74-0 DENI5AR ARNEIRO PMDB
.............. PARECER ..

O texto deve ser modificado no sentido de figurar apenas
a necessidade de redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de medlc1na, higiene e segurança, e adi
cional de remuneração para as at tvtoaoes 1nso1ubres e perigo
sas

1P14872-3 DENISAR ARNEIRD PMDB
............... PARECER .

A jornada de tr-aoatnc de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em numercs tsst-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A mator ta das propostas, mesmo na fase das Comissões resãt t
cas , seja pelas suas fust tetcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada a 1eat s 1ação ord i nar-1a

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que se a lei ecoe areeeer Quarel"\ta tios-as
não conviria a um determinado eomenrô.ce vida econômica do
eate , mas, pelo desenvolvimento tecnctôatco, por mot tvos de
interesse pub11co ou até por comprovadas razões de Ordem ps1
ccsoctal , podem vtr- a ser a solução toeat Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais. vá
rias categorias, em decorrência de lei esoectr tce ou por for
ça de ccnoutatas em acor-dos ou convenções cctet tvas , já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro Inver-so, em que a necessidade tmaeetcsa de
se expancnr- ou incrementar os mvets de produção. ate como
medida de sárvacãc nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anse tos do povo, propugnar por- jornadas ma1s extensas,
desde que compensatórias a ntve't de remuneração Esse, al tãe ,
e o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penal1zar o trabalhador, é o melo ertcee de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim. considerando que o Congresso Nacional, sempre
senstver às r-etnvtnotcacõee cios trabalhadores e consciente
das rea11dades do sats , poderá, com maior flexibilidade, d1s
ctnt tner- essa controversa questão. optamos por manter apenas,
a l1mHação da duração diária do trabalho em a horas, no má-
ximo •

lP14873-1 OENISAR ARNE!RO PMDB
............. PARECER ..

A nosso ver, deve a Constituição subordinar a pratica de
serviço extr-aor-dtnér-tc à aquiescência cctet tva dos t eaoatna
dores manHesta em convenção, e aar-ant tr- r-emcner-acêo-sucer-tor
à do trabalho no per-tece normal _

Acolhemos, portanto. parcialmente as supressões cr-cnca
~as pelo autor

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
---------~~~~~~;:6---------~~;t;-~Ó~~------------------------------~;~;--------

........... PARECER ...
A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe 11mitaçã~ a

participação das entidades e empresas estatais na manutençao
r tnancetr-a de planos de pr-evtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matér-ta mais própria de legislação crdtner-ta, pois o
assunto já é objeto de tratamento espectr tcc em dots decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
aecãc dos "fundos de pensão- é competência de uma Secretaria
esoectr tca do amtsrer-tc da Pr-evtdêncta e Assistência Social,
à qual tncuece o acompanhamento da observânc1a das normas 1e-

-------------~~~:_:_~:~~~~~:~:~~:~-~:~:~~:~::~---------------------------------
1P14B63-4 JORGE ARBAGE POS
............ PARECER .

O nr tnctptc da isonomia, acolhido pelo substitutivo, a-

-------------~~~::-~-~~~-~~::~~~~~::~~-~~~:!~-~:_:~:~~:_-----------------------
1P14864-2 JORGE ARBAGE POS
..........." PARECER .

Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da comtasão de
stetenat taacãc, foram suor-tmtoos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado a emenda numero

--------_.=:_-~~~:~::~---------------------------------------------------------
lP14865-1 JORGE ARBAGE PDS
.............. PARECER ..

Parecer idêntico ao de n 1p14533-3

-----------------~:~:_~~~~~::~~------------------------------------------------
1P14866-9 JORGE ARBAGE POS
.........." PARECER ..

Ainda que meettõr-tc e de grande alcance social, a suges
tão não deve f\gurar no texto const1tuc1onal Trata-se de ma
téria perttnente a legislação ord1narfa

-----------------~:~~-~:!:~:~~.:_-----------------------------------------------
lP14867-7 JORGE ARBAGE PDS
......"' '" PARECER .

A emenda pretende suprlm1r o art 360 que impõe t tmtt acão à
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de pr-ev tdêncfa complementar para seus
servidores Entendemos ccns tatente o argumento de que se tra
ta de materla mais própria de legislação or-dtnar-ta, pois o
assunto ja é objeto de tratamento espectr tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a etscar t
aacãc dos "fundos de censâc" é competência de uma Secretaria
espectt tca do Mlnister10 da sr-evtoêncta e asstatêncta Social,
ã qual tncumbe o acompanhamento da onser-vâncta das normas l e-

-------------~:~:_:_~:~~~~~:~:~~:~-~:~:~~:~:::_--------------------------------
W 14868-5 JORGE. ARBA.GE POS
............. " PARECER ..

As sugestões, contidas na proposta de znenoa, trazem alguns
desdobramentos que, na tr-ectcãc jur'idica brasileira, melhor

-------------~:_:~:~:~~-~~-~~~~~-~~-~:~~~~::~~-~~~~~:~~~_:_~~~~:~:~!:~--------
lP14B69-3 JORGE ARBAGE POS
......... "'•• PARECER .

A matér-Ia constante da presente Emenda é t tptca da te-

-------------~::~~:~~_:~~~::~~::::~::~~:~:._~:~-~~::~-~~~:::~_:~~:~~~:~---------
lP14870-7 JORGE ARBAGE POS
............... PARECER .

A aposentadoria compulsória e um "nst ttutc que deve per
manecer Entendemos que ela fixa um limite de trabalho no ser
vtco publico importante tantb para o tnntvteuc, que merece
um justo descanso, como para a eomtntstr-ecãc, que necessf ta

------------~:_~~~-~:~~~~:~~-~:_~:~:_~~:~~~:_---------------------------------
1P14871-5 OENlSAR ARNEIRD PMOB
.............. PARECER ..

Deve a ccnst t tutcêc assegurar ao trabalhador eetár-tc de
trabalho noturno superior ao do diurno O montante da majora
ção, a extensão da hor-a noturna, bem .como os demais aspectos
da ccer-ectonat tzaçãc de exerctctc desse dl rei to 1nser-em-se , a
~osso ver, no âmbito normativo da legislação or-dtnér-ta

1P14875-8 DENISAR ARNEIRO PMDB
.... "'•• ; PARECER ~

Na tentativa de aperfeiçoar o dispositivo referente a
prestação de servtcce pubt tcos , o texto suaer-toc va1 de en
contro à competênc\a dos leg1slat1vos e autorid.ad~s tocats

1P14S95-2 DENISAR ARNEIRO PMDB
.............. PARECER ,~ .

Objet tva o autor a supressão do item XVII do ar-t 19o 13
do Projeto, que veda a prática de ser-vtcc-extr-aor-dtnár ro,
r-essa 1vaoos os casos Que enumera,

Não concordamos com a supressão proposta Somos de opi
nião que o texto const ttuctona t deve conter a diretriz mais
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1P14B95-2 DENISAR ARNEIRO PMDB lP14908-B DOMINGOS JUVENIL PUDB

geral Que norteará o tratamento da Questão na legtslação or
dinária

lP14B96-l DENISAR .o\RNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

E nosso entendimento que o satar to de trabalho noturno
sucer-tor- ao diurno e d1re1to do trabalhador QUe deve constar
do texto ccnet ttuctcnat A acatar-se as razões que recomendam

sua regulamentação exc tus tva na leg1slação cr-ntnêr-ta boa
par-te do elenco de du-ettcs dos trabalhadores inscrito no
Projeto cever-ta ser também expurgado

Nosso parecer. portanto, e contrário a supressão cr-epes
;a pela emenda

Pela rejeição

lP14909-6 DOMINGOS JUVENIL PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda sugere a supressão da parte final do ao
do ar-t 270 do Projeto de Constituição, por entender que a
matéria já se encontra discip11nada de forma aoeauaca no
art 272

Pela r-efetcãc. por se tratar de adequação r-ecectcnat t
desnecessar ta

lP149l0-0 DOMINGOS JUVENIL PMDB
.......... '" PARECER ••• "'•••••

A Emenda aborda assunto ainda discutido a ntve t de Pro
jeto, devendo o sucst ttut tvc f1rmar posição oer tntr tva sobre
o tema

lP14a98-7 DENISAR ARNEIRD PMDB
••••••••• PARECER "'••••••••
• O combate a pobreza e a garantia de uma existência digna

são deveres do Estado e de cada membro do corpo sccta t Re
sultados portentosos e eact tve ts podem ser alcançados meaten
te a justa proteção aos dtr-ef tos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recur-sos do Erário uecessé
1"10 e. ademais, que a Lei Maior contenha 00 pr-tnctctc crista
lino do combate ã pobreza

Pela aprovação car-ctat

lP14897-9 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER ...

A establlldade, entendida como a garantia de permanêncta
no emprego e, portanto. como contraposição ao livre ar-bttr-to

do empregador de cesceotr o empregado. tornou-se. ar-t í t tcto
semente, uma momentosa e controversa questão, porquanto. seg
mentos expressivos das categorias envctvtoas têm se manifes
tado, ret ter-acemente. Dor uma solução nar-mcntcsa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver t tmttaoo acuete
ar-m t r to e não. como se cr-ooata ennanacemenee, ter a garan
tia tr-r-es tr t ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador consctente de Que t§. parte vital e 1nalienável da
pr-ócr-ta atividade emar-esartat , sabe que não cece ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou eequtna Que, apos
usada. é Jogada fora como toservtvet

De sua parte, não 1nteressa ao empregador inspirar desas
sossego ou 1nsegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da batxa produtividade A prática. a experi
ência, o conhecimento técnico, a toent tr tcacêo do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
catr-tnônto tnsucst ttutvet Investe o eepr-esar-to em recursos
humanos , ouscandc habilitar e aprimorar a qualificação m-o-
t tss tcnat de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente cont r-ãr-to à r-otat tvtuace da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negativo para 0$ resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos. não ha porque se trazer
para a relação encr-ecat tcta, fundada na nt lateral idade do
contrato. uma condtção untoessoat , paternal1sta e tmooatt tva,
que, ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo rõr-euta conc t t tat ór ta Que reflete a tendên
cia eejcr-trar ta dessas propostas. aceita por lideranças de
categorias econômicas e crcr tss tcnats que. dtutur-namente, vêm

se manifestando por todos os metas de comunicação é a veda
ção da despedida teot tvaoa ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação cr-otnar-ta

lP14B99-S DENISAR ARNEIRO
•••• "''''••• PARECER •••• "'••••

PMOB

lP1491l-8 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
• •••• "'•• '" PARECER •••••••••

A r-edação atual do artigo 487, mais abrangente, é cr-ere
r tvet à da emenda, tnctus tve porque a contribuição ao
FINSOCIAL não é mencionada no Projeto

Pela rejeição

lP149l2-6 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
........... "'''' PARECER .

A emenda propõe mater-ta que não deve ser objeto de norma
ccns t t tuctcna t ser-ta adequada á Legislação ordinária
escectr tca. em consonância a uma cor f t tca nacional para o se
tor mtner-at
_Pela rejeição

lP149l3-4 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
"'••••••"'. PARECER •••• "'•• "'.

Em que pese ao mér1to da questão do fortalecimento da po
j tt tca de defesa do solo e dos r-ecur-sos naturais. as propos
ta, nos termos da redação da Emenda, é matéria caotvet em le
gislação comum. Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14914-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
•••"'••••• PARECER .

Acolhida no mer í to , tendo em vista Que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram sucr tmtccs no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado á emenda número
lPOO202-B

lP1491S-l OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP149l6-9 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
..... "'••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a redação do Projeto pela eliMinação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis É cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o cr-tncrpro do ctr-ettc, como o fez o Pro
jeto de Constituição. sem, entretanto. estender-se em aspec
tos que qualificam a meter-ta e que são pertlnente a legisla
cão ordinária

Pela rejeição

lP14917-7 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••"''''''' •••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

lP1491B-S JúLIO CAMPOS PFL
••• "'•••• '" PARECER ."' •• "'••••

Proposta acolhida, par sua oportunidade, nos termos do
suost ttut tvo

A matéria encontra-se regulada nos artigos 27 z.c e 27,
II.c do Projeto, sendo cnsoensaver e impertinente nova aborda
gem do tema

lP14900-2 DENISAR ARNEIRO PMOB
."'•••••• '" PARECER •••••••••

A União comn-eenoe, decerto, na espécte. não apenas o Poder
axecut tvo. mas, no que couber. os três poderes Mais espect 
ficamente, a permissão prevista no item tnctut ambos o ccn 
gresso Nacf ona L, como responsável pela Lei Complementar, e o
Governo Federal, como seu fiel executivo

Pelo não-acolhimento

lP14901-1 DENISAR ARNEIRO PJIlDB
"'••• "'•••• PARECER •••••••••

A nater-ta constante da presente Emenda e t tptca da le
gislação tnrr-econst ttuctonat , dat nosso parecer contrário

lP14902-9 DENISAR ARNEIRO PMDB
"'••••• "'•• PARECER .

Propõe a Emenda at tstamento obr1gatório e voto facultativo
Acolhemos a proposta do alistamento obrigatório
Quanto ao voto facultativo. o etettor-aoo brasileiro ainda não
esta preparado para exercer esse du-etto Sua prática poderia
ser prejudicial à representatividade cct tt tce e popular dos
etet tcs As grandes abstenções poderiam levar ao poder mtnc
r-tas radicais e comprometer a lisura dos ctettos devido á
corrupção etetrc-at
Sendo o exer-ctctc do voto um dever ctvtco. entendemos que a
obr-tnator-teoaoe do voto deve ser mantida

---------~~~4~~;:;---------~~;i~;õs-~~~~~;~------------------------~;õ;--------

"'.... "'•••• PARECER •••• "'••••
Acolhida no mérito. tendo em vista que os artigos aae e

487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
S1stemattzação, foram suprimidos no Substitutivo dO Relator
Ver, a proposito, o teor do parecer dado á emenda número
1P00202-B

lP14904-5 DOMINGOS JUVENIL PMDB
........"'''' PARECER "''''.'''.'''''' ••

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto da
Comissão e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto.
não se harmoniza com a s ts'temat tca que orienta o s ts tema '
de Planos e Orçamento, vez que a emenda do nobre const ttutn
te fere o cr-mctctc da anua11dade, não podendo saldos orça 
mentár-tos serem aproveitados no exer-ctctc subsequente

------------~------------------------------------------------------------------

lP1490S-3 DOMINGOS JUVENIL PMDB
.......... PARECER •••••••••

Não e teor-esctnctver seja a meter-ta tratada objeto de nor
ma constitucional Casos de exceção a s ts'temat tca do ICMS po
derão ser ntsc to t tnaocs por lei complementar

Pela rejeição

lP14906-l DOMINGOS JUVENIL PMOB
."'."'''''''.'''. PARECER •••••••••

Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à ques
tão. no Projeto.

lP14907-0 DOMINGOS JUVENIL PMDB
.."'''' ....... ''' PARECER ",•• ",,,,•• ,,,.

A emenda propõe uma r1g1dez tnccecar tvet com as car-acte
r-tst tcas que o projeto pretende 1mprimir ao novo ICMS.oue se
r-a seletivo em função da essencial idade das mercadorias e
serviços por ele alcançadas Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------

lP149D8 ...s DOMINGOS JUVENIL PMDB
........."'•• PARECER .

A redação do projeto é mats consentânea com a sistemática do
ICMS. com a vantagem de espancar, liminarmente, qualquer con
fusão COM a incidência do imposto de importação

lP149l9-3 JúLIO CAMPOS PFL
.......... '" PARECER .", ••• ",•••

O proposto na Emenda ccne t tte com os cr-tnctptos adotados
pelo Projeto

lP14920-7 SALATIEL CARVALHO PFL
"'•••••••• PARECER .

A enenoa pretende sucr-tmtr- o ar-t a60 que tmoõe t tmt tacão à
car-t tctpecêc das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de m-evtcêncta complementar para seus
ser-vtocr-es Entendemos ccns tatente o argumento de que se tra
ta de matéria mais pr-ocr ta de teatetacsc ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectr tcc em dois decretos
executivos. o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se. atnoa, Que o controle e a fiscal i
aacâc dos "fundes de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do Minister10 da Previdênc1a e Assistência Social,
à qual incumbe o acompanhamento da ccser-vêncta das normas le
gais e regulamentares pert1nentes

lP14921-S SALATIEL CARVALHO PFL
•• "' PARECER .."'''' ••••••

Entendemos Que a redução do tempo de servtco para aoosen
taeer ta só deverá contemplar os or-or tss tcnats em at tv tdades
consideradas penosas, insalubres ou perigosos.

seta rejeição

lP14922~3 SALATIEL CARVALHO PFL
............. PARECER •••••••••

O mesmo objetivo visado pelo autor será alcançado com a
orotbtcãc de exter-tcr-taacões centr-ar-tos a moral e aos bons
costumes e de manifestações do censanentc Que incitem a vtc
têncta ou defendam dtscr tmtnacãc Tais proibições constam do
Suast t tut tvo do Relatar

lP14923-l SALATIEL CARVA.LHO PFL
•••• "'•••• PARECER ."''''''' •••••

A constituição deve limitar-se a reconhecer o direito a
aposentadoria especial. A enumeração das et tvtcaoes que farão
jus ao oenef tctc e as cond1ções para sua concessão constituem
onef tc de lei or-dtnar-ta

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP14924-0 SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER "'••

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente dtscut toc nesta fase da etabcr-a 
ção legislativa Da méd1a das sugestões anal tsaoas , em seus
núcleos, frutificaram os ctsccs tt tvce relacionados em artigo
do mesmo número do Substitutivo, que tanto Quanto ccss tver
procura responder ar trmat tvaeeme em parte e em essência. ás
r tna t tcatres pretendidas na proposição SOb exame Pela aprova
ção parctal-------------------------------------------------------------------------------

lP14925-B SALATIEL CARVALHO PFL
••••••••• PARECER .

O principio da tsonomta. acolhido pelo SUbstitutivo.
abarca a não dtscr-tmtnacêc
especificações suscet tvets , de provocar octêmtcas

As especificações devem-se afastar do cctêmtco. circuns
crevendo-se a proteção aos dtr-e t tcs e 11berdades fundamenta
Is

------------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~~~~~---------------------------------------
lP14926-6 SALAfiEL Cf.,RVALHO PFL
........._. PARECER ."' •••••••

Malgrado seu incontestável mêr-tro, a suaestêo contida na
emenda fica prejudicada em face da opção do Relator por su-
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cr-tmtr-, no subs t t tut tvo , o dispositivo Que o llustre autor
propunha al ter-ar-

1P14928-2 ALFREDO CAMPOS PMOB
.11I."' ...... PARECER •••••••••

A Emenda aborda assunto atnoa ctscut toc a mvet de Pro
jeto, devendo o substitutivo firmar POSição definitiva sobre
o tema.

1P14929-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
•••• "'•••• PARECER •••••••••

Optamos por exlgir "quorum" de dois terços para apro
vação da lei orgânica Essa dtretr-tzz permite que o reter-toe
estatuto tenha maior consenso e por conseouêncta meter cur-aot
t toaoe

lP14gaO-4 ALFREDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER .

A subst ttutção da ststemátlca do projeto pelo atual sis
tema do oecr-etc-te t , de forma mtt taaoa, embora louvável, na
sua cr-tat tvtoace, não nos parece que vá ao encontro da vonta
de da mater ta dos Constituintes, razão porque ftcamos com a
redação do proj eto

Pela cr-ef udtctar tcece

lP14945-2 MOEMA SÃO THIAGO PDT
•••11I••••• PARECER •••••••••

A matéria é objeto de atenção espec'ifica em cacttutc
próprio A especificidade pretendida pelo Autor melhor tra-
tamento receberá do teats taccr- ordinário

1P14940-1 MOEMA SÃO THIAGO POT
........... PAREC~R •••••••••

Pela r-efe tcãc. por estar ccntenotaoc no Projeto

1P14944-4 MOEMA SÃO THIAGO PDT
• PARECER •••••••••

AS sugestões cont toae na emenda estão par-ctatmente con-
templadas no substitutivo do Relator Com r-erer-êncta à inte
gração das donas - de - casa ao sistema cr-evtcenctar-to. ver
parecer eeee à emenda n 1P19.252-B Quanto ao ut t two '\tem da
emenda, enteroesos ser matéria pass tvet de tratamento mais
aceouaoo via legislação or-dtnãr ta

lP14939-B MOEMA SÃO THIAGO POT
••••**••• PARE.CER •••**••••

Acolhemos a emenda no que se refere à proteção da famt
lia pelo Estado, à tauetcaoe de dtreltos dos fl1hos nascidos
dentro ou for a do casamento

Quanto ci cotbtcãc da violência nas relações ramt t tar-es e
a declaração e investigação de nater-ntcace, jUlgamos-los ma
tér tas próprias da legislação ordinária

Pela Rejeição

Pela aor ovecãc parcial

1P14943-6 MOEMA SÃO THIAGO PDT
.......... PARECER •••••••••

A tnst ttutcãc de um d\reito sem a respectiva contrapar
ttda resultará certamente e"1 crefutac direto às finanças pu
bt tcas , reconhecidamente depauperadas no momento atual

Portanto, a sugestão deverá ser levada em conta quando
da elaboração de legislação or-dtnar-fa e dos orçamentos Públl
cos

1P14942-B MOEMA SÃO THIAGO POT
••••••••• PARECER .

Embora com redação diferente, os dois cnspos tt tvos pro
postos pelo autor ja estão contemplados no texto do sutist t tu
t tvc

lP1493B-O MOEMA SÃO THIAGO POT
.......... PARECER .

O cr-tncrptc da isonomia, acolh1do pelo Substitutivo,
abarca a não otscr tetnacãc
esnectr tcecões suscet tvets , de provocar polêmicas

As esoectr tcacões devem-se afastar do polêmlco, ctr-cuns
cr-evenoc-se d proteção aos direitos e f tber-daces fundamenta
ts

1Pl494l-Q MOEMA SÃO THIAGO POT
••••••••• PARECER •••••••••

É assegurado o cu-et tc à saude e o dever de o Estado
promovê-la Os mecanismos para cumprtr esse dever serão maté
ria de ctsctnt tnecãc ccster-tcr-

Pela aprovação parcial

1P14937-1 MOEMA SÃO THIAGO por
••••••••1I PARECER ••• 11I•••••

A aooeen-aocr-ta compulsória não cetxa de ser, no fundo,
uma certa penallzação ao funcionário Oa1 que não podemos a
breviá-la, pois estar-temos cr-ef uotcanoc o proprto ser-vtocr--------------------------------------------------------------------------------

PFLSALATIEL CARVALHO1P14926-6

1P14927-4 ALFREDO CAMPOS PMDB
•••••• 11I... PARECER •• 11I••••••

A estebt t toeoe. entenotca como a aar-ant ta de permanência
no emprego e, portanto, como ccntr-enos tcãc ao t tvr-e ar-nt t r-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do pr-cbtena

Na verdade, o que uuer- o empregado e ver t tmf taoc aquele
ar-bttr-tc e, não, como se crooata enganadamente, ter a garan
tia tr-r-estr-f ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador ccnsctente de que é parte vital e tnat tenave t da
própria at tv tnaee eaor-esar-ter , sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um tnsrr-umentc ou maqutna que, após
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador tnsctr-ar- desas
sossego ou tnseaur-ança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a exper-t
êncta. o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objettvos maiores da empresa, significam para ela um
patrimônio tnsucst ttutvet , Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro-
t tss tcnat de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja v tr-tua tmente contrário a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negatlvo para os resultados do em
preendtmento

Posta a questão nestes termos, não há porque se tr-azer
para a relação emm-ecat tcta. fundada na bilateralldade do
contrato, uma condição untpessoal, paternalista e tncos tt tva,

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas furnctats

Asslm, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos ofer-ecendo fórmula conc tt tat ór ta que reflete a tendên
cia eajcr-tt ãr-ta dessas propostas, ecet ta por lideranças de
cateacr-tas econôatcas e pr-oetsstcnats que. dtutur-namente, vêm

se manifestando por todos os meios de cceuntcecãc é a veda
ção da despedlda urot tvaca ou sem justa causa, em termos a
;erem ceetntocs pela legislação ordinária

1P14931-2 A..FREOO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER ••• 11I•••••

O conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto da
comtssêo e das demats emendas atinentes ao mesmo assunto,

não se nar-ncntaa com a stetemát tca que orienta o Sistema'
de Planos e Orçamento, vez que a emenda do nom-e Constituin
te fere o cr tnctctc da enuet toace , não podendo saldos orça 
mentar-tos serem aproveitados no exer-ct cio subsequente

1P14932-1 ALFREDO CAMPOS PMOB
••••• 11I••• PARECER •••••••••

A emenda, alem de oferecer texto alternativo á Seguridade
Social, eescia dispositivos desse capitulo com outros r-etat t
vos ao cteetto dos trabalhadores Trata-se, ccts , de matéria
tnanr-ovet tavel

Pela rejeição

1P14933-9 ALFREDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda aborda assunto ainda dtscut toe a ntvet de Pro
jeto, devendo o suost ttut tvc firmar POSição definitiva sobre
o tema

1F 14946-1 MOEMA SÃO THIAGO POT
...... 11I••• PARECER •••••••••

Propõe a Emenda a tnser-cãc de dlversos preceitos ao Ca
pitulo II do TItulo lI, a saber:

1) srotbtcãc de diferenças de salario por motivo de se
xo, raça, cor, oactonat tceoe, etc O cr-tnctptc tsonôatco da
19ualdade de todos perante a tet , já prolbe toda e Qualquer
dlscrlmtnação, sendo, pois, oeenecessãr-ta a sua r-etter-ecãc
2} Manutenção de creches pelas empresas Optamos pela obriga
toriedade da ass f stêncta aos ftlhos dos empregados uma vez
que 80% do par-que empresarial br-as t l etr-c é ccnst ttutcc por
pequenas, medias e micro-empresas Que não têm ccnctcões de
assumtr tal encargo 3) Prescrição É mater ta de ter proces
sual, acjet tva, tncatnvet na Constituição 4} Descanso remu
nerado de 60 dias, com estabtt toaoe, à gestante. Preferimos
deixar a fixação do prazo da t tcence para a lei ordinária
Quanto à estabH 1dade nesse per 'iodo, ela é \mp1\c'\ta ante à
proteção legal a maternidade 5) Partlcipação na gestão e nos
lucros üctencs apenas pela partlcipação nos tucr-cs , na forma
e condições eetebetectdas em lei ou negociação cotet tva 6)
Despedidas sem justa causa O Substitutivo adotará a vedação
da despedida tmct tvaoa

lP14934-7 MOEMA SAQ THIAGO PDT
........... PARECER .

O Relator entende que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tr-tbutár-tc dtspensado aos ren
dimentos do trabalho assatar-tacc No que respeita a isenção
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é
objeto de lei ordinária, desnecessária e impert1nente sua
otsctct tna no texto constitucional

1P14935-5 MOEMA SÃO THIAGO PDT
.......... PARECER •••••••••

A presente emenda tem por fim estender os beneficios da
antat ta prevista no art 475 do Projeto aos que foram tnat t
vades por declaração de tncacectcace t tatce ou mental

É tneaãver a boa intenção demonstrada pelo l1ustre autor,
buscando reparar tnjuse tces cometidas aqueles que, por pro
cessos ar-t t r tctoscs foram afastados de suas funções

A generalização pretendida, entretanto, torna tnexecutvet
a aplicação da regra em Questão, face a tmnoss tbt t toaoe de se
dlstingulr das declarações de tncacacttação aquelas emitidas
tr-r-eautarmenta, por r-azões cct tt tcae

Não há como atender a tal pretensão, devendo o Inter-assa
do assinar-se na faculdade ceevtsta no ar-t 429 do Projeto e
contldo no sucst t tut tvo,

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP149S6-3 MOEMA SÃO THIAGO POT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetlva incluir parágrafo no arttgo 270 do Pro~

jeto de Constituição da Comissão de Sistematização, de modo
que flquem imunes do imposto de renda os rendimentos corres
pondentes a proventos de aposentadoria não superiores a vlnte
salários m'nlmos.

Não obstante a importância da Emenda, entendemos que se
trata de matéria que, por sua natureza e caracter'sticas, de-
ve ser regulada a n'vel de legtslação ordinária e não no
texto constttuciona1

O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção Cabe
à lei, entre mir1ades de rendimentos, especifH::ar os que se
sujeitam à taxação e declarar os que flcam fora da trtbuta
ção Somente quando se trata de proteger valores fundam~ntais
é que a Constituição deve intervtr e criar restrições ao Le
gislativo

No caso em debate, a real tdade econômico-soclal pode se
apresentar cambiante, ensejando Que pessoas com rendimen
tos expressivos noutras espécies - o Que desaconselha solução
unlca, rtgida, via Constitulção. A lei ordinárla tem melhores
condiç3es para a adeQuação da norma aos fatos.

Pela rejeição.

1P14947-9 FLÁVIO ROCHA PFL
••••••••• PARECER •••• "'••••

O mercado tnterno é o tnatr-umento de Viabilização do de
senvolvimento sócto-econôatcc e, ao mesmo tempo, da promoção
da autonomta tecnológica, pois tncent tva a pesquisa

Pela r-ejetcãc

lP1494B-7 FLÀVIO ROCHA PFL
............ PARECER .

A sugestão de supressão do parágrafo único, se accttrtoa,
tornar la lnócuo o cacut do artlgo e comprometeria o eeptr-ttc
do capitulo de C e T

Quanto ã supressão de parte do inciso VII, do ar-t 10,
deixa de ser atendlda por tnextst t ..

Pela rejeição
---------------------------------------------------------------~---------------

lP14949-S FLÁVIO ROCHA PFl.
••••••••• PARECER .

Os sindicatos patronais têm, como associados e contr-t 
butntes, as empresas do respectivo setor de at tvtdace econõ 
mica, organizadas para a Obtenção de lucro Por '\S50, as en 
presas que os constltuem dispõem de multo mais recursos que
os empregados. Ademais, as ccntr-rbutcões e anutcaces pagas '
pelas empresas aos srnutcatoe que as representam constituem'
despesas oeout tveta do lucro bruto, para efeito de cálculo do
lmposto de renda, ao passo que a maioria dos assalariados do
Paf s tem rend1mentos Que se situam abaixo do t tatte de tsen 
ção, arcando efetivamente çom o Ônus da contrlbuição sindt 
cal

Justifica-se, portanto, o tratamento tributário d'lferen
c1ado entre s1ndlcatos patrona\s e de trabalhadores

1P14950-9 FLÁVIO ROCHA PFL
••11I•••••• PARECE~ •••••••••

O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cadâ membro do corpo soci a 1 Re
sultados portentosos e fact1veis podem ser alcançados median
te a justa proteção aos dlreitos do tr.abalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário Necessá
1"10 é, ademais, que a Lei Maior contenha 00 princ1p10 crista
l 'no do combate à pobreza

Pela aprovação' parcial
--------------------------------------------------------------~-,--------------

1P14951-7 JOÃO CAl.MON PMOe
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de matér1a 1nfraconst1tuclonal.

1P1"1952-S SIMÃO SESSIM PfL
• •••••••• PARECER •••••••••

A materia de que trata a proposta é alheia ao capau10
Pela prejudiclalidade
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lP14952-5 SIMÃO SESSIM PFL

lP14953-3 SIM:i:O 5eSSIM PFL
........... PARECER •••••••••

A emenda pretende permitir a reeleição dos t f tutar-es dos
cargos de Presidente da gecuot tca, governador e Prefeito.

O instituto ela reeleição não integra o elenco de nossas
tradições r-ecubi tcenea. nem se adapta ;1 nossa realidade eet ,
t tcc-e tet tcr-at

lP14954-1 SIMÃO SESSIM PFL
••••••••• PARECER ••••••,..••

É nosso parecer que os r-ecutsf tos para criação. tncor-ocr-acãc.
fusão e desmembramento devam ser- estabelecidos por lei com
plementar estadual
Assim eercc, optamos pela aprovação parcial, nos termos do
sunst ttut 1Vo

lP14955-0 SIMÃO SESSIM PFL
."••••••• PARECER •••• "••• "

Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução ofere
cida no socet ttut tvc

lP14956-B SIMA:o SESSIM PFL
••••• ,,""" PARECER "" •••"••"

pr-erer-tecs manter- a decisão da Comissão, que r-espe trcc
a hierarquia existente no POder Executivo

lP14957-6 SIMÃO SESSIM PFL
"••"••••" PARECER •••• "" •••

A pretensão da emenda encontra-se perfeitamente contem-
plada 1'10 nosso crejerc

Pela rejeição

lP14958-4 SIMÃO SESSIM PFL
"••••• "•• PARECER .""""••••

Pela aprovação Tal corno propõe o ilustre Constituinte
deve ser supr'mldo o art 68, seus toctscs e pal'agrafos Não
há nenhum tnccnventente em se criar Conselho de Ouv1dores por
meio de Le1 Orgânica Por outro lado, esses Conselhos irão
concorrer com as Câmaras Mun1c1pais reouatncc SIJas autono >

m1as

lP149S9-2 SIMÃO 5ESSIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por nos parecer desnecessário dispositivo
proposto

1P14960-6 SIMÃO SESSIM PfL
•••••" •• " PARECER """"•••••

O projeto já ctscõe ccnvententenente sobre a matéria cbje
to da Emenda

lP1496l-4 SIMÃO SESSIM PFL
•••""""." PARECER ""."••" ••

A proposta de Emenda envereda pela casutet tca, alem
de extravasar aos limites da mater ta constitucional

lP14962-2 FÁBIO RAUNHEITTI PTa
••••••••• PARECER "••••••••

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atendida.

lP14963-1 RUY BACELAR PMOB
".""••••" PARECER •••" .." ••"

A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da
nova const ttutcãc. para a realização de eleições para a Pre
sidência da aecubt tca
A proposta conf11ta os relevantes interesses relacionados com
a implementação das reformas e mudanças determinadas pelo
texto Que estamos elaborando saa-se assim necessár-ta a manu
tenção dos atuate dir1gentes para a implantação das altera-
ções institucionais e administrativas Que se f1zerem nacease
rias
Somos, pelo exposto, peja rejeição da Emenda.

lP14964-9 RUY BACELAR PMDB
"" ••"".,," PARECER ."•••••••

As alterações propostas nos parecem mais de caráter t tterer-to
do que jur-totcc Optamos por manter a redação já estabelecida
no Projeto.

lP14965-7 RUY BACELAR PMOa
"•••"" ••• PARECER .0•••"•••

Pela Rejeição As transferências de recursos, da União aa
r-a Estados e Mun1c1p10s, foram, no projeto, s tantr tcat tveeen
te ampliadas Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda,
sem a correspondente transferência de encargos, compromete o
federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e implementar programas
de integração nacional-------------------------------------------------------------------------------

lP14966-S RUY BACELAR PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda pretende amp11ar para as'" a parcela do ICMS
pertencente aos Municlpios, constante do tnctsc III do artigo
276

Entendemos Que a emenda comprometerá o ecut t ter-te das
receitas Que o Projeto buscou promover

Pela rejeição.

lP14967-3 RUY BACELAR PMOB
••••••••• PARECER .

Pela r-efercãc. na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP1496a-l RUY BACELAR PMOB
.".""".,,. PARECER "."""••".

ccnetcer-anec as razões apresentadas na f ust tr tcacãc e o
entendimento de grande numero de Constituintes entendemos
ser vÁl1do a tnciusãc de vtrcutacrc de receita especificamen
te para a educação aeetm.conatcer-anos a Emenda como aprovada
em parte, na forma do svbst rtct tvc

Pela acr-ovacãc parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP14969-0 RUY BACELAR PMOB
••••••• ". PARECER •••••••••

Acolhida no mérito, tendo em vista Que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a maree ta llC Projeto da Comissão de
sf etemat taacão. foram supr-tmtecs no sucst ttut tvo do aetator
Ver, a pr-ooõsttc, o teor do parecer dado a emenda numero
lPOO202-B

1P14970-a RUY BACELAR PMOS
••••••••• PARECER ••••••".. •

comoar-t t tneeos com a preocupação do eminente autor da
emenda, pela importância do assunto. Entendemos, contudo, Que
a aatêr-ta seja objeto de tet complementar Assim, no novo
Projeto sugerimos que lei Complementar disporá conntcôes para
fuet tr tcacees e funcionamento de fundos

lP14971-1 JOÃO ALVES PFl
••••••• ,," PARECER •••"••• ,,"

a proposta é oportuna e aoeouaca, tendo sido aproveitada, com
adaptações r-eoactcnats , nos termos do substitutivo

1PJ4972-0 JOÃO ALVES PFl
••••••••• PARECER •••••••••

Não há necessidade de figurar no texto constitucional o
dtspcatt tvc sugerido üesoa que contribuam para a sr-évtoêncta

-------------~~~~~~:_~~~_:~:~~:~~_:~~::~~~~:_~~_!:~~~-~~:~~~!~-~~~-~:~-------
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1P14973-8 JOÃO ALVES PFL
••••"•••• PARECER "" •••••••

Em relação a Seção II - Dos Orçamentos - o t tustr-e Cons
tituinte propõe alterações, sendo Que algumas são relativas á
forma como os orçamentos serão apresentados mas Que, na es-
sência, estão atendidas na nova proposição, outras Que no
nosso entender deverão ser objeto de legislação complementar
ou mesmo cr-dtnár-ta, apresentando ainda dispositivos Que já
estão no Projeto apresentado pela Comissão de s tsteeet teacãc
apenas com diferente ordenamento e distribuição por artigos,
paragrafos e itens, e que, inclusive estamos mantendo na
atual proposta

Entendemos assim que parte da emenda está sendo aprovei
tada e, neste sentido, a consideramos aprovada parcialmente

------~------------------------------------------------------------------------

lP14974-6 JOÃO ALVES PFL
"."•••••• PARECER •••• ,,""""

A emenda propõe nova redação ao cact tulo I, seção I da
Ordem zconõmtcae Financeira, do Projeto de Constituição

Parte dos dispositivos propostos está contemplada no Pro
jeto. O autor da Emenda, porem, propõe a criação do Conselho
Deliberativo do Banco Central Trata-se de meter-ta, a nosso
ver, de natureza tnrr-a-const t tuctonat e que, seguramente, se
rá tratada na lei do SF~J que propomos

-----------------~:~:_~:!:~:~~-------------------------------------------------
lP14975-4 JOÃO ALVES PFl
••"."••"'. PARECER •••••••".

O cbjet tvc principal deste dtspos tt tvc é o de 1mpedir a
exploração Que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
em caráter permanente A grande injustiça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um sarar-to ccn
dIzente ao que elas recebem pelo eer-vtcc prestado

cade, Q~~n~~z:s~t~v~~:~~·t~~:rr~r;~,°6r~~~ã~~~' p~~~~s~e~i;~~~:
r-ar-, de modo que os direitos dos trabalhadores tempor-ar-tce
ser-as satisfeitos.

Finalmente, em se tratando de um preceito amplo deverá
;aml1émser regulamentado atr-eves ae lei ordInária

1P14976-2 JOSê FREIRE PMOB
••••••••" PARECER ..."" •••• '"

De fato, a natureza car-t tcutar que reveste a intervenção
estatal no dominio eccoõetco. vtocuteca a o-ecettcs relativos
á segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes,
por s1 sõ. f ust te tca eventuats concessões de or tvt teatos
e/cu subvenções a estas ent idades cucttces

Com efelto, ao Estado compete- a prestação de uma ser-te de
serviços eesenctats á população, e a produção de um conjunto
de bens estratégicos Que demarcam a sua relevante função so
cial e eccnõmtca, ao tempo em que a distingue e a diferencia
da tntcf at tva privada

Nessa perspectiva, eó não justifica a concessão de bener t
ctcs t tscats que não sejam extens tvets as empresas privadas

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP14977-1 JOSÉ FREIRE PMOB
."' ••••••" PARECER ""'."••" ...

É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação,
fusão e desmembramento devam ser estaoetectocs por lei com
plementar estadual, conforme a tradição jur-tdtca brasileira
A proposta r-ej at tva ao artigo 57 nos pareceu oportuna e lou
vável em relação ao mer-f to O 4 do artigo 49 passou para o

49

1P14978-9 JOSê FREIRE PMOB
"••"••••• PARECER ..,," ••" •••

O ilustre Constituinte Jose Freire pretende nova redação no
art 145 cc Projeto, para inserir em seu texto a palavra
-ccntabets>
Sobre o assunto nunca é demais relembrar Que, historicamente,
o legislativo tem ent encrcc ser meramente exeept fcat tva a
enumeração dos conhecimentos extatocs para o cargo de Mints
tI"O do 'rr-tbunat de Contas, a emempto de Engenhelros, Generais
e Contadores, Que já foram nomeados
Portanto, preferimos manter a tradição, no particular, razão
pela Qual nosso parecer e pela cr-ejuotctat toede da emenda,
uma vez que, ela, em essência, f e se contem no Projeto

lP14979-7 JOSÉ FREIRE PMDB
•••••••• '" PARECER ."' •••••••

A emenda retira o dtr-e í tc de todos a seuoe Propõe ou
tras diretrizes para o setor que estão acolh1das no subst t 
tut tvc

Pela aprovação parcial

lP149BO-l JOSÉ FREIRE PMOB
•• """""." PARECER ••••••""'"

A sugestão f01 acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP14981-9 JOSÉ FREIRE PMOB
••••••"'." PARECER ."" ••••• '"

No entendimento do Relator, a matéria tratada 1'10 disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em teats tacêc
ordinária, eis Que a proposta de excrus tvtceae da folha de
salários para incidência de ccntr-tnutcões sociais destinadas
a seaur-tceoe possui implicações bastante s1gnificat1vas no
ffnanciamento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tner-econst ttu
ctonat poderiam ser t txaoas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da aater-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e ccns t cer-encc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP1-49B2-7 JDSÉ FREIRE PMOB
•••"••• ". PARECER " .

A sugestão é opor-tuna e pertinente e foi acolhida nos
ternos do suust ttut tvc do Relator

lP14983-5 JOSê FREIRE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão foi acolhida car-ctatmente no mérito, nos ter
mo~ do suost ttut tvc do Relator

1P14984-3 ANTONIO MARIZ PMDB
"••••••". PARECER •••••••••

O prlnc1plo da tsonccta, acolh1do ceie sunst ttut tvo,
abarca a não discriminação
especificações suscet tvets , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar do polêmico. circuns
crevendo-se á proteção aos direitos e 1toer-oaces fundamenta

_ ts
PeJa aprovação parcial

lP1498S-1 ANTONIO MARIZ PMOB
"" ••••••• PARECER ."' ....."".

O conteucc da emenda apresentada refere-se a matéria Que
figuraria eetrce em legislação complementar. Merecera, pots ,
adeouada consideração, na ocasião própria.

Com relação ao texto constitucional, ccns tder-amos a pro
posta rejeitada.

lP1498S-Q ANTONIO MARIZ PM08
•••• "ot<••• PARECER '"

A eater-ta. objeto da emenda. mereceu dos rcnst rtutntes
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lP149B6-0 ANTONIO MARIZ. PMOB

______________________ w _

1P1SÓOO-1 DARCY -DEITOS PMDB

lP1S006-0 DARCY DEITOS PMDB
.................. PARECER ...

O direito à informação fol acolhido, com outra redação, no
substitutivo do Relator.

e Contadores, que já foram nomeados
Portanto, m-erer-teos manter a tradição. no particular, razão
pela qual nosso parecer e pela er-efudtctattcaoe da emenda,
uma vez que. ela, em eesêncta, ja se contém na Projeto

A norma da at tnea "m-, do tnctsc IV, do ar t 17, do Pro
jeto, Que dd a um só s tndtcato a representação de cada seg
mento cateçor-tar perante a Poder suct tcc, deve permanecer,
conforme exnt tcttacc no parecer dado ã Emenda lP16B1S-5

Somos pela rejeição

1P15002-7 DARCY DEITOS PMDB
........... "' PARECER ..

A emenda propõe que as riquezas minerais e o ouro ext r-atuc •
sendo bens da Nação, e não dos governos, somente poderão ser
exportados Mediante rigoroso controle da União e anos aprova
ção do Congresso Nac tona t Pelo não acolhimento

PMDBlP1S008-6 FLAVIO PALMIER DA VEIGA
........... PARECER .

lP15005-1 DARCY DEITaS PMDB
..................... PARECER .

A Emenda vtsa a acrescentar uma letra ~CR ao tnctsc IX do ar
tigo 12 do Projeta ccnet ttutcãc pelo Qual se diga Que as e
missoras de r-ádto e televisão reservarão, obrigatoriamente ,
espaços de tempo para divulgação de temas de cunho ctvtcc-sc
1tt tcc especialmente em torno da Constituição e das tets em
geral. Em nosso entender, escecte tcecões de tal natureza não
devem ser objeto do texto constituclonal

lP15007-B FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
..................... PARECeR .

Embora a Emenda se ref1ra ao Art 312, o teor do disposi
tivo acrescentado contempla um dos aspectos do instituto da
-entf teuse'", o qual integrará o TiTULO X - DISPOSIÇOES TRAN
SITÓRIAS

A extinção do instituto da "enfiteuse esta proposta no
Art 471 do Projeto de Constituição; consequentemente, as 0
cr-taacões decorrentes desse instituto estarão automaticamente
éxt tntas , tal como quer a Emenda

::'ela aprovação parcial. nos termos do sucstat tvc

1P1S004-3 DARCY DEITaS PMDB
................ PARECER .

A Emenda introduz no Hem XV do artigo 12 do Projeto de Cons
tituição disposição que cor-taue o Estado a dotar o s tsteea
penitenciário de ccnctcões capazes de reeducar o. detento ofe
recendo-lhe trabalho prof tss tcna li zante ao longo do cumpri
mento da pena. Malgrado a conveniência e o alcance social da
medida, entendemos Que tais escectr tcacões se enquadrariam
melhor na legislação complementar a Constituição________________________________________________ w _

1P15001-9 DARCY DEITOS PMDB
........ "' PARECER ...

A questão do limite de idade é bastante complexa e ex1ge
regulamentação a respeito Efetivamente, não na como general i
zar , pots para determlnadas caer-e tr-as e serviços há Que se es
tabelecer t tmt tee Asslm sendo, a matéria deverá merecer aten
cão da lei cr-ntnar-ta

1P1S003-S DARCY DEITaS PMDB
............ PARECER •••••••••

Permite a emenda o alistamento e o voto aos reator-es de
dezesseis anos de teece

Entendemos que a Idade para o alistamento deve corres
ponder àquela da r-esocnsact t toace civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exer-ctctc do voto. apesar da
modernização dos meros de comuncação e dos recursos da infor
mação escr-t ta

1P149B7-8 OSMUNDO REBOUÇAS PMOB
.......... PARECER •••••••••

Acolhida no mer ttc, tendo em vf s ta que os art1gos 336 e
487, que dispunham sobre a mat ér-ta no Projeto da Comlssão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a pr-cocatto. o teor do parecer dado â emenda numero
1P00202-B

empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acr-em t aeos que ao tema foi dado o tra
tamento cond1zente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Subst1tutlvo

Opinamos pois, pela aprovação cer-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P14988-6 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
........... PARECER .

A ampliação das tmuntdades tr tbutãr-tas cont-ar-ta ten-
cêncta crescente Que vem se manifestando, entre os const t tu
lntes, desde o 1n1c10 dos trabalhos das suocomtssões e das
Com1ssões remet tcas , alem de comprometer a meta de se refor
çarem as f1nanças euntctcats e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lP14992-4 DARCY DEIToS PMDB
•• " PARECER .

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
pósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o con
tr-ote externo a r-eat taecãc de r tscat teacão meramente contá
bil Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão da
aomtntstr-acãc publica sob os aspectos financeiro. crcementa
rio, operacional e catr-teontar , coma prevê o Projeto

-------------~~~~-~:~:~~~~-------.J------------------------------------------- --
lP14993-2 DARCY DEITDS PMDS
............. PARECER .

A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre
Autor, não se ajusta a sistemática geral adotada pelo Proje
to, que expressa, no particular, c entendimento, até agora,
de grande parte dos const ttutntes

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP14991-6 DARCY DEIToS PMDB
............. PARECER "'.

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
côs ttc. é tr-retevente para os objetivos a Que se propõe o con
tr-ote externo a realização de fiscalização meramente contá
bil Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão da
admlnlstração pública sob os aspectos financeiro, or-ceeenté
1"10, operacional e aacr-tncntat , como prevê o Projeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1499D-8 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
........... PARECER .

De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos inte
resses do Pa1s e assegura a brasileiros os beneficios sob as
formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos
de promoção da atividade econômica, constantes dos planos e
programas de desenvolvimento nacional
Deve-se acrescentar que com a exigência de doatct t tc no Pais
desses titulares impedir-se-á cuatcuer- desvio de benefIcios
ou vantagens
Pela aprovação parcial, nos termos cc substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P14989-4 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
.............. PARECER ...

A emenda denota a preocupação do seu 11ustr-e autor com o
cerceamento da esfera de atuação das entidades de previdência

- privada de car-ater- complementar Cabe, entretanto, ressaltar
que o Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de
untver-sar teacãc da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
Seguridade Social, não impõe Qualquer restrição á existência
de entidades privadas no campo prevtoenctãr-to. para atendl
menta ã demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema ct tctat Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atenctca. no mérito,
sua f1nalidade

1P14994-l DARCY DEITOS PMDB
••••••••• PARECER .

Ainda Que o disposto no tnctsc IX seja altamente marallza
dar, não deve figurar no texto constitucional por tratar-se
de matéria pertinente a legislação ordinária Consequentemen
te, deve ser suprimido------------------------------------------------------------------------------

lP14995-9 DARCY DEITQS PMDB
••"'''' PARECER .

A matéria não é adequada o tratamento ncr-nat tvc, na forma
proposta, principalmente no texto constitucional

Pela r-ef etcão .-------------------------------------------------------------------------------
1P14996-7 DARCY DEITaS PMOB
.................. PARECER .

o t ttutc referente ao Sistema Tributário devera eet tnutar
a imunidade tributária para empresas de pequeno porte, o Que
se justifica dado o papel relevantes dessas empresas na eco
ncmta nacional.

-----------------~:~~-~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~_::~~:_~~-~~~~:~!~!~~~-------------
1P14997-5 DARCY DEITaS PMDB
.............. PARECER "' ...

De fato, a definição proposta e a que melhor atende aos inte
resses do Pats e assegura a brasileiros os bener tctos sob as
formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos
de promoção da at tvtcaoe econOmlca, constantes dos planos e
programas de desenvolvimento nacional
Deve-se acrescentar Que com a exigência de ocetct t tc no Pa's
desses titulares 1mped1r-se-á Qualquer desvio de cenee tctcs
ou vantagens
Pela acrovaçãc car-ctat , nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP14998-3 DARCY DEITOS PMDB
........... PARECER ... ,,"' .......

A remessa de lucros envolve aspecto espectt tco da atuação de
-empresas mnt tnactonats e deve ser objeto de legislação ordl
nár ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P14999-1 DARCY DEITaS PMDB
.................... PARECER ..

A Emenda pretende incluir as ccocer-at tves , o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos objetivos sociais do
s ts t ema cooperativo entre as imunidades tributárias

Durante os trabalhos das suncomtssões e das Comissões '
Temáticas cer tnecc-se uma tendência crescente, de seus mem
bras, no sentido de se manterem as tenmtcaoes tributárlas '
nos limites e com a abrangência hoje vigentes

A ampl taçãc do rol das imunidades tributárias certamen 
te dificultaria o atance da arr-ecaeação necessária para a
descentralização de encargos e para at cvtar- as ftnanças esta
duais e municipais da situação de penur la em que hoje se en 
centr-am

lP1S000-1 DARCY DEITOS PMD8 •
........... PARECER ••" ..

O ilustre COnstituinte Darcy Deitas pretende nova redação no
~~~~t~~~i~~.projeto, para inserir em seu texto a palavra

Sobre o assunto nunca e demais relembrar que, historicamente,
o teatsiat tvc tem entendido ser meramente exeecr tcet tva a
enumeração dos conhecimentos ex1g1dos para o cargo de Minls
tI"O do Trlbunal de Contas, a ememp!o de Engenhe1ros. Generais

1P1S009-4 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
.. PARECER .

O conteudo da Emenda, em sua essência. f a foi tnccr-cc >

-------------~~~~-~~-~~~~:!~---------------------------------------------------
1P1S010-8 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
................ PARECER ..

a elenco de benet tctos previsto para a previdência social
equtpar-e-se ao das cr-evtoênctas destinadas aos servidores pu
ot tcce ctvts e militares Como, porém, esses ultimas possuem

_um sistema de integralização do valor dos nenet tctcs o Proje
to propõe a tnet trutcãc da previdência complementar, com O

-------------~~~:::~~~-~~-~::~:~-~-~~~~:~:~:_~~:_:~:~:~~~~~~~:_----------------
1P15011-6 RACHID SALDANHA DERZI PMDB
................... PARECER "' .

Julgamos conveniente manter no texto constitucional algu
mas regras sobre os processos administrativo e judicial da
cesacrccr-tacãc por interesse social, o que não impede que a
legislação posterior as coectenente

----------------~~~::_~~~::_~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~:_-------------------------
1P1S012-4 RICARDO IZAR PFL
."' PARECER "'••

A emenda trata, de forma excessivamente restritiva, os
diversos aspectos abordados no texto do Projeto de COnstitui
ção É o caso da distinção entre empresa nacional e estran
geira.

D esctr-t tc co-ar-t 301 do Projeto de Constituição é O de
garantir a scner-anta nacional sobre a economia br-as t tetr-e e
em particular, assegurar as bases legais para Que diferentes
formas de tratamento or-erer-enctat....sete Estado sejam cana t tza
das apenas para as empresas nacionats Parece correto que se
jam consideradas coco nacionais apenas as empresas cujo con
trole oectsór-tc e de capital esteja em mãos de br-as tietr-os

-----------------~~~~-~:!:~:~~-------------------------------------------------
1P1S013-2 CÉSAR CALS NETO PDS
.......... '" PARECER ..

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, coma consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, coma proposto em numeros tss t-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das ccmtssões Temáti
cas, seja pelas suas justificações. seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria ma1s
adequada a legislação ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que só a lei pode atender. Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida econômica do
Pats , mas, pelo desenvolvimento tecnológico, "por motivos de
interesse públ tcc ou até por comprovadas razões de ordem ce t
ccscctat , podem vir ~ ser a SOlução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no reg1me atual de 48 horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de tet esoectt tca ou por for
ça de conqutatas em acordos ou convenções coletivas, ja cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em Que a necessidade imperiosa de
se expenctr ou tnc-ementar- os ntvets ce c-ccocsc. até como
medida de salvação nac1dnal, poderá o Estado, em consonância
-COm os anseios do ccvc.r crccuanar- por jornadas mais extensas
desde que compensator1as a mvet de remuneração Esse, aliás'
é o exemplo que nos dá o Japão, onde a tntens .f tcacão do tra':
eatno. longe de cenea tear- Q trabalhador, e o meio eficaz de,
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
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1P1S013-2 CESAR CALS NETO POS lP1S030-2 JDRGE UEOVED PMOB

lP1S024-B JOSÉ MOURA PFL
••••••••* PARECER •••••••••

Aprovada, nos termos da Just tf tcaçãc da ênenna---------------------,...---------------------------------------------------------

1P1S021-3 ALUizIO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER ••••••• *.

Pela r-ef etçãc A emenda já está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------

lP1502S-6 JOSÉ MOURA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria, como bem ressalta o f lustre autor da emenda é
t tptca de legislação ordinária, razão pela qual acolhemos a
supressão.

lP15026-4 EUNICE MICHILES PFL
•••••••••• PARECER •••••••*.

Dá ao inciso III do artigo 17 do Projeto de Constituição uma
redação tr1partite que. a nosso ver, não acer-eercca o texto
projetado------------------------------------------------------------------------------

PFL

PFL

lP1S043-4 GEOVANI BORGES
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, face às razões expenctcae no exame da
emenda no 1p02774-8-------------------------------------------------------------------------------

lP1S042-6 GEOVANI BORGES
.......... PARECER •••••••••

A elevação gradativa da cer-t tctpacãc dos Estados, D1s-
trito Federal e Munic~p10S na arrecadação tributária, como
prevista no item II do 10 do artigo 461, foi a formula en
contrada, desde a Subcomissão dos 'rr tbutcs , para ccss ttn t tt ar
as acomodações necessár-tas e decorrentes dessa elevação Pela
eef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP15032-9 JORGE UEQUED PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Entendemos que o adlclonal não deva ser sobre o salário
mtntmc e sim sobre a remuneração percebida pelo empregado

Com relação ainda aos trabalhos insalubres, devemos esta
betecer apenas a obrigação de redução dos riscos tner-entas ao
trabalho

lP15048-S GEOVANI BORGES PFL
*•••••••• PARECER •••••"'*••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento cc tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

lP1S047-7 GEOVANI BORGES" PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A at tnee Que a emenda visa a suprimir é üt t t e. mata do
Que tssc. necessár-ta, tendo em vista a natureza das mercado
rias. essenciais as atividades produtivas, não podendo, por
isso. ser oneradas por tributação tnterestaouat , tnctus tve
por-que alguns Estados as produzem para supr1mento dos demais
Peja r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lP1S045-1 GEOVANI BORGES • PFL
••••••••• PARECER .

-------------------~:::_~~:~~~~.:_~:_:~~+-~~-~~~~:~:~:~~~:_-------------------
lP15046-9 GEOVANI BORGES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida no mérito, tendo em vista Que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a matér-Ia no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado à emenda número
lP0Q202-8

-----;--------------------------------------------------------------------------
lP1S033-7 JORGE UEQUED PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O par-que empresarial beaattett-c, ccnst ttutoc em
maior parte de micro, pequenas e médias empresas, não têm
ccncncões de suportar novos encargos além dos previstos no
texto do Projeto Que, no particular, apenas consagra di
reito Que, tr-actctcnatmente, já eram assegurados ao trabalha
dor Cabe ressaltar que a questão do transporte está eouacto
nada com a instituição do -vate 'rr-anspor-te-, faltando, ace
~as, dinamizar-se a sua execução

lP15039-6 JORGE UEQUED PMOB
........... PARECER •••••••••

É matéria para tet cr-emar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP15031-1 JORGE UEQUEO PMOB
••••••••• PARECER •••••••• *

vtsa â supressão dos 'tens VI e VII do ar-t 19o 17 do Projeto
de const ttutcãc, por tratar de mater-j a de lei cr-dtnãr-ta Com
car-t trnencs este entend1mento

lP1S049-3 GEOVANI BORGES PFL
*•••••••• PARECER •••••••••

A redação adotada pelo art. 85 do Projeto. na realidade
mereceu alteração no sunst rtut tvor Que a tornou mais sinté
tica.

A forma proposta na Emenda, tooavta, é mais complexa
Pela rejeição----...-------------------------------------------------------------------------

lP15035-3 JORGE UEQUEO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O parágrafo 10 da emenda já está atendido pelo Projeto de
Constituição Os oer-anr-aecs 20 e 30 envolvem matéria de na
tureza não-ccnst ttuctonat
Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP1S044-2 GEOVANI BORGES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O conteúdo da Emenda. em confronto com O do Projeto da
Com1ssão e das cemats emendas atinentes ao mesmo assunto,
não se nar-rrcntza com a ats temãt tca Que or-tente o sistema de
Planos e Orçamento, vez Que a emenda do nobre ccnst ttutnte
fere o princ\pio da enuat tcace, não podendo saldos orçamen
tários serem aproveitados no exer-ctctc subsecuente

lP1SOSO-7 GEOVANI BORGES PFL
.......... PARECER •••••••••

Entendemos que o texto do Projeto. salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
cr-tvo de várias etj!pas

lP15034-S JORGE UEQUEO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto de Constituição fala em reversão da concessão e não
em reversão do patrimônio da concesstcnár-ta A reversão da

concessão é ccnsecuêncta lógica da rescisão de contrato
Pela nejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP1S040-0 JORCi:: UEQUED PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Optou-se pela supressão do dtspos tt tvo Pela cr-efudtcta-
_____________~':!c.!~ _

1P15036-1 JORGE UEQUED PMDB
•••••"'••• PARECER •••••••••

Acolhida no mérito, tendo em vista Que os artigos 336 e
487, Que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
Sistemat1zação. foram suprimidos no Subst ttut tvc do Relator
Ver, a pr-upos t t c , o teor do parecer cace à emenda numero
lPOO202-B

1P15037-0 JORGE UEQUED PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe norma enunctat tva de âmbito não-consti-'
tuc tonat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15041-B AfONSO ARINOS PFL
••••••••• PARECER ••*••••••

O ar-t tsc 427 e seus paragrafos foram transformados em
único dispositivo, o Qual segue cr terrtecêc diversa da segu1
da no caput da proposição original

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15038-B JORGE UEQUEO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame apresenta vai tosa contribuição Que o
Substitutivo incorpora em sua essêncta
Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP15023-0 NELSON AGUIAR
••••"'•••• PARECER *••••••••

lP15020-S ALUizIO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Coerente com o teor da Emenda no lP1682B-7, merece a
presente proposição, em consequêncfa tratamento análogo
àquela ctsceneaoc-------------------------------------------------------------------------------

sens tvet às eetnvtndtcecões dos trabalhadores e consciente
das realidades do sats , poderá, com maior r textbt t toade. dls
ctat tnar- essa controversa Questão, optamos por aprovar as
Emendas sucr-ess tvas do inciso XV do artigo 13, oetxanoc.ncte,

-------------~-~::~~~:_~~~:-:-::~~~::~~~-~~~~~~~~:_----------------------------
lP1S014-1 CÉSAR CALS NETO POS
••••••••• PARECER •••••••••

A vtecctacãc de r-ecat ta tributária a determinado fundo ou
despesa, a ntve: ccost rtuctceat , impede a necessária flexlbi
t toaoe Que o Governo deve ter, na gestão dos recur-sca dispo
ntvets , para o atendimento das prioridades Que se tecõe. de
ano a ano O julgamento da adequação, no uso dos recursos, pe
lo Congresso nactcna t deve ocorrer, em cada exer-c rcto.na d1s
cussão e votação do orçamento anual Por esse eot tvo.o Proje
to de ccnet ttutcãc veda a vinculação de r-ecette tr-tuut ár ta a
órgão, fundo ou despesa, em seu art 288, item IV

-----------------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP1S01S-9 KOYU IHA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão foi acolhida car-ctateente no mérito. nos ter
mos do sucst ttut tvc do Relator-------------------------------------------------------------------------------

lP1S019-1 ALUiZIO CAMPOS PM08
••••••••• PARECER •••••••••

Coerente com o teor da Emenda no lP16B28-7, merece a
presente proposição, em ccnsequâncta, tratamento análogo
âcue1a dispensado-------------------------------------------------------------------------------

lP1S030-2 JORGE UEQUED PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelos parâmetros cer tneeoos no parecer à Emenda
lP16B1S-S. a altnea -e- do Hem IV, do art. 17. do Projeto,
foi sijprimIda •

Somos pela ref etção. cerque a Emenda propõe a manunteção
~o dtspostt tvc, sob outra forma.

lP1S017-5 KOYU IHA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Á QU~S~~~n~:sd~~;~~~a~~~~~:en~~r:~~:~g~~a~;~~~, ~~~~or~~*~~
ria deve ser prevista em lei crdtnkr-ta

Pela rejeiÇÃo-------------------------------------------------------------------------------
lP1S018-3 ALUiZIO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto não alberga, entre os órgãos do Poder aucnctãr-tc.
o Tribunal ccnst ttuctonat A Emenda proposta, ass tm, visa a
restabelecer a figura oacueta Corte, expungida desde a eant 
restacâo da Comissão Temática-------------------------------------------------------------------------------

lP1S022-1 ALUizIO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto não alberga entre os órgãos do Poder Jud·iCiárid,
o Tribunal const ttuctcnat A Emenda proposta. assim, vtsa a
restabelecer a figura daquela Corte, excunatoa desde a mant -

------------_::~::~~~-~:_~~~~~~~-~:~::~~:_------------------------------------

lP15016-7 KOYU IHA PMDB
............ PARECER •••••••••

Malgrado seu incontestável mêr-ttc, a sugestão contida na
emenda f1ca cr-efuctcaca em face da opção do Relator por su-
primir, no subst ttut tvc, o dtsncatt tvc Que o t l us tr-e autor
propunha alterar-------------------------------------------------------------------------------

lP1S029-9 BETH AZIZE PSB
••••••••• PARECER •••••••••

A permanência da Zona Franca de manaus re está contempla
da nas cnsccstcões transitórias do Projeto de Constituição O
parágrafo único da emenda envolve aspecto escectr tco. de na
tureza não constitucional.

seta acr-ovacão parcial------------------------------------------------------------------------------

A participação de empresas estrangeiras no setor mineral é
s tqntf tcat tva Entretanto, o custo de oportunidade do impacto

Que provocaria a monopolização do setor para a economia na
ctcnat não é oescr-eatvet Dessa forma, devemos antes de tudo,
traçar uma cet t t tca mineral objetiva que pr-cotcte a sunst t-

tutcêc de empresas estr-anaeu-ae por nacionais a médto e longo
prazo Ao mesmo tempo, controlar eficientemente a atuação de
matt tnactcnats nessas atividades, de forma a comnattbt t taã

las com os interesses nactcnats
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15027-2 EUNICE MICHILES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda onfet tva incluir parágrafo no artigo 270 do Pro
jeto de Constituição da comtssãc de Sistematização, de modo
Que t tquen 1munes do imposto de renda os rendimentos corres
pondentes a proventos de aposentadoria não superiores a vinte
saj âr-tcs utntecs

Não obstante a importânc1a da Emenda, entendemos que se
trata de matéria que, por sua natur-eza e caracter-tst tces , de-
ve ser r-esutada a ntvet de legislação ordinária e não no
texto constitucional

O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção Cabe
á tet , entre mtr-taoes de rendimentos, esoectt tcar- os Que se
sujeitam á taxação e declarar os Que ficam fora da tributa
ção. Somente Quando se trata de proteger valores fundamentais
é que a const ttutcãc deve intervir e er-rar- restrições ao Le
gislativo

No caso em debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar cambiante, ensejando que pessoas com r-enctmen
tos expressivos noutras espécies - o Que cesaccnsetna solução
untca. -tctee , via Constituição A lei ordinária tem melhores
condições para a ececuacão da norma aos fatos.

-----------------~:~:_~:~:~:~~-----------------------------~-------------------
lP1502B-l EUNICE MICHILES PFl
••••••••• PARECER •••••••••

Não cabe no presente capttutc tratar sobre dtstr-tbutçãc de
impostos ar recados pela União Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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lP1S050-7 GEOVANI BORGES F'L lP15071-0 GEOVANI BORGES PFL

da
Ass1m, por coerência, somos pela rejeição desta emen-

lP1S056-6 GEOVANI BORGES PFL
.............. PARECER .

A forma e os cr-trer-tos do reajuste serão estipulados nos
termos da lei, const ttutnoo. pois, matéria tner-e-ccnst ttuctc
nat

lPlSOSB-2 GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER ..

Pela rejeição, considerando Que o assunto já está regula-
mentando de maneira proposta, porem disseminado em ver-tos
dispositivos

1P1S0BO-9 ERALDO TINOCO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A legislação ordinária já cuida da matéria, o que torna acon
selhável sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1S076-1 ERALDO TINOCO PFL
............. PARECER .

A emenda objetiva transferir para lei complementar a de
t tntcãc das ccroetênctas comuns e eseectr tcas da União. dos
Estados, dos Territórios, do OF e dos Munic1pios Pelo não
acolhimento, e'n v1sta da orientação dada ao substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP1S077-9 ERALDO TINOCO PFL
.............. PARECER .

Compartilhamos da preocupação ec eminente Autor da Emen
da, pela importância do assunto Contudo as normas que com
põem a matéria constitucional, no caottutc referente aos Pla
nos e Orçamentos, já atendem aos objetivos da emenda, pois
vtsam, de forma impl 'cita, aos erertce pretendidos-------------------------------------------------------------------------------

lP1S072-8 GEOVANI BORGES PFL
_ PARECER ~••••••••

A emenda objetiva supr-tmtr- do dispositivo Que concede aos ex
combatentes o direito de aproveitamento no ser-vtco puot tco,
sem concurso, a expressão -com estabilidade", por julga-la
cesntctenoa sr-ejudtcaoa, em vista da supressão do citado d1s
positivo

1P1S079-5 ERALDO TINOCO PFL
........... PARECER ..

Pretende acrescentar à letra "ga do inciso VI. do artigo 17
oo Projeto de Constituição a expressão -cesne que não preju
dique interesses ou direitos particulares e, de modo especi
al, os da Nação, sejam internos ou externos" Entendemos que
a referida letra .g" deva ser totalmente suprimida e não a
nas r-erc-ennace

lP1S07S-2 GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER ..

Propõe o autor alteração na redação da at tnea 'aI do
item 111 do ar-t 27. para escectr tcar Qual o tipo de eleição

O Substitutivo consagra as ete tcões diretas e o voto
tauat , direto e secreto-------------------------------------------------------------------------------

lP1S078-7 ERALDO TINOCO PFL
........... PARECER ..

A tr-actçãc constitucional brasileira consagra a tnvtctact t t
dade do s tattc da correspondência e das comunicações em ge
ral. I:. necessãr-tc. entretanto. não permitir Que tal seja ut t
1 taeoc como forma de Violação da lei
Pela aprovação

1PtS073-6 13EOVANI BORGES PFL
............ PARECER ~ .

A emenda não se coaduna com a orientação do Projeto e
nem com o entendtmento da maioria dos const ttutnt es consulta
dos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1S074-4 GEOvANI BORGES PFL
.............. PARECER •••••••••

O cnscosttcvc é totalmente tnécuc, Não há necessidade de
le para garantir as regulamentações das profissões já estabe
lecidas por legislação cr-utnãr-ta Por outro lado, não há no
Projeto qualquer ameaça de perda desse direito já adquirido

Enfim, não nos esqueçamos que a lei não poderá prejudicar
o ato jur-tdtcc ner-tettc

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

presente Projeto, sendo, portanto, acatada no mérito-------------------------------------------------------------------------------

PFLlP1S0SS-8 GEOVANI BORGES
........... PARECER .

Acatada, parcialmente, no mérito

lP15059-1 GEOVANI BORGES PFL
............ PARECER .

Pretende a supressão do ar-t 24 oo Projeto de Constitui
...ão Tambem nós o cons1deramos desnecessário no texto consti
tucional

Pe1a aprovação

lP15DS2-3 GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER ••• "'•••••

A Emenda pretende, como outras, r-etnt rouuatr- no Projeto
de Constituição a possibilidade de prisão civil do devedor
inadimplente de at tmentos e do oecce ttér-tc tnr tet Achamos
altamente conveniente a r-etnctusêo. embora julguemos que ou
tros tipos de inadimplência deveriam ter idêntico tratamento

Pela aprovação parcial

lP150S3-1 GEOVANI BORGES PFL
••••••••• PARECER .

A emenda propõe a participação dos territorios nos resultados
da exploração econômica da plataforma continental e do mar
territorial e patrimonial, e no aproveitamento de recursos /
naturais e mtner-ats do seu subsolo Somos pelo não acolhimen
to, tendo em vista que os ter-r-ttór-tos compõem a União, parti
cipando do seu orçamento e. ccnseeuentemente, já usufruem de
tais resultados Pelo não acolh1mento

lP1S054-0 GEOVANI 1I0RGES PFL
................ PARECER .

A Emenda objetiva fixar, expressamente. o termino dos
mandatos dos atuais Governadores, com o feito de adequa-lo a
regra do art 60 do Proj'eto

A nosso ver, o dispositivo em tela não necessita ser ada
ptado, ccts estabelece o mandato do Governador, devendo as
datas ficar para d1sclpl inação das Constituições estaduais

Pelo rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP150S1-5 GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER ...... "'..... '"

Não compadece com o esctr tto que deve prevalecer num tex
to constitucional Ou se veda, totalmente aos parentes de au
toridade, a ocupação de cargo de confiança, sob direção da
quelas, ou não se coloca qualquer obstacuto a isso A fórmula
intermediaria adotada pela emenda anula o sentido moralizador
do texto adotado no projeto Pelo acolhimento

lP150S7-4 GEOVANI BORGES PFL
................ PARECER .

As 1dé1as propostas na presente emenda é sat tafet ta no
10 artigo do presente capitulo, na complementaridade dos in
cisos I, n, e In

lP15060-4 GEOVANI BORGES PFL
................. PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP1S06l-2 GEOVANI BORGES PFL
........... PARECER .

Eliminamos o ar-t 85 por entendermos que a matéria já esta em
artlgos anteriores

-------------~~~-~~~~:~~~~::~-~~:~-~-~~:~:~::_:~:~~~-~:!:~:~~~-----------------
1P1S062-1 GEOVANI BORGES PFL
.............. PARECER .

A mater f a principal r-etac tonada a emenda será acolhida
na sua essênc1a no substitutivo O parágrafo untco, contudo,
objeto da proposta, trata de competências não afetas ao capi
tulo, motivo pelo qual não sera incorporado ao texto co rela
to,

Pela cr-efuctctat tcace-------------------------------------------------------------------------------
lP15063-9 GEOVANI BORGES PFL
.................. PARECER ..

Pela rejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP1S081-7 ERALDO TINOCO PfL
.. PARECER ••• "'•••••

Há Que se consagrar no texto constitucional a trwtcraet t tcace
da imagem, da vida privada e da intimidade dos tnntvtcucs
O ieats taccr- cr-emar-te sempre tem sido sábio em determinar as
exceções
Pela rejeição

1P1S082-S OSVALOO COELHO PFL
............... PARECER ..

Suprimido 'o dispositivo, na redação substitutiva do

-------------~:~~:~~:._-~_:~:~~~--~~~~-~~:!~~~:~~~------------------------------
1P1S083-3 OSVALOO COELHO PFL
••••••••• PARECER •••••••"'.

A emenda objetiva incluir na Constituição diretriz ecr t
t tca concernente ao aproveitamento dOS recursos h1dricos na
cionais, matar-ta Que melhor se coaduna com os planos nacto
nats de governo. Pelo não acolhimento.

lP150B4-1 OSVALOO COELHO PFL
................ PARECER ..

Os direitos das pessoas portadoras de deficiências estão
contemplados em diversos dispositivos

lP15064-7 GEOVANI BORGES PFL
.......... PARECER .

ao Controle Externo da Câmara Municipal" referido no 10 tem
a Câmara como agente, não como paciente Quem sofre e contro
le externo do legislativo municipal (Câmara) é o poder execu
t ivo(prefeitura)-------------------------------------------------------------------------------

lP1S065-S GEOVANI BORGES PFL
............. PARECER .

O ccnteucc da emenda apresentada refere-se a matéria que
figuraria melhor em_legiSlação complementar Merecera, ccts ,
adequada cons toer-acãc. na ocasião própria

Com relação ao texto ccnet ttuctcnat , consideramos a pro
posta rejeitada--------------------------------------------------------------.-----------------

tP1S066-3 GEOVANI BORGES PFL
................ PARECER ..

Propõe o autor a supressão das at tneas "b", "c" e "da cc
1tem IV do ar-t 27

Entendemos Que a lmpugnação de mandatos, por sua 1mpor-

------------_::~:~~:._~-~~:~~~~-~~:_~:~:_~:~-~~~:~~~~~~~~-~~-~~~~:~:~~~~~-------
lP1S067-1 GEOVANI BORGES PFL
.............. PARECER ..

A emenda vem ao encontro da necesstceee de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP1506B-O GEOVANI BORGES PFL
................. PARECER .

Estamos de acordo com a proposta
Aprovada-------------------------------------------------------------------------------

lP15069-B GEOVANI BORGES PFL
............... PARECER •

A emenda objetiva a supressão do artigo 480, Que trata do
congelamento das vantagens e adtctonats percebidos por eer-vt
dores em desacordo com a Constituição, remetendo o assunto ã
tet ordinária Prejudicada. em face das alterações procedidas
no substitutivo

1P1S070-1 GEOVANI BORGES PFL
.......... PARECER .

A emenda é de ssr rejeitada; conquanto seu mérito esteja
i ncorporado ao texto-------------------------------------------------------------------------------

lP1S071-0 GEOVANI BORGES PFL
............. PARECEr' ..

A emenda tem seu ccnteuoc acatado em outras partes do

lP15085-0 OSVALDO COELHO PFL
.. PARECER .

A proposição em exame, conquanto const1tua valioso sub
sidio para o processo legislativo, merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da leg1slação complementar e
or-dtnar-ta,

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P1S086-8 OSVALDO COELHO PFL
................. PARECER ..

As sugestões. contidas na proposta de Emenda. trazem 1

alguns desdobramentos Que, na tr-autçãc fur-tdtca cr-esf ter ta •
melhor se adaptam ao corpo da leg1slação Ordinária e comple
mentar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15087-6 OSVALDO COELHO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A redução da base de cálculo dos 1mpostos federais a
ser concedida aos contribuintes da região citada na Emenda ,
não é matéria const tructcnar , Ademais, uma med1da dessa natu
reza agravaria, ainda mais" a má distribuição da riqueza, na
área que se pretende beneficiar •

lP1S0B8-4 OSVALDO COELHO PFL
.............. PARECER .

Não obstante os elevados propósitos do nobre ccnst ttutn
te, a matéria constante desta emenda, confltta e altera subs
tancialmente o entendimento da maioria dos Constituintes Que
elaboraram o texto do Projeto de Constituição

-----------------~~~~~~-~:~~=~~~-~:!:~=~~---------------------------------------
1P15089-2 OSVALDO COELHO PFL
.............. PARECER .

A proposição em exame. conquanto ccnst ttua valioso SÜb
atdto para o processo legislativo. merece ser adequadamente
considerada Quando se tratar da legislação complementar e
ordinária

Pe1a rej et cão
---------1P15õ96=6---------õsvÃLõõ-cã~:~o-------------------------PFL---------

• PARECER .
A Proposição, embora disponha sobre matéria constitu

cional. contém desdobramentos Que melhor se situam no âmb.tto
da legislação ordinária e complementar.

Pela. rejeição----..--------------------------------------------------------------------------
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lP15091-4 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O objetivo principal deste dispositivo e o de 1mpedir a
exploração Que se faz da trabalho pelo prestador de serviços
em car-áter- permanente A grande injustiça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhor um satár f c con
dizente ao Que elas recebem pelo serviço prestado

Quanto a intermediação temccr-ar-ta ou sazonal, julgamos
Que cevtoc ás car-acter-tat tcas próprias, principalmente, das
zonas rurais, não deva ser proiblda

Finalmente, em se tratando de um preceito amplo deverá
tamt1ém ser regulamentado atr-eves de lei ordlnárta.-------------------------------------------------------------------------------

lP15092-2 PAULO DELGADO PT
••••••••• PARECER •••••••••

A matar-ta constante da presente Emenda e t rctca da te-
-------------~~~~~~~~-~~:~~:~~~!~!~:~~~~~:.-~~~-~~~:~-~~~:::~_:~~:~~~~~---------

lP15093-1 PAULO DELGADO PT
••••••••• PARECER •••••*•••

A meter-ta constante da presente Emenda é t tptca da t e-

-------------~~~~~=~~-~~~:::~~::~!~:~~~:~:._~:~-~~::~-~:~::::_:~~::::~~---------
lP15094-9 PAULO DELGADO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Embora louvavel o pensamento do nobre constituinte, a
matéria constante da presente emenda, conflita com a s tatema
t tca geral adotada na elaboração do Projeto ccnst ttutcãc

Assim, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP15095-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB
••••••••• PARECER .* •••••••

A Emenda objetiva modificar a at \nea ~b~ do item III do
artigo 264 do Projeto ce Constituição ca Comissão de stsee 
mat tzacãc. substituindo o termo "per-tece". por -exer-ctctc fi
nancetrc''

O dispositivo citado dlz Que a iet sobre cobrança do Im
posto de r-enda, ou de imposto sobre patr-teônto , deva ser pu 
blicada antes do tntcto do cer-tcdc em Que ocorrerem os ele 
mentos ecemeecr-ee do fato gerador ou da base de cálculo O
autor da Emenda entende Que o termo -cer-tcoc- é por demais
vago. podendo significar- mês semestre. ano. etc, e da' a
necessidade de suost ttut-f o pela expressão "exerctctc finan 
cetr-o'", de sentido bem preciso

O Projeto. como está, permite teatata--ee todo mês sobre
o imposto de renda na fonte. assim corno permite legislar-se'
semestralmente sobre o teceste de renda das pessoas jurtd1 
cas Que pagam o imposto por semestre Impede, portanto, Que
tanto as pessoas t tstcas, como as pessoas jur-tctcas de recei
ta elevada, possam programar-se por per-teces mais longos - o
que const ttut uma r-estr-tcãc desnecessária e ccntr-ecr-coucen 
te.

ecema i s , em re1ação ás pessoas j ur- ~ d 1cas • faz com que
elas, no tntcto de cada exerctctc, possam estar Sujeitas a
duas teâts teções diferentes uma para as empresas que fecham!
seus balanços anualmente (leis editadas até o tntctc do ano
anterior) e outra para as empresas Que pagam seu imposto em
balanço semestral, de f utnc a dezembro (leis eovtaces até o
mês de junho do ano anterior)

Entendemos, assim, Que no interesse da segurança das
pessoas t tatcas , assim como de empresas com tucro elevado ,

-------------~=~~_:=~_:::~::_:_~~~::~::~~~-~~~~~:~~.:_--------------------------
lP15096-S ISMAEL WANDERLEY PMDB•••••• *•• PARECER .

A matéria contida na emenda não se reveste de natureza cons
titucional

-------------~:~:_::~:~~~~-----------------------------------------------------
lP15097-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB
.......... PARECER .** ••••$.

Pela r-ef etcãc para resguardar as escolas coneess tcnate , fi
lantrópicas ou cceunttar-tas-------------------------------------------------------------------------------

lP1509B-l ISMAEL WANDERLEY PMOB
•• **••••• PARECER ••••••••*

O objetivo da emenda e altamente meritório, pois vtsa elimi
nar a figura do "emcr-eautsmo'' lnfel "zmente o accthteentc da
emenda introduzir ta grande rigidez no gerenciamento de recur
sos humanos nas empresas nünttcas , dificultando uma adminis
tração ãgil
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P15099-0 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER ......**••

Prejudicada. tendo em vtate a criação da Comissão de
Redivtsão Territorial, Que apreciará a eater-ta, nos termos do
art 440 das utsocstcões Transitarias

1P15100-7 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
••••••*.* PARECER .* ••••*••

Pela aprovação parcial. Ha necessidade da oer-manêncta
do art 440. que rranda criar a Comissão de gentv í são Territo
rial do sats , tendo em vista a prioridade do encaminhamento
da matêr-ta a tr-amttacãc legislativa e à aprovação das Assem 
otétae Legislativas e das populações interessadas-------------------------------------------------------------------------------

lP151Ql-5 INOcl;NCID OLIVEIRA PFL •
••••••••• PARECER •••••••••

Somos de cctntãc Que cabe á carta Magna garantir o di
reito a licença da gestante, sem cr-efutec de emprego ou salá
rio. A duração do per-toco de licença, variará de acor-de com a
capacidade de sustentação da sociedade, devendo, em ccnse
~uência. ser definido em lei ordinária

lP15102-3 INDC~NCIO OLIVEIRA PFL•••••••*. PARECER •••••••••
Desnecessárta a preocupação O artigo anter-tcr-Isoj é de

universal apl tcacão

lP1S'03-1 lNDC~NCIO OLIVEIRA PFL
.......... PARECER ..

O r-eatee de a-atutcace no trabalho doméstico nem sempre se
caeacter tza como urna exploração de trabalho. se constituindo,
muitas Vezes, numa oportunidade de ajuda da rems t ta hospedei
ra a pessoas necessitadas Que, em troca, recebem alimentação,
moradia, amparo a sauoe e a educação Por essa razão, não
entendemos como necesaár-ta a supressão do parágrafo untco do_____________:~~__2~.:._:~~_~~:~:~~:_~_~~~~:_~~~~:~~~:~ - _

lP1S104-0 RUV NEOEl PMOB
........... PARECER •••••••••

A matéria. objeto da emenda. mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção curto especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua teccr-tãncta

Nesta etapa do processo de etaecracãc Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos octs , pela aprovação parcial.

lP1510S-S JOAO MACHADO ROLLEMBERG PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O nobre Const1tutnte João Machado Rollember~ Quer Que
permaneça no campo de incidência do ICMS o petróleo e os com
bust tveta t tqutcos e gasosos dele oer tveoce Nesse sentido,
suprime da pretendida não mcteêncta esses produtos, deixan-do
apenas a energia elétrica (Art. 272. 11, item II. at tnea
~b~) otz. Que misturam-se coisas crver-sas , Que não toleram a
cr-etencree semelhança. Que e uma novidade marcante a negocia
cão de energia elétrica, como base de imposição pelo imposto
estadual de vendas mar-cant ts , Que no tocante ao petróleo e

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
1P15105-S JOÃO MACHADO ROLLEMBERG PFL

seus derivados, os Estados cobravam o antigo Imposto sobre
Vendas e Consignações, existfndo experiência acumulada acerca
de tal imposição, Que o petróleo e os conoust tvets são merca
dorias como outras cuatscuer-

O problema suscttecc pela emenda parece evidenciar Quanto
é conveniente transferir para o Código Tributário ou outra
lei complementar as tnctoênctas e não incidências Que o invo
cado paragrafo pretende dtscrct tnar em ntvet constitucional I
Mas a minuta de nova versão para o Projeto de Constituição,
preparada pela Comissão de Sistematização. repete no particu
lar o texto anterior

lP15106-6 JOÃO MACHADO ROLLEMBERG PFL
•••• *.**. PARECER •••••***.

A emenda pretende suprimlr o ar-t 360 Que impõe limitação a
car-t tcrcecãc das entidades e empresas estatais na manutenção
f1nanceira de planos de cr-evtoêncta complementar para seus
servidores Entendemos cons1stente o argumento de Que se tra
ta de mater ta mais cr-ôor-ta de legislação or-ctnár-ta, pois o
assunto ja e objeto de tratamento espec'if1co em ccts decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, atnoa, que o controle e a etecat t
zação dos afundes de oensãc- é competêncla de uma Secretaria
eenectr tca do Ministério da Previdência e Assistência scctat ,
à Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas l e-

---~------~~~:_:_~:~~~:~~~~~~:_~:~~~~:~~;~---------------------------------
lP15l07-4 CARLOS CARDINAL POT
.......... PARECER •••••••••

A emenda m-coõe def1nir competências à ser teta Rodov1ar1a
Federal. o que, no nosso entender deverá ser matéria de lei
ordinária
Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

lP15108-2 CARLOS CARDINAL por
*•••••••• PARECER *••• **•••

Entendemos ser a proposta, matéria de lei ordinária
--------------------~----------------------------------------------------------

lP15l09-1 CARLOS CARDINAL POT
••• **•••• PARECER •••*•• *••

A meter-ta de Que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação à justa reivindicação das donas-de
casa (tnctuatve camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito â r t r tacsc ao sistema previdenciário na quali
dade de segurado Entedemos, não obstante, Que a inovado 
r-a adoção do pr-tnctptc da untver-sat toaoe de cobertura da
seguridade Social, acolh1do no Substitutivo, proverá por si
só. com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je reclamado como necessário a plena tntea-acãc da dona-de
casa ao sistema oficial de cr-evtcêncta A partir de tal
provisão. nenhum óbice poderã ser alegado no sentido de se
postergar o exer-ctctc cesse crr-etrc pelas donas-de-casa
m-eat tetr-as , cabendo a tet ordinária regular as bases des
se exerci cio

lP15110-4 CARLOS CARDINAL POT
........... PARECER .* .... *.....

CiSãOMantém-se a redação original par sua abrangência e pr-e-

Pela r-ej etçêo-------------------------------------------------------------------------------
lP15111-2 CARLOS CARDINAL PDT••••••••* PARECER .

Propõe a Emenda r-etnser-tr- o ISS na competência euntcrcat ,
O imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual ,

conforme a estrutura tr-tbutér-ta contida no Projeto
Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

lP1S112-t CARLOS CARDINAL por
*•••••••• PARECER •••••*.'h

A emenda acrescenta pormenores que deverão ser objeto de
lei cr-dt nár-f a

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
lP15113-9 CARLOS CARDINAL por
••••••••• PARECER .*•••••••

A emenda visa a ctsctpt tnar- a forma pela Qual as dota-
ções públicas devem ser pagas aos Partidos Trata-se de mate
r-ta a ser tratada em lei cr-dtnar-ta Parecer contrario

lP15114-7 CARLOS CARDINAL POT
•••••**•• PARECER ••••••••*

Propõe a emenda a supressão do 'inciso 111 do artigo 273,
eliminando o imposto sobre vendas a varejo

O tributo deve ser mant1do pois reforçará as receitas dos
montctntcs

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P15115-5 CARLOS CARDINAL por
.* PARECER ••••••••*

A emenda aborda assunto ainda discut1do a ntvet de Pro 
feto, devendo o subet ttut tvc firmar posição oer tnt t tva sobre
o tema Pela c-efuctcar toace-------------------------------------------------------------------------------

lP15116-3 CARLOS CARDINAL PDT
••••••••• PARECER ••••••••*

A COnstituição deve prever alguma norma genérica que 1mpeça
a ctscr-tmtnecão do cor-taocr- de cer tetêncta Mas os detalhes
de como a ctscr tmtnacãc será evitada cabem ao teatsiacor OI' 
dtnar-to. como no caso presente

Pela rejeição

lP1S117-1 OENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER ••••••*...

~ pr-oceoente a supressão do utsccett tvo. uma vez que se
trata de matéria de legislação ordinária, especialmente os
seus parâgrafos Procuramos, no entanto, incorporar a respon
sabilidade subsidiária do empregador no tnctsc XXX do Proje
to

lP15118-0 OENISAR ARNEIRO PMD8
.* ••••••• PARECER *

A proposta desta Emenda, de Que a greve soment possa ser
deflagrada quando houver manifestação neste sentido, de pelo
menos 50''' dos associados do sindicato. é matéria de lei cr-c t
nãr-ta

Somos pela rejeição

lP15119-B OENI5AR ARNEIRD PMOB
• PARECER .

Tendo optado por emenda -sucr-esatva ao artigo em pau
ta, somos, por coerência, pela rejeição desta

lP15120-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor a supressão do tnctsc VI do art. 13 do
Projeto Que garante ao trabalhador a tr-r-eoutttn t tceoe de sa
tãr-to ou vencimento

Somos pela manutenção do dispositivo A irredutibilidade
e direito já consagrado na teats racãc social brasileira e de
ve constar do texto constitucional Consideramos, contudo,
necessárto exct tct tal' a cceatntt tcace de ressalvas futuras
~efin1das em lei, convenção ou acordo coletivo.

1P15121-Q DENISAFt ARNEIRD PMDB
*•••••••• PARECER .

Propõe o autor a supressão do inciso XIX do artigo 13
que trata da licença remunerada á gestante, sob a alegação de
tratar-se de matéria de lei or-dtnar-ta.
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1P15121-0 DENISAR ARNEIRO PMOB lP1513.q-1 DENISAR ARNEIRO PMDB

A proteção à gestante, a garantia das condições mate-
r ta ts que lhe permitam levar a bom termo a gravidez e prestar
a ass f s têncta necessar ta nos primeiros meses de v toa da cr ten
ca, parecem-nos- questões fundamentais para a simples reprodu
ção Hsica da nação Como tal, nossa cotntão e que a nat er-ta
deve ser regulada em suas diretrizes gerais, no texto const t
;ucional

1P15122-8 DENISAR ARNEIRO PMOB
....... " ..,,"'" PARECER "'••••••••

A jornada de trabalho de 40 horas semanats , como consta
do Projeto, de 4.q ou 48 horas, como proposto em numeros t ss t-.
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A eatcr ta das propostas, mesmo na fase das Comissões 'remat t-'
cas , seja pelas suas just tr tcacões, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada á legislação orutnar-ta

De fato, a jornada de trabalho deve r-er tet tr- uma situa
ção conjuntural Que s6 a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida eccnõmtca da
sata, mas, pela desenvolvimento tecnológico, por motivos de
interesse publlco ou até por ccnm-cveoas razões de ordem per
ccscctar , podem vir a ser a solução toear Ressalte-se, por
oportuno, Que mesmo no regime atual de .qa horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de lei escectt tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os rüvets de produção, até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que compensatórias a ntver de remuneração Esse, alias,
é o exemplo que nos dá o Japão, onde a tntens tr tcacão do tra
balho, longe de penal tzar- o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso nactcnar , sempre
sans tvat às r-etnvtndtcacões dos trabalhadores e consctente
das real idades do Pais, poderá, com maior r textbt t f dade , dts
ctct tnar- essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração diária do trabalho em a horas, no má
X1'"

1P15123-6 DENISAR ARNEIRO PMOa
."' ......... "''' PARECER ....... "'....

Parecer idêntico ao da Emenda lp14886-3
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP15124-4 DENISAR ARNEIRO PMOB
.... " .....". PARECER " .... "''''" ... '''

Pretende o autor tornar privativas de brasilelros natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, além do Pr-est
dente da Repub l f ca

O Projeto incluiu junto com O Chefe da Nação na ar tnaa B
do Hem III, do art 27, somente os Presidentes da Câmara Fe
deral e do Senado da necutn tca. pelo fato de, em caso de im
pedimento do sr-es tcente da aeoum tca. ausência do Pafs ou de
vacância, serem chamados ao exerctctc do cargo

Quanto ao Primeiro-Ministro, o par-ear-ate untcc do artigo
176 diz que "ser-ão requisitos para ser nomeado Primeiro-Mi
nistro a ccodtçãc de br-esr tetr-c nato e ter mais de 35 anos de
tcece-,

Acolhemos a parte que diz respeito ao Pres1dente da Repu
m tca, da Câmara Federal e do Senado da aecum tce-------------------------------------------------------------------------------

lP15125-2 DENISAR ARNEIRO PMDS
.......... "'''''''' PARECER .

Prejudicada, em virtude da SOlução adotada pelo Projeto
de Constituição -om a sucressãc do a~tigo 68 seus incisos e
par ápr-afos • conforme parecer de numero .1P14167-2

1P15126-1 DENI5AR AriNEIRO PMOB
.."' PARECER ."' "'."'."

A aposentadoria aos 10 anos de serviço é, realmente, des
cabida e não podendo, portanto, per-manecer o ctspcstt tvo a
respeito Se mantessemos esta a I tnea , estar\amos obrigados a
ut tt taar- os mesmos ce t t er-tcs para os demais trabalhos

dar Cabe ressaltar que a questão do transporte esta ecuactc
nada com a instituição do "Vale Transporte", faltando, ace
~as, dinamizar-se a sua execução

1P15135-0 DENISAR ARNEIRD PMD8
.."''''........ ''' PARECER .... " ..... "'''

A eetantt toaoa. entendida como a garantla de cer-manêncta
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre er-nttr-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos excr-eestvos das categorias envctvtcas têm se manifes
tado, reiteradamente, par uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que Quer o eecr-eaaoo é ver- 1imitado aquele
ar-m tr-f c e, não, como se propala ennanecamente. ter a garan
tia tr-r-estr-f ta de per-manecer- no emprego contra a vontade do
emor-eaaoor- Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou néqutna que, após
usada, e jogada fora como tnservtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a tcent tr tcacãc dO empregado
com os objetivos maiores da empresa, signHlcam para ela um
patrimônio tnsutist t tutvet Investe o emcr-esar tc em recursos
humanos, buscanoc habilitar e aprimorar a qualificação pro-
r tsatcnat de seus empregados Por tudo isso, é elementar Que
seja virtualmente contrário a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negat1vo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há parque se trazer
para a relação eacr-eaat tcta, fundada na bilateral idade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tncos tt tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da et accr-açãc deste Proj eto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula concti tatcr-te que reflete a tendên
cia mafcr ttér-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e crortsatcnats que, diuturnamente, vêm

se manifestando por todos os metes de comunicação' é a veda
ção da despedida tmot tvace ou sem justa causa, em termas a
:erem definidos pela legislação ordinária

1P15136-8 DENISAR ARNEIRO PMOB
••" ...... "'.. PARECER ... "'••••••

A Propos1ção em exame apresenta valiosa contr-tbutcãc que o
Substitutivo Incor-por-a em sua eeeêncta .
Pe1a aprovação oarct a 1-------------------------------------------------------------------------------

lF15137-6 OENISAR ARNEIRO PMOB
.."'....."'.... PARECER """""''''.'''.

Pelos parâmetros delineados no parecer ã Emenda
1P16a15-5, a et tnee "e" do item IV, dO ar-t 17, da Projeto,
ret sucr-tmtoa

Somos pela rejeição, porque a Emenda propõe a manutenção
~o dispositivo. sob outra forma

1P15138-.q DENISAR ARNEIRO PMDB
.."'•••"". PARECER '....... ,,"' ......

Pretende o autor a supressão do inciso VI do art. 13 do
Projeto que garante ao trabalhador a tr-r-eout tbt t tdaua de sa
t ar-to ou vencimento

Somos pela manutenção do dtspcs tt tvc A tr-r-eout tbt t toace
é direito já consagrado na legislação scctat br-ast tef r-a e de
ve constar do texto const1tucional Consideramos, contudo,
necessário explicitar a possibilidade de ressalvas futuras

~ef1nidas em lei, convenção ou acordo coletivo

lP15l39-2 OENISAR ARNEIRO PMDB
... "'...... "'. PARECER ."'''''''''.''' ...

O proposto na Emenda esta em parte cons tder-auc no subs 
t t tut tvc Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP151.q2-2 DENISAR ARNEIRO PMDB
............. PARECeR ..

A Emenda harmoniza-se em parte com os parâmetros por nós
explicitados n:l parecer à Emenda lp14326-8, merecendo acolhi
~ento car-ctar ,

1P151.qO-6 DENISAR ARNEIRO PMOB
........ ""' ..,, PARECER ""''''''' .... '''•

Segundo os parâmetros por nos del tneadcs no parecer à
Emenda 1P16B15-5, deve ser suprimida a norma da a t tnea -e-.

do Hem IV, do art 17, do Projeto
Pe1a aprovação

1P15146 5 ANTONIO DE JESUS PMOB
•••••• " PARECER "' ..

Nos termos de nosso parecer à Emenda 1p14326-8, onde es
tão exct tcttacos os pontos constitucionais .que adotamos, em
matéria de exer-ctcto do direito de greve, a Emenda har-montza
;se em mais de um item, nccenoo ser acolhida parcialmente

1Pl5145-7 BORGES DA SILVEIRA PMOB
.....",•• ",,,, PARECER " ..

O texto proposto é acolhido em sua quase tota t tdade
definindo-se a necessidade de contrato de direito públlco
na car-t tctpacãc do setor- privado, limitando-se a transfe 
r-êncta de recursos para o setor privado aos orçamentários
e acrescentando-se a seuee ocupacional como competência'
de sistema nacional untco de saúde

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

PMOBlP15141-.q DENISAR ARNEIRO
..* PARECER "

Estamos de acordo com a proposta
Aprovada

lP151.q3-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
"."'••"" ..'" PARECER "" •• "''''" .. '''

O estabelec1mento de prazo cete-ntnaoc na prestação de servi
ços públicos por empresas concessionárias ou permissionárias
é importante Trata-se de criar, de modo automátlco, a opor
tunidade para uma avaliação frequente do desempenho e da Qua
lidade de atendimento da conr-ess tonár-ta

-~----------------~:~~-~:~:!=:~-------------------------------------------------
1P151.q4-9 BORGES DA SILVEIRA PMDB
""' ...... "" ..'" PARECER .".... "'." .."

A Emenda e de ser rejeitada
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl5.147-3 ANTONIO DE JESUS PMOB
....... "'" .. '" PARECER ••• ,,"''''''''''''

O principio da tscnomta, ecótntoc pelo Substitutivo,
abarca a não discriminação.
especificações suscet tvets , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar do polêmico, ctr-cuns
cr-evenoo-se a proteção aos direitos e liberdades fundamenta
Is

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP15131-7 DEIUSAR ARNEIRD PMDB
.."'.... ,,""''''''' PARECER ..... "'.."'....

Visa a supressão dos trens VI e VII do artigo 17 do Antepro
jeto, que o tornam muito detalhado Em nossa cp í nf ão, a maté
ria é de lei cr-emar-ta e os dispositivos em tela devem ser
suor-tmtoos

lP15130-9 DENISAR ARNEIRD PMOB
••"'." ••"'. PARECER ... "''''" .......

A er tnea "e", do inciso v, do Art 17, do Projeto não fol
por nós contemplada dentro dos parâmetros Que explicitamos no
parecer a Emenda 1p114326-a

Esta Emenda propõe a continuação do menc1onado cneccs tt tvc.
apenas que com alteração

Pela r-ef etçãc

lPl5134-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
...... "' '" pARECER .

O parque empres.ar1al brasileiro, ccnet ttutoc em
rraior parte de micro, pequenas e medias empresas, não têm
condições de supor-tar- novos encargos além dos c-evtetce no
texto do Projeto que, no particular, apenas consagra di
reito que, tradicionalmente, já eram assegurados ao trabalha-

1P15128-7 DENI5AR ARNEIRO PMDB
"" ... "''''''' .. ''' PARECER ""... "'.....

O propos.to na Emenda confl1ta com os cetnctctos adotados
pelo Projeto Pela rejeição

lP15127-9 DENISAR ARNEIRO PMDB
• "'•• ,,""' PARECER .

O projeto de constituição prevê Que os Munic'pios com
população superior a três ml1hões de habitantes poderão tns
t ttu1r Tribunais de Contas Colocando dessa forma manter as
existências dos tr-tbunats hoje euctcnencc e não objeto, aque
les muntctctcs Que, apesar de possu1rem três milhões ou mais
de habitantes, a instalarem os referidos Tribunais

lP15132-5 DENISAR ARNEIRD PMDB
... "''''".'''''''' PARECER "''''''' .." ...... '''

Entendemos Que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, e adequado, tendo passacc pelo
crivo de várias etapas

Assim, POI" coerência, somos pela rejeição desta emen'-
da

1P15133-3 DENISAR ARNEIRD PMDB
."''''" ... ''''''''' PARECER ••••" ••• '"

Acolhlda no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
.q87, Que dispunham sabre a matéria no Projeto da comt ssão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado á emenda numero
1POO202-B

lP15129-S DENISAR ARNEIRO PMDB
....... "'" •• PARECER •••• " ••••

O Projeto de Constituição fala em reversão da concessão e não
em reversão do oetr tnentc No projeto a reversão aparece co

mo ccnsecuêncta lógica e automática da rescisão contratual
Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
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1P15149-0 MARCIO BRAGA PMOB
••"' PA.RECER •••••••••

A emenda apresenta conteuoc inovador e oper-eetccaocr- do
Projeto nos campos do usucapião. das normas aer-ats do direito
urbano. da participação comunitária. da função social da pro
priedade, das normas de oesprccr tacão e dos planos ur-caraet t
ccs

Com alteração de redação e supressão de alguns cnsoost-
t tvoa. somos pela epr-cvacão da emenda. nos termos do suost t
tut tvo

Pela aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP15150-3 MÁRCIO BRAGA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela sua especificidade estes ccnteuoce passaram para a
esfera de lei ordinária e comctenentar-.

Pela r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------
1P15151-1 MÁRCIO BRAGA PMDB
........... PARECER •••••••••

Seguindo a tradição do nu-ettc nacional ,a Emenda aqui exami
nada trata de matéria tntr-eccnet ttuctonar , Cabendo, pois,
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa rcster-tcr- do
processo teatstat tvc
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P15171-S JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
• PARECER .

------------------~~!.~-~~~~~~~~--~_:~:~~~_::::_~~~~~~~~~::_:::~~~~:_----------
lP15172-4 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
• PARECER .

Pela aprovação Torna as suautas regras legais. após ra
tificação pelo Poder t.eats tat tvc ser-e uma colaboração do Ju
dtctar-rc na formação das rets fvaará demandas, em Que se
aleguem direitos cuja existência tenha stcc reiteradamente
negada pelo Poder .rudtctãr tc-------------------------------------------------------------------------------

A tnccnst ttuctcnat rcaoe das leis perante a C F fa está
s tateeat tzaoa no Subat t tut tvo do Relator, a tnconst t tuctona-

------------_::~:~:_~:~:~::_:_~~~::~:~~~~_::::~~::_::~~-~::::_~:~~~~~:-------
lP15170-8 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER .

A Emenda visa a rnctutr- nas nrsccs tcões Transitórias do
texto ccnst ttuctcnat (no art 494) dtsccs tt tvc que fixe prazo
ao Congresso Nactonat para aprovar lei de defesa do consumt
dor Visa igualmente à supressão da al tnea "d'", do inciso IX,
do artigo 17 do Projeto de const rtutcão da Comissão de s tste
eat taacãc

Em nosso entender, a mater ta figuraria COI'! mais proprie
dade entre o rol de competências da União

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PFLMENDES l"HAME1P15169-4PMDBlP1514B-1 FRANCISCO ROLLEMBERG
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de matéria rntr-aconst ttucronat

o direito de posse se encontra estabelecido em tests tecãc
or-dtnar-ta. não sendo matêr ta COnstitucional

Pela rejeição
---------------------------------~--------~-------------_.:._--------------------

lP15175-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
.......... PARECER .

Pela r-efe tcãc A ccncetêncta do Supremo Tr1bunal deve
ser d tmtnu tda e não eeot taoa Vem julgando 17 000 processos
por ano. o que impede o estudo criador do ntr-ettc-------------------------------------------------------------------------------

lPt5179-1 JONIVAL LUCAS PFL
............ PARECER .

A Emenda do nobre ccnst ttutnte refere-se a meter-ta t1 
pica de legislação cr-dtnar-ta Entendemos, P015, Que a Cons 
t ttutcão deverá estabelecer cr-tnctctos e não cr tter-tos de:
a locação de recursos-------------------------------------------------------------------------------

lP15176-7 JOSÉ IGNÁCIO FERRt:IRA PMDB
.......... PARECER .

Improcedente
Pretende-se tnst f tutr- Conselhos Nacional e zstaoua ta do

Ministério Público, á semelhança oos que existem no âmotto dO
Poder Judtctar-to.

Tratamento mais adequado ter-a a mater-ta na legislação
complementar prevista no oar-aar-erc 10 do art 232 do Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PFLlP15178-3 JONIVAL LUCAS
..... "'•••• PARECER .

1P15177-5 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Improcedente
A titulo de tnst ttutr- o controle externo da função ju

risdicional. propõe-se a cr-tacão de Conselhos Nacional e Es
taduais de Justiça

A composição de tais órgãos, segundo proposto, fere a 1n
cecenoêocta e nar-eonva dos poderes cstaters e ampliaria a bu
eccr-ecta. adversária da eetctêncta e da Justiça

Sugere, ainda. a extinção do Conselho da Juat tça Fede
ral, o oue não se compreende

Pela ~~jeição

lP15173-2 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
... PARECER .

A própria le1 ordinária pode Incumbir-se de criar e r-e-

-------------~~:~~:~::~_:_~:~:~~~~:=~~-~:~~:~:~:--------------------------~----
lP15174-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
• PA.REC.E.R .

Pela r-ef etcãc A emenda está parcialmente atendida A
forma com Que o projeto aborda a mater ta parece mais abran
gente

1P15155-4 DENISAR ARNEIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matér ta constante da presente emenda coaduna-se com
as 1inhas gerais do Projeto, dai nosso parecer pela sua apro
vação carctat-------------------------------------------------------------------------------

lP15159-7 MENDES BOTELHO PTB
••••••••• PARECER "'••••••••

Em nosso parecer à Emenda lp1432S, onde demos os preceitos
aproveitados a r-escetec do exer-ctctc do direito de greve. su
pr-tmnos a norma da aj tnea "a", do item V. do art. 17, do
Projeto

E o que também propõe esta Emenda
Pela apr-ovacâc

lP15156-2 MENDES BOTELHO PTB
................ PARECER ..

Nas dtscussões na Comissão competente houve consenso
no sent toe de outorgar ao vereador imunidade e tnvtctabt t ida
de na. ctrcunscr-tcãc dos Municip10s Optamos por esta orienta
ção, pois é na cu-cunecr-tção do seu Munic\pio que o Vereador
exerce suas funções e at deve se cercar ele de aar-ant tee que
r'ac t t t tem o exerci cio da vereança-------------------------------------------------------------------------------

lP15152-0 MÁRCIO BRAGA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pelo acctnteenec, mo mérito, nos termos do constante no cap'
turc que trata do melo ambiente

------------------------------------------------~------------------------------

1P15i5B-9 MENDES BOTELHO Pl"B
.......... PARECER .

Visa ã supressão da letra ~p do t t em II do artigo 17 do
Projeto de ccnecf tutcão por entender que ele contraria o
prfncfpto da J teereace de associação Concor-damos com a su
pressão do cnsaoatt tvc como regra geral para as associações,
embora consideremos salutar a emulação em matéria sindical

lP15154-G LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB
............ PARECER "'••••••••

A matéria foi supr-Iratda pelo SUbstitutivo do Relator não
devendo. pois, o que emendar-------------------------------------------------------------------------------

lP15153-8 MÁRCIO BRAGA PMDB
........... PARECER .

Entendemos ser a emenda proposta. matéria de lei ordinária

1P15157-1 MENDES BOTELHO PTa
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda contem dteoos tcões relativas a assuntos diferen
tes Que tnctuatve, não se acomodariam no texto a Que foi
pr-ooosca ,-------------------------------------------------------------------------------

1P15160-1 MENDES BOTELHO PTB
.......... PARECER "'••••••••

Propõe nova redação ao item V do art 25 do Projeto de
ccnet ttutcãc que, a nosso ver, não aperfeiçoa a sua lingua
gem. nem a sua substância

Pela I"'ejt;!ição
------------------------------------------------------------------------------~

1P15161-9 MENDE'i BOTELHO PTa
........... PARECER .

Efetivamente, o dtspcs tr tvo deste tnctso é matar-ta do oi
r-etro Administi"'<ltivo e. ccnsecuenteeente, inadequada sua alça
da â consideração de norma constitucional Assim sendo, deve
ser- eliminado

lP15162-7 MENDES BOTELHO PTa
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação Todas as hipóteses se coadunam com a
competência esnectat taada da Justiça do Trabalho-------------------------------------------------------------------------------

lP15l80-5 GONZAGA PATRIOTA PMDB
...... "'•••• PARECER .

A proposição é per-t tnente e Objetiva uma eator- autonomia'
dos Estados secer-edce A aprovação da emenda se dá, portanto.
tanto em relação ao mer ttc, quanto no que diz resoet rc a for

-------------~:_:_:_~:~:~~~----------------------------------------------------
lP151Bl-3 GONZA.GA PATRIOTA P~DB
••••"' PARECER ..

E nosso parecer Que os recuts ttos para criação, tnccr-ocr-acão.
fusão e oescenor-amenrc devam ser estaba tectoos por lei com
plementar estadual, conforma a tradição f ur-tctca brasileira

-------------~---~:_~~_:~:~~~-~~-~~~:~~-~:~:_~-~~;~~~-::_----------------------
lP15182-1 JORGE ARBAGE PDS
.......... PARECER .

O assunto fOSl~ da competência ccost ttuctcnat , melhor
se inserindo na Reforma Adm1nistrativa que se regulamenta pOI'"
tet or-dtnar-f a

lP15163-5 MaNDES BOTELHO PTB
••••••••• PARECER ."'."'......

A proposta desta Emenda compreende a adoção do principio
da untc tcece s'ndical

Conforme estabelecemos no perecer- a Emenda lp16815-5. opta- ...
mos pelo pluralismo com alguma concessões à preceituação
const ttuctonat da matéria.

Pela rejeição

lP15164-3 ALOYSIO CHAVES PFL
.......... PARECER .

Pelo acolhimento, nos ter-mos do scost ttut tvc

lP15l83-Q FLAVIO ROCHA PFL
• PARECER .

A Emenda objetiva a supressão da competêncIa r-es tcuat
(art 261), para proteção dos contribuintes contra a gula go
vernamental

A justificação nêc procede, per-que exts ten cr-tnctptos ge
rais esnectt tcos para a proteção do contribuinte. restr-tnatn
do a ação governamental quatquer- Que seja o numero de impos
tos.

A nosso ver a dtnâmtca scctc-eccnentca exige Que o Esta
do disponha de riextbtr tcece na estruturação do s1stema de tm
postos

lP15168-6 MENDES THAME PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está car-ctateente atendida------------------------- -----------------------------------------------------

lP15167~B MENDES THAME PFL
........... PARECER .

Pela cr-ejudtcat tceoe A emenda já esta parcialmente
tenutda

lP15165-1 WALOVR PUGLIESI PMOB
............ PARECER .

A emenda pretende permitir a r-eete-cêc dos m-eret tos cu
jos mandatos se extinguem em 10 de janeiro de 1989, conforme
o ar-t 456 sete não accrntmentc. 'lOS termos da orientação

adotada no substitutivo

1P15166-0 MENDES THAME PFL
............. J.ARECER .

Acatada a supressão proposta A saune ocupacional e re-
ferida entre as cceoetênctas do sistema nacional único de
sauce , devendo ser disciplinada oportunamente

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P15184-B FLÁVIO ROCHA PFL
........... PARECER .

------------------~~~~_:~~~~~~~~:_::~-~~~-~~~~~:_~-~~~~:~:_:~~:!~:~~~::_------
1P15185-6 FLÁVIO ROCHA PFL
........... PARECER "'••

O Que a Emenda propõe coincide com o nosso parecer. dado
à Emenda lp14326-8, no r-econnectmento do exer-ctctc (la direito

de greve e na supressão das at tneas ~d". "e", -e- e ~g"

No ma1s, d1verge daquele posicionamento

-----------------~~~-~:~~_:~~~~~::~-~~~~~:~----------------------------------
lP15l86-4 FLÁVIO ROCHA PFL
........... PARECER •••••••••

A jornada ce trabalho de 40 horas seeenata. ceeo consta
oc Projeto. de 44 ou 48 horas. como proposto em nwneeos t ss r-
mas Emendas. teve, de certo modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas. ser a pe 1as suas j ust i f i cações , ser a pe 1a forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada a legislação crctnãr ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa-
ção conjuntural que $6 a lei ecoe atender õuar-errta noras
não conviria a um oeter-mf naoc momento da vida econômica do
Pais, mas, pelo desenvolvimento tecnotóatco por motivos de
tnter-esse publico ou até por comprovadas r-azões de ordem psi
ccscctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 noras semanais, vâ-

PFLlP15169 4 MENDES THAME
.....u· ••• PARECER •••••••••

Pela rejetcão.
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lP15186-4 FLAVIO ROCHA PFL 1P15196-1 MAX ROSENMANN PMDB

rias categorias, em oecor-r-êncta de lei espec'if1ca QU por for
ça de conqutstes em acordos ou convenções cctet tvas , já cum
prem j ornadas reduz i das

Num quadro inverso, em que a necessidade moer-tosa oe
se expandir ou Incr-ementar os ntvets de produção, até como
medida de salvação nactonat , poder-a o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que compensatórias a ntvet de remuneração Esse, alias,
é o exemplo que nos da o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador, e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Ass1m, considerando que o Congresso Nac1onal, sempre
senatvet as r-etnvtndtcecões dos trabalhadores e consciente
das realidades do sais , poderá, com maior flexib1l1dade, dta
ctpt tnar- essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração diária do trabalho em 8 horas, no má
~imo

lP15187-2 l:LÃVIO ROCHA PFL
* PARECER ..

VIsa a supressão das letras -a'", "b" e ·c· do tnctsc IX "do
ar-t tnc 17 do Projeto de const ttutcãc. que não compadecem, se
gundo o seu autor, com os cânones fundamenta te da ordem eco
nômica br-as t r ef r-a Este tambem e o nosso ponto de vista-------------------------------------------------------------------------------

lP151B8-1 FLÁVIO ROCHA PFL
••••••••• PARECER ..

Objetiva o autor restringir a or-otbtcão de tneer-neotacãc
de mão-de-obra dos casos em que esta responda por mais de 201
do contlngente de empregados da empresa l ccatár-ta

A proibição proposta no Projeto não pretende r-eduatr a
intermediação a ttmt tes -acet tavete- A intenção é vedá-la,
na execução de trabalho permanente, de eane tr-a a tornar regra
estabelecimento de vtncuto eecr-eaat tctc direto entre tomado
res e prestadores de serviços

É certo que há setores em ouea intermediação de mão-de
obra reveste-se de car-acter tst tcas particulares Essa a razão
que nos levou a prever, na redação do Substitutivo a noss ttrr
1 idade de ressalvas fixadas em lei

Mantemos, contudo, nossa posição ccntr-ár-t a à inscrição
~UalqUer limite, no texto constitucional, à redação proposta

lP15189-9 MAX ROSENMANN PMDB
........... PARECER .

Pela aprovação parcial, com a redação e forma dada pelo
sunst t tut tvo

lP15190-2 MAX ROSENMANN PMOB
............ PARECER .

A Emenda harmoniza-se em parte com os parâmetros por nós
explicitados no parecer a Emenda lp14326-B, merecendo acourt
~nto parcial.

1P15191-1 MAX ROSENMANN PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda conflita com as emendas supr-ess tves pelas Quais
optamos Pela rejeição

lP15192-9 MAX ROSENMANN PMOB
.......... PARECER .

Embora consubstancie exceção à regra geral da não-cumuta
t tvtoace, a ressalva é utl1 no sentido de restringir as isen
ções a determ1nadas operações, que devam ser desoneradas Sua
extensão às operações euosecuentee dependerá do exame de cada
caso A Emenda Constitucional no 23, aliás, foi editada tendo

~~a~~~i6 ~~s:d~~~~~~~~Çãga~~n~~i~~~~r1bu1dopara o eoer-tet-

Pela rejeição

lP15193-7 MAX ROSENMANN PMDB
.","' PARECER .

A estaoti toace. entendida como a garant ta de permanência
no emprego e, portanto, como ccntr-ecoatcãc ao livre ar-nt t r-to

do eecr-eceoor- de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tr tctc
semente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvldas têm se manlfes
t aoc. reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
ar-tn tr tc e, não, como se propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que e parte vital e tnat tenévet da
c-cer-ta at tv tdade empresarlal, sabe que não pode ser tratado
como uma s tnotes peça, um lnstrumento ou máquina Que, após
Usada, é jogada fora como tnser-v tvet

De sua parte, não interessa ao empregador tnson-ar- desas
sossego ou insegurança ao seu eecr-egacc. pois esses são fato
res corcr-cvaccs da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o connectmento técnico, a tcent tr tcacãc do empregado
com os cefet tvcs materes da empresa, significam para ela um
patrimônl0 tnsuestrtutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qual t f 1cação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja virtualmente contrário à rctat tvteace da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação encr-eaat tcta. fundada na bilateral idade do
contrato, uma ccnotcãc un1pessoal, paternalista e tmoos tt tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judtctats

Asslm, pelo cotejo de centenas de eeeocas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conct t tator ta que reflete a tendên
c ta eajcr t t ar ta dessas propostas, aceita por lideranças de
cat eacr-tas econõetcas e pr-ct t sa tcna t s que, ututur-oemente , vêm

se manifestando ocr- todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida tmct tvaca ou sem justa causa, em termos a
;erem oet tntoos pela legislação ordinária ~

tos melhor caber-tem no Codlgo tr-rbutar tc Nacional, evitando
polêmicas casutst tcas como a suscitada na Emenda sob exame
No mérito, os argumentos são de serem apreciados com nator
vagar

A minuta de nova versão do Projeto, elaborada pela Comis
são de s tstenat taacão. repete o texto anter-rcr-. com todos
seus detalhes -

1P15197-0 MAX ROSENMANN PMDB
........... PARECER .

A Emenda objetiva a supressão da comnetêr-cta residual
(art 261), para proteção dos contrlbuintes contra a gula se
vernament a1•

A justificação não procede, porque existem pr-tncto tos ge
rais especrr tcos para a proteção do ccntr-tbutete , r-estr-tnatn
ao a ação governamental qualquer que seja o numero de tncos
tos

A nosso ver, a dlnâmica soctc-eccnômtca exige que o Esta
do disponha de r textbt t tdade na estruturação do sistema de im
postos

lP15198-8 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda visa suprimir o oar-aar-arc 10 do artigo 272 que
permite aos Estados instituir adtctcna t de até 5% do imposto
de renda devido à untãc por pessoas fis1cas e jur-tdtces

Nosso parecer é pela manutenção do antctcna t proposto,
que reforçará a receita dos Estados e alcançará contribuintes
de maiores rendimentos

1P15199-6 MAX ROSENMANN PM05
.......... PARECER •••••••••

Esta Emenda, objetivando excluir do Poder Executivo a fa
culdade de alterar as at tcuctas dos impostos enumerados nos
itens IV e V do art 270 ( 1 ), resultara em oesecur t ter tc às
receitas da União

Pela rejeição

lP15200-3 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER .

vtsa a Emenda suor-tmrr- o art 258, que trata da ccntr tbut
cão de custeio de obras ou serviços r-esut tantes do uso do so
lo urbano

Trata-se de contribuição destinada a ressarcir os Mun1c'
pios por obras e serviços real tzadcs em decorrência de atos
oe terceiros que necessariamente implicam aumento de aqu tpa 
menta urbano em área determlnada

Em face de sua natureza e f1nalldade, observa-se que tal
contr-tbutcão não se confunde nem com a taxa nem com a ccntr-t
outcãc de melhoria, naõ cccencc, portanto, nenhum desses tr-t-
butos ser aplicados à situação descrita no mencionado
ar-t 258 -

Por outro lado, esse nteooatt tvc ccnstoer-e a citada con
tribuição corro tributo, submetendo-a, assim, a todos os pr-tn
ctotcs e garantias r-etat tvos aos impostos, taxas e contribui
ção de melhoria

Pela rejeição.

lP15201-1 MA.X ROSENMANN PMDB
............... PARECER •••••••••

Visa a supressão da letra ~c· do tnctsc IX do artigo 17 do
Projeto de const ttutcãc, por entendê-la conflitante com a le
tra "d " do mesmo inciso IX Cons1deramos que outros motivos
Justificam tambem a supressão solicitada

1~15202-0 MAX ROSENMA.NN PMOB
........... PARECER ••••*......

Trata-se da supressão do 40 do artigo 270, que atribui
ao órgão jur-tctco do Mlntster10 da Fazenda a representação da
União na cobrança de credito tr-f butar-f o e nas causas referen
tes a Matéria fiscal

A mater ta não e de natureza constitucional, porque dire
tamente relacionada com a organização e atribuições do Mlnis
ter-te da Fazenda Mesmo Que se alegasse que o ponto central é
a defesa jud1clal da União ainda assim o dtsocs t t tvc deveria
ser eliminado do titulo VII, já que ter la correlação intr'in
seca com o ar-t tac 186 (titulo VI) e com o artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tributária da União, ob
jeto do artigo 270

Nessas condições estamos de acordo com a supressão do
citado parágrafo no contexto do sistema tributaria e sua
tr-ansterêncf a para o Capitulo X até SOlução mediante lei

Pela aprovação car-ctat

lP15203-B MAX ROSENMANN PM05
.......... PARECER "'••••••••

O cr tncrctc da isonomia, acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não discriminação
especificações euscet tvets , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar do polêmico, circuns
crevendo-se a proteção aos direitos e liberdades fundamenta
ts

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP15204-6 MAX ROSENMANN PNlDB
........... PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acr-editamos que ao tema fol dado o tr-a
tenente condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Subs t t tut tvc

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P15205-4 MAX ROSENMANN PMOB
••••••••• PARECER .

ocjet tve a emenda alterar a relação do inciso II do arti
go 272 do projeto, que trata do 1mposto de transmissão "causa
mortis" e doação

Entendemos que a redação c~t1da no projeto é mais abran
gente, ficando sua r-esutanentacãc para a lei Ordinária

Pela rejeição

lP15206-2 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A ccntr-tbutcãc para o FINSOCIAL não figura no projeto
Pela cr-efucrctat toaoe

lP1520a-g MAX ROSENMANN PMOB.*••••••• PARECER •••••••••
A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o

texto Pela aprovação.

lP15207-1 MAX ROSENMANN PMOB
.............. PARECER ••••"'........

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um [I1\n11'1'O de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nactcnat de Seguridade Social No que respeita especi
almente á contr-tnutcãc empresarial, o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a ctver-s tr tcacãc da base, de nado
a romper com o ctr-cutc vtctosc gerado pela tnctdêncta exclu
siva sobre a folha de salários Quanto a manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvio Que se trata de fatos
geradores cteet-eojes, que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as oecut tar-toadee econômico-financeiras e
operacionais de cada contribuinte

lP15194-5 MAX ROSENMANN PMDB
.............. PARECER ..

O combate à pobrez.a e a garantia de uma existência dlgna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo soct a 1 Re
sultados portentosos e tact tvets podem ser alcançados eec tan
te a justa proteção aos dtr-ettcs do trabalhador e med1ante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário Necessá
rio é, ademais, Que a Lei Maior contenha 00 nr-tnctctc crista
lino do combate à pobreza

Pela aprovação parcial

lP15l95-3 MAX ROSENMANN PMDB
......* PARECER .

Pela aprovação parcial, com a r-eoacão e to-ma dada pelo
substitutivo

·lP15196-1 MAX ROSENMANN PMDB
............ PARECER ..

O eminente Constituinte Max Rosenmann quer alterar o ltem
I do 11 do Art 272 do Projeto de Constituição, sucr-tmteoo
da incidência os bens destinados a consumo ou ativo fixo do
estabelecimento e os ser-vtcos prestados no exrer tcr Diz Que,
com a emenda, restaura o pr-tnctpto estabelecido pela Emenda
N. 18/65 e que o Estado deve saber renunciar a uma tr-tbat acãc
no presente para Que possa se beneficiar de' muitas tributa
ções no futuro, como os bens de capital

Na verdade, os fatos geradores do ICM e de outros 1mpos-
lP15209-7 MAX ROSENMANN
••••••••• PARECER •••••••••

PMOB
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com os objetivos maiores da empresa, slgn1f1cam para ela um
patrimônio tnsuost ttutvet Investe O emcresar-tc en recursos
humanos, buscando hant t t tar- e aor-tncr-ar- a ouat tr tcacãc pro-
r tss tcnat de seus empregados por tudo teso. é elementar que
seja virtualmente centr-ar-te à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preend1mento

Posta a Questão nestes termos, não ha porque se trazer
para a relação emm-ecat tcta , fundada na b11ateral1dade do
contrato, uma cond1ção uni pessoal , paternalista e lmpos1t tva ,

Que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judtctats ,

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conct t tatôr-ta que reflete a tendên
cia mafcr ttar-ta dessas propostas, ecet ta por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, d1uturnamente, vêm

se manifestando por todos os me10S de comunicação e a veda
ção da oesoeotca 'motivada ou sem justa causa, em termos a
~erem definidos pela legislação cr-dtnar-ta

A finalidade primordial da crctbtcão das atividades de
intermediação remunerada da mão-de-obra reside na necessidade
de se coibir a exploração do trabalho pelas prestadoras de
serviço

Ninguém Ignora a d1stãnc1a exlstente entre o Que é
brado do tomador e o Que é pago ao trabalhador

Entretanto, julgamos Que, devido as car-ecter-tst tces ,
cr tnctpatmente , do trabalho as zonas rurais, a proibição deva
~omente abranger as atividades permanentes.

lP1521O-l MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Não basta assegurar a proteção legal do sarar-te. É ne
ceseãr-tc COmpreender que, uma vez realizado o trabalho o sala
rio e propriedade do empregado tanto Quanto o são aos equipa
mentos da empresa do empregador Ora, a retenção, def1n1t1va
ou teeccr-ãr ra, de qualquer ecutcaeentc da empresa por parte
do trabalhador é considerada há euttc, crime A eouantmtoeue
manda, portanto, a cons toer-ar da mesma forma a retenção de
satãe to

1P15222-4 FLÁVIO ROCHA P'L

lP15211-Q MAX ROSENMANN Ph\DB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda visa a suprimir O t tem XIV do artigo 12 do Pro
jeto de ccnst ttutcãc por julgar que a t.r-anseu seãc de bens é
fato gerador de tributos estaduais (a causa-mortis) e menter
pais (a trrt er-ev tvcs ) , Por uma série de outras razões, também
ccnatcer-aecs excess tve a escecte tcecãc do referido dispositi
vo e somos pe1a sua supressão.

Pela aprovação.

lP15212-7 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ejetcãc. conslderando que o novo .sucst í t ut tvo do
Relator deu outra redação ao ctsccatt tvo

lP152l3-5 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a alterar a redação da letra "a'", do inciso I, do artigo
17 do Projeto de Constituição Em nosso entender, a redação
proposta não aperfeiçoa o texto-------------------------------------------------------------------------------

lP152l4-3 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A redação proposta não atende aos propósitos do dfspositf
vo, de fundamental importância para o desenvolvimento auto
sustentado do pats

lP15215-1 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O dispositivo apontado, ainda que careça de aperfeiçoamen
to r-ecactcnar , é condição indispensável à proteção do melo am
Mente no Brasil, além de ser medida internacionalmente adota
da e recomendada por- organismos técnicos tneuscettcs

lP15216-0 MAX ROSENMANN PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação, de acordo com o cr-tnctctc fundamental de
que todos são iguais perante a lei

lP15217-a MAX ROSENMANN PMDB
........... PARECER •••••••••

Não é cceetvet acolher a sugestão, pois a terminologia
proposta teria implicações jur'd1cas que transbordariam as
fronteiras do ceottutc em questão A mat ér ta deverá ser obje
to de processo tectatet tvc ordinário

lP15218-6 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A norma da at tnea "n'", do inciso IV. do ar t 17, do pro
jeto, não foi aproveitada por nos, no conjunto de preceitos
relativos à cr-aameação sindical, conforme nosso parecer à

Emenda lP16al5-5
A Emenda em exame deve ser rejeitada, diante disso, por

que propõe alteração naquela norma, que suprlm1mos
Pela rejeição

lP15219-4 MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pr-opõe-se, através da presente Emenda, Que "as contri
buições sociais somente poderão ter fatos geradores e base de
cãtcutc coa Tributos compreendidos na competência 'rr tbutáe ta
da pessoa Jur tdtca de direito publico que as constituir"

Sabe-se que tais contribuições se revestem de car-acter-te
t tcas euttc especiais, destinando-se a atender a necessidades
scctats as mais rnver-sas , o que, a nosso ver, fust tr tca o
tratamento cr-ôctc Que lhes tem sido dispensado pelo nosso
dtr-aí to const ttuctonat , acentuando o seu car-áter- parafiscal.

Em r-azão desse fato, e não obstante as razões tnvocadas
para a restrição visada pela Emenda, consideramos mais condi
zentes com a nossa real tcace sócio-econômica e com o slstema
Tributário estruturado no Projeto, a forma e as limitações
nele estabelecidas para a criação das contr toutções sociais------------------------------------------------------------------------

lP15220-B MAX ROSENMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a emenda af ter-ar- o 40 do ar-t tsc 273 do projeto
A redação contida no projeto e clara e alcança com pre

cisão seu onjet tvc.

lP15221-S MAX ROSENMANN PMDB
•••• "'•••• PARECER •••••••••

O eminente Const1tutnte Max Rosenmann pretende seja al-
cançado pela tnctcêncta do ICMS a energia erétr-tca mesmo so
bre operaçé5es que destinem a energia a outros Estados. Nesse
sentido, suprime a ener-cta na exclusão fe1ta no Art 272

11, item r r , at tnea "b" Alega que a tntr-tnutant t tcaoe de
ener-ata elétrica fornecida a outros Estados prejudicaria sen
sivelmente os interesses do Estado do Paraná e Que é dtscr tmr
natõr-ta. ao deixar de adotar idênt1ca exclusão sobre o ãtcoot
coocst tve t ,

Salvo metnor- jutac, toda essa matéria deveria ser regida
no Código Tributário Nacional ou outra lei complementar, pois
não tem sent tcc a ccnsr ttutcãc entrar nesses detalhes No eé
r1to, parece procedente a r-etvtnctcecãc, â qual poderia ser
eeteaee o respeito á autonomia federativa, para oetxar- o
assunto a cr-ttér-to de cada Estado

Todavia, a atnuta da nova versão do Projeto de Constitui-
ção repete o texto anterlor, na parte em questão. •-------------------------------------------------------------------------------

lP15222-4 FLÁVIO ROCHA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como 8 garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contrepos tção ao livre arbttr-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tr tctc
samente, uma momentosa e controversa Questão, per-quanto, seg
mentos expresstv os das categorias envolvidas têm se manHes
tado, r-etter-aoaeente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregàdo é ver 1imitado aquele
ar-m t r-to e. não, como se propala ensanaoamente, ter a garan
t ta irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador. Consciente de Que é parte Vital e inalienável da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após
usada, e jogada fora como tnservtvet ,

De sua parte, não Interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o ccnneçtmentc técnico, a tcent te tcacêc do empregado

lP15223-2 OSMUNDO REBOUÇAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende supr-jmf r- o art. 360 que impõe t tnü t ação ã
per-t tctceczo das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matér-ta mais própria de legislação cr-cteâr ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento espectt tco em oots decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão. Ressalte-se, ainda, Que o controle e a fiscal 1
zação dos "fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
escectr tca do Mlnistério da Previdência e Assistência scctat ,
á qual incumbe o acompanhamento da ceservêncta das normas te
gats e regulamentares pertinentes.

lP15224-1 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Em nossa opinião, O assunto proposto pela emenda é objeto de
inclusão COM norma constitucional
Pela r-efetcãc,

lP1S225-9 OSMUNDO REBOUÇAS PMoB
........"'. PARECER "'."'."'."'.'"

A Emenda pretende acrescentar artlgo ao Capitulo I - Do
Sistema Tributaria Nacional, do r ttutc VII - Da Tributação e
do Orçamento, atribuindo á lei definir o l1mlte de isenção do
imposto de renda para os trabalhadores assalariados.

Ressalte-se que o Projeto de Constituição consagra no
ar-t 264, 1tem r r , a vedação de tratamento tributário desi
gual em razão da cateacr ta profissional a que pertença o ccrt
tr-tbutnte ,

Pela rejeição

lP1522S-7 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
••••••••• PAReCER .

ccnctutncs pelo não acolhimento por conslderarmos a matéria
mais apropriada para legislação cr-dtnar-ta.

1P15227-5 OSMUNDO REBOUÇAS PMOB
............. PARECER ...... "'••• '"

Concordamos plenamente com os runoaeentos da, Emenda En
tretanto, o preceito nos parece ser mals adequado á teats ta
:ão cr-emar-ta face aos desdobramentos que a eater-ta comporta

lP1522B-3 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
••••••••• PARECER •••••• ..,••

Esta emenda intenta atribuir ã União coepet êncta para

instituir imposto sobre o catr tnônto 1 tcutoc de pessoas fts1
cas

Contudo, tal cbf et tvc seria contrário ao slstema tr-tbuta
rio estabelecido atualmente pelos ccnst t t utrrtes ,

Pela rejeição

lP15229-1 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda transformar o imposto de vendas a varejo em
adicional do ICMS

Tal alteração e1 tmtnar-â um tributo euntctpat de grande
alcance e Que deve ser mant i do

Pela rejeição

lP15230-5 OSMUNDO REBOUCAS PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda sugere que projetos e obras publicas de certo
alcance r-espcnsebt t tzem o orgão publlco que os executa pela
tnoentaecão prévia em ctnnetrc e pela r-etccat tzacão da popu
lação atendida Exige, alem disso, aprovação crévta destes
por vta plebiscitária

É nosso parecer que o plebiscito, no caso, é tnconventen
te e que o detalhamento das ccnsecuênctas da cesacr-ccr-tacãc;
para o órgão Que a executa, deve ser estacetectcc em le'

Peja r-eje tcão.

lP15231-3 OSMUNDO REBOUÇAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Questão dos lnvest1mentos de capital estrangeiro no
Pa'is tem despertado as mais acirradas polêmicas Temos prefe
r-toe, neste 1mbr6gl1o. uma oos tcão tntermectér-ta - nem a xe
nofobia teoenseoa nem a posição impatriótica, chamada de -en
tr-eauteta- ü-pr-ccteme crucial é Que o caat tat rcr-ênec é es
sencial ao nosso desenvolvtmento; por outro lado, em contra
partida, apresenta seus aspectos negativos Sopesar os dois
lados da.problel'lâtica, r~cordar nosso conhecimento experimen
tal do assunto e extrair o ponto de otimização deste caattat
para os interesses do Pata - eis a' urna dificuldade crucial

O fato é Que a importância do carn tet estrangeiro para os
dest1nos do Pais representa um fenômeno dinâmico, e não está
tico Hoje, poderemos ctspensar- um certo ntve t de investimen
tos externos, amanhã, talvez não possamos Hoje, podemos
ter a necess1dade de propiciar lncent1vos para atrair o capi
tal estrangelro, amanhã, podemos querer repudiá-lo

Pareceu-nos desta manatr-e , mais satisfatório deixar ao
legislador ordinário, mais afinado com a conjuntura econômica
de sua época, as oettntções adequadas ao respectivo momento
ntstór tcc Não devemos, dentro desta ôt tca, criar conctctc
nantes no corpo da Carta Magna de maneira a tnvtebtt tzar-, no
futuro, a escolha de alternativas mais adequadas aos interes
ses e necessidades nacionais

Queremos uma Constituição que transcenda os problemas e
ctsóctcos e conjunturais Que possa viver o Pa's

Dentro deste esctr-ttc, somos pela r-efetcâc da Emenda-------------------------------------------------------------------------..----
lP15232-1 OSMUNDO REBOUÇAS PMDB
••••••••• PARECER •••• 011••••

A preocupação mer ttôr ta contida na emenda é atendida nas
formas preventiva e punitiva, no sent tcc mais amplo, no tex
to do capitulo

Pela aprovação parcial----------------------------------------------------------------------------
1P15233-0 ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A restrição sugerida pelo Autor ê r-ef avant e Dela o teatsta
der ordinário certamente se ocupará, a par de encontrar res 
paldo em pr-tnctptos de subst ttut tvo
Pela aprovação parcial----------------------------------------------------------------------------
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lP15242-9 ANTONIO BRITTO PMDB

as disposições de ambos esses itens como hipóteses expl tct
tas a serem, oportunamente reguladas em lei complementar ,
de âmbito nacional

Pela rejeição

lP15244-5 ANTONIO BRITTO PMDB
............ PARECER "' .

Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à Ques
tão. no Projeto

lP15256-9 ANTONIO BRITTO PMDB
••••" PARECER ..

A emenda eeve ser acolhida, parcialmente, na forma do
sucst t tut.tvcr oo 'relator, aplicando-se as considerações expen
cf oae no parecer sobre a emenda n lp202B8-4

Pela aprovação par-ctat -

PMDB

PMOB

lP 15250-0 ANTONIO BRITTO
............ PARECER .

Pela aprovação nos termos do Substitutivo

1P15248-8 ANTONIO BRITTO
............. PARECER '"

A supressão foi acolhida "tn totum"

1P15247-0 ANTONIO BRITTO PMDB
........... PARECER .

Convém esclarecer que as prior1dades relacionadas pelo
nobre const ttutnte devem ser mantidas e caberá a lei ordiná
ria utr-ectonar os benef tctcs fiscais ear-ectanoc também o se
tor de desportos

Pela rejeição

1P15253-4 ANTONIO BRITTO PMDB
........... PARECER .

O conteudo da Emenda, em confronto com o suns t t tut t 
vo e os das demais emendas atinentes ao mesma assunto não
obstante os nobr-es propósitos do Autor, não se harmoni
za com a sistemática Que or tenta a Seção II do cectturc II ,
nem coincide COI"'l o conjunto dos pontos - de - vista expres
sados pela maioria dos membros desta Comissão

1P15249-6 ANTONIO BRITTO PMOB
............ PARECER .

O conteúdo da amence, em confronto com o do Projeto da
Comissão e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto,
não se harmoniza com a stateaat tca que orienta o Sistema'
de Planos e Orçamento, vez que a emenda do nobre Constituin
te fere o or-tncurtc da anualidade. não podendo saldos orça -

-------------~:~:~~~~~_::~:~-~~~~~:~:~~~:_~~_:~:~:~:~~_:~~~:~~:~::_------------

1P15245-3 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER * ..

Comungamos da mesma preocupação mas, se a t et ordinária e
complementar for bem formulada, o turismo como atividade or
ganizada, devera ser fator de desenvolvimento sócio-econômico
revertendo cener tctce para a scctecace

Pela rejeição

lP15243-7 ANTONIO BRITTO PMDB
............ PARECER ..

Pretende alterar a redação da at tnea "d", do item XV, do
artigo 12, do Projeto de const ttutcâo para admitir norma tra
dicional de nosso direito que determina a prisão civil por
inadimplemento de prestação al1mentar, de tr-toutos recolhidos
ou descontados de terceiros e no caso do depositaria in
fiel. Em nosso entender, as inclusões são, em parte, proce
dentes

Pela aprovação parcial

1P15246-1 ANTONIO BRITTO PMDB
............. PARECER .

O nobre Constituinte Antonto Britto quer que na base de
cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias não seja
tnctutco o montante do IPI mas s6 quando a operação seja rea
lizada entre contribuintes e com produto dest tnaco à tnous
tr-tat taecãc ou comercialização O texto do Projeto de Consti
tuição prevê a exclusão eur-anaentemente, Quando a operação
configure hipótese de incidência dos dois impostos ( 10. r r •
do Art 272) Invoca reivindicação nesse sentido dos Secretá
rios de Fazenda ou de Finanças dos Estados e alega Que a re

-dação do Projeto permittria a evasão tributaria nas ccer-ecões
realizadas d1retamente entre fabricante e consumidor final

Salvo melhor jurao. a Constituição não deve esmiuçar os
problemas de incidência Na Verdade, a base tr-tbutave t melhor
estaria no contao Tributaria Nacional, podendo ser suprimido
todo o 10

De Qualquer forma, parece razoável estabelecer regra uni
ca Se o IPI não deve ser tncl utcc no valor sujelto ao ICM,
lsso deveria ocorrer independentemente de fenômenos mercan-
tis, venda d1reta ou com um ou ma1s intermediários.

Pela rejeição

lP15251-8 ANTONIO BRITTO PMDB
........... PARECER ..... *......

Sugestão oportuna e adequada, integralmente acrcvertaca. nos
termos do substitutivo._________________________..J _

lP15252-6 ANTONIO BRITTO PMDB
........... PARECER .

Na maioria dos catses do mundo desenvolvido, o imposto so
or-e o consumo constitui receita local. A et tcuota de octs
por cento parece-nos adequada, por ensejar arrecadação que
venha a se tornar s tcntr tcat tva para os euntctprcs

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P15254-2 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER .

Visa a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo 276 do
Projeto de ccnstttutcão

Entenderros Que tal supressão viria desestimular a presta
ção de serviços a consumidor final por parte dos euntctctos •

----------------_:~~-~-~~~~~:~:~~~-~~~~~~:~-~-~~~~:~~~~-~~~:::~:~~-~:~:_-------
lP1525S-1 ANTONIO BRITTO PMDB
............ PARECER ..

O eminente ccnst ttutnte Antonio Britto Quer acrescentar
exigência de lei complementar para regular a inovação contida
no Projeto de Constituição, de os Estados e o Distrito Fe
deral poderem tnst t tutr- unr acnctcner ao imposto sobre a renda
e proventos eevtcc por pessoas r ts tcas e fvr-tctcae residentes
ou domicil tacas nos respectivos territórios (Art 272, 1.)
Alega Que a lei complementar permitira a descentralização da
apuração do imposto de renda e que a redação do Projeto per
mitirá que um Estado tribute a renda gerada ou retida em ou
tro, agravando a concentração geográfica da receita tr-tnutã
"a

Sob os aspectos financeiro e técnico parece procedente a
preocupação da Emenda Na Verdade, o dispositivo vem quebrar
a exclusividade tradicional de, no Brasil, cada espécie de
imposto poder ser cobrado por apenas uma pessoa fur-tdtca de
direito publico

Se o imposto de renda no Brasil já é suportado predomi
nantemente ceja classe media, e pelos pobres que recebem o
ônus do trlbuto trasladado pelas empresas nos preços das mer
cadorias e serviços, o adicional agregará deformações várias
como a referida na emenda ..

Todavia, o novo texto apresentado para orientação pela
Comissão de Sistematização mantém a redação anterior, motivo
pelo qual a emenda não deve ser acolhida

lP15237-2 ANTONIO BRITTO PMDB
.............. PARECER ..

O problema colocado pelo Autor da Emenda abrange aspectos
polêmicos, que nos levam a reconhecer que os arts 270, 3
e 272, 10 do Projeto de Constituição não têm conctcões de
progredir CO'110 estão Somos assim, pela supressão dos refe
ridos cttsocs tt tvcs

Pela aprovação parcial

lP15242-9 ANTONIO BRITTO PMOB
............. PARECER ..

Pretende a Emenda, em s tntese, suprimir os itens V e
VI do 12 do ar-t 272, do Projeto da Comissão de Slstema 
t tzacãc, e, em consequêncta, renumerar para V o atual ttem

VII d~n~~:~~~~~ p~~á~~~~~; t~~~ i ~e~~;~:n*~~e~;ç~~b~:d~~~~~~1_
tutnte, - de conformidade com as recomendações técnicas aco
lhidas pela vontade pol tt tca majoritária octaece por manter

lP15234-8 ANTONIO BRITTO PMDB
............ PAR!:.CER .

O acrésctmo proposto assemelha-se cesnecessér-to. uma vez
Que, mesmo na ausência do utaoostt ívo. ceder-a o legislador
or-dtnar-tc regular a mater ta

lP15241-1 ANTONIO BRITTO PMOB
...... '*' PARECER ..

Atlotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de s tatemat teecãc, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

lP15:'l35-6 ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Do ponto de vista formal a proposta de emenda é louvável
porem sucstanctatmente nada acrescenta ao projeto do relator

1P15236-4 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER .

Além desta, foram apresentadas vártas Emendas com o pro
ccs ttc de suprtmir o item V do artigo 264, Que veda a cr-ta
cão de prtvilégl0 processual para a Fazenda Publlca, em detri
mento do ccrrtr tbutnt e

O fundamento da supressão é o de Que, para melhor defen 
der os interesses do_Erário Publ tco, conviria a presença de
privilégios em favor da Fazenda Publ tca, privi téatcs esses
Que o dispositivo procura et tatnar-

Com relação à justificativa, achamos Que ela realmente
pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse tnutv tuua l
do contribuinte contra o interesse da comunidade representada
pela União, pelos Estados ou pelos auntctptos Enquanto pare
ce teatt tno presumir a boa-fé da comuntcaoe ao tomar suas de
ctsões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode dizer
em relação ao contribuinte, pois Que ao lado dos contribuin
tes honestos, leais, existem tambem os de má-fé, prontos a
eternizar as Questões r tscats para tirarem proveito pessoal,
mediante retenção de quantias que em verdade pertencem ao Te
souro Nacional, Estadual ou Municipal Ha necessidade, cor-tao
to.ce criação de ontce as ações protelatórias dos maus cont e t
nutntes , a fim de que o Tesouro possa contar também com as
contrtbu1ções deles, deixando de pressionar ainda mais os con
tr-tbutntes de boa-fé, para compensar a sonegação dos r-ecatct
trantes Entre tats cotces , com certeza, estão os cr-tvtte
glos, desguarnecendo, portanto, a Fazenda Pública na defesa
dos 1nteresses da comunidade A emenda está correta ao pro
pugnar pela manutenção dos nr-tvttéatos , vale dizer, pela manu
tenção de lnstrumentos eficazes na defesa dos interesses pu
nt tccs

Alem do exposto, existe no dtspostt tvo constitucional em
foco uma presunção contra o esatr-tto de justiça do Congresso
Nacional, que e apresentado como tendente á expedir norma pro
cessuat que favoreça uma das partes em orejutao da outra O
ttem do artigo 264 ct taoo teria por objetivo ultlmo evitar
que o Congresso uectcne t viesse a criar norma processual que
desse a Fazenda Publ tca vantagem nas questões t tecata.ac mes
mo tempo que traria crejutec para o ccrrtr ttiutnte envolvido
Seria, então, uma oectar-acãc de parcialidade do Congresso Na
cional, tncrustve na sua atual formação

Entendemos, assim, Que o dispositivo em foco deve ser re
tirado do Projeto, como pretende a Emenda

lP15238-1 ANTONIO BRITTO PMOB
.... '!' PARECER ..

Pretende o eminente Constituinte Antonio Britto estabele
cer regra geral Quanto ao ICMS no sentido de que as at tquctes
internas não possam ser inferiores às previstas para as ope
rações interestaduais, sob 9 do Art 272 O texto o Proje
to tambem faz isso, mas começa admitlndo deliberação em con
tr-âr to dos Estados e do Distrito Federal, e ainda reputa como
ccer-acões e prestações 1nternas as tnter-es t aduats realizadas
para ccnsumtccr final de mercadorias e serviços

Acrescenta car-ecr-aro estabelecendo Que, nas operações e
prestações que destinem bens e serviços a consumtoor- f1nal
localizado em outro Estado, seja adotada a ali quota tnter-est a
dual Quando o cest tnat ar-to for contributnte do imposto e a
er touota interna quando o destinatário não for contribuinte
Adtta outro par-ear-ato para dispor que, na hipótese de o des
tinatário ser contribuinte situado em outro Estado, a este
caberia a diferença entre a at tcucta interna e a interesta-
dual

A questão trazida pela emenda sob exame, com os detalhes
que abordam as diferentes s ttuacões , está aconselhando que
esse assunto seja transferido para lei complementar

Mas, salvo melhor futac. ofsoos tcõee dessa natureza esta
riam cont t t t ancc com a cr-ctntcãc tradicional nas Constitui
ções er-es i tetr-as , dos Estados, o Distrito Federal e os
MunlC'pios estabelecerem diferença tributaria em razão'
da procedência ou oest tnc dos bens A proibição é recet tce
sob ar-t 26B do Projeto

Contudo. a minuta de -nova versão do projeto preparada'
pela Comissão de Sistematização, repete a redação antertor-------------------------------------------------------------------------------

1P15239-9 ANTONIO BRITTO PMDB
............. PARECER .

A redação do projeto melhor se coeceçtna com a sistemática do
ICMS, tendo a vantagem de afastar confusão com a tnctoêncta
do imposto de tnocr-tacão
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15240-2 ANTONIO BRITTO PMDB
............ PARECER .

O nobre Constituinte Antonio Britto propõe que na tmuntda
de ao ICM para os produtos industrial taaoos destinados ao ex
terior (Art 272, 11, rI a), sejam excluf dcs os semt-etecc
r-ecos definidos em lei complementar, que a lei complementar
preveja também casos de estorno de crédito, além dos casos de
manutenção de crédito, relativamente a exportações, para ou
tros Estados e para o exterior, de servtccs e de mercadorias
(Art 272, 12, IV), a que essa lei não possa excluir da in
cidência do ICM, nas exportações para o exterior, serviços e
outros produtos além dos especificados no Projeto, sucr-tmtnoc
o item V do 12 do mesmo Art 272

Em respeito á autonomia federativa dos Estados e sob os
aspectos técnicos e financeiros, afiguram-se procedentes "as
postulações da emenda sob exame

Na verdade, toda essa matéria deveria ser transferida ao
Código Tributário Nacional ou a outra lei complementar, dei
xando na ccnst ttutcãc apenas o bas tcc A Carta Federal será
apequenada se falar em créditos. estornos e outros detalhes
técnicos

rocavta, a minuta de nova versão para o Projeto de Cons
tituição, preparada pela Comissão de Sistematização, repete o
texto anterior, quanto aos aspectos abordados

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
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lP1S256-9 ANTONID BRITTO PMOB lP15272-1 ELIEL RODRIGUES PMDB

lP15257-7 ANTONIO BRITTO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O projeto preocupou-se em dar competência a lei complemen
tar para o es tane tece tmanto de normas gerais em matéria tri
cutar-ta.oe forma a permitir maior flexibilidade do sistema, o
que tornara eoeatvet Um texto constitucional mais sintético,
como, alias pretende o ilustre autor da presente emenda

Pela rejeição

1P15258-5 ANTONIO BRITTO PMOB
........... PARECER .

A Emenda visa a supressão da segunda parte do 20 do
art 257

Essa segunda parte compõe, com a parte inicial, uma uni
dade tcatca que representa coerentemente a importância do
principio e a necessidade de sua observância para se atingir
o objetivo maior Que ê a justiça fiscal

Portanto, não a consideramos desnecessária, porquanto
mostra a verdadeira relevância e dimensão dos oojet rvos in
sertos na parte inicial

Pela rejeição

1P15259-3 ANTONIO 8RITTO PMDB
••••••••• PARECER .

Pretende o nobre Constituinte Antonio er tto, que ao ser
distribu\da aos Estados a competência tnst ttutoor-a do imposto
sobre circulação de mercadorias e e/nr-estecãc de serviços
(Art 272, 111). seja suprimida a explic1tação dos contribuin
tes (produtores, industriais e comerciantes), e seja tncrutoa
expressamente a energia eretr-tca entre as mes-caoor-tas Diz
Que ja está previsto Que a lei complementar possa indicar
outras categorias de contribuintes ( 12-1) e que se torna
necessário referir- a energia elétrica porque não constitui
serviço

No caso do ICM, data venta, é tmcr-esctndtvat especificar
os contribuintes porque senão poderiam ser alcançados os con
sumtdor-es e outras pessoas f\sicas ou jurldicas que fizessem
as mercadorias circular Outros sequer deveriam ser admiti
dos.

Quanto a energia etetr-tca, não cabe numa Constituição es
clarecer se ê mercadoria ou serviço, salvo merlhor jutao

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15260-7 ANTONIO BRITTO PMOB
........... PARECER .

A emenda objetiva criar nova imunidade tributária
ICMS

Entendemos que a imunidade proposta não se enquadra nas
diretrizes e parâmetros adotados no Projeto de ccnst ttutcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P15261-S ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER ...

objetiva a emenda alterar o 20 do art\go 273
A redação contida no texto do projeto e precisa é deve

ser rrantida

lP15262-3 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER .

A emenda procura modificar o critério de distribuição
previsto no paragrafo 20 do artigo 276 do Projeto

Entendemos que o cr-t ter-tc consagrado no texto atenderá
melhor a distribuição das parcelas, dando importância ao va
lor adicionado

lP1S263-1 JOSE PAULO BISOL PMDB
•••• ••••• I~ARECER .

Não obstante deve-se reconhecer 3 louvavel preocupação
do ilustre Autor em disciplinar ertnunctcsemenra os erettcs
práticos e legais da anistia, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto const t
tuctcnat

A redação do ar-t _ 475 do projeto, de resto aproveitada
com mtntmas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forna completar a concessão de benef tctc, deixando para
a legislação tneraconst ttuctcnat a regência aos aspectos esne
ctt tccs da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos
acham-se no Substitutivo, pelo qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda

lP15264-0 JOSE PAULO BISDL_ PMDB
••••••••• PARECER ••••"'••••

O pensamento do ilustre autor não se narmcntza com o en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P15265-B JOSÉ PAULO BISOL PMDB
••••••••• PARECER ."' .

A nater-ta, objeto da enerure , mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção euttc especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração COnstitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo suost t tut tvc

------------------~~~~~~:_~~~:.:_~:~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~------------------------
1P15266-6 JOSÉ PAULO BISOL PMOB
........... PARECER •••••••••

A proposta pretende inserir no texto constitucional a figura
do Min1stério da Defesa, a Qual já foi registrado por todos
as comtssões Dor onde trans1tou o projeto const t tuctona t
Mantemos o ponto de vista do relator, contra a cr taçãc desse
Minlstério

lP15267-4 ELIEL RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

o cont euoc da emenda apresentada refere-se a matéria que
figuraria melhor em legislação complementar Merecera, pois,
adequada consideração, na ocasião própria

Com-relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada-------------------------------------------------------------------------------

lP15268-2 ELIEL RODRIGUES PMOB
.......... PARECER ...."'•••••

Acatada a supressão proposta, resguardando-se, po 
r-ám, a competência do sistema nacional untcc de saude para
etsctct tnar a formação e utilização de recur-sos humanos I

bem como o desenvolvimento ctent tr tco e tecnorcatoc no se 
tal" e as ações de saneamento básico

Pela aprovação parcial

lPl$269-1 - ELIEL RODRIGUES PMDB
•••"'''' PARECER "' '"

O dispositivo em pauta foi suprimido, resguardando-se a
livre iniciativa privada em saude, no 10 do art. 348 Não

-------------~~~:_~-~:~~:~~-~~~~~::~--~:~~-~~:~~~~~~~~~~~~:--------------------
1P15270-4 ELIEL RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento, nos termos do sccst ttut tvo

lP1S271-2 ELIEL RODRIGUES PMDB
............. PARECER •••••••••

A arte, tnctutnao-sa a eus tca sacra, tntegram a Cultura

-----------------~~~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
TPt5272-1 ELIEl. RODRIGUES PMDB
.......... PARECER ••"'.."''''.'''.

Acatada em parte a supressão proposta, resguardando-se

a r rscar taecãc. controle e participação na produção de medi 
camentos, equipamentos, imuno-biológicos, hemoderivados e
outros insumos como competência do sistema nacional untcc de
sauce. mas definindo-se a 1 tvr-e trrtc tat tva cr-tvaca no se 
to,

Pela aprovação parcial.

1P15273~9 ELIEL RODRIGUES PMDB
••"'••••"'. PARECER .

O trabalho em regime ce gratuidade é o escravo, espolia
t tvc, que ha um século estã banido Não há como se tratar de
tal mater ta na Constituição, motivo pelo qual escoteamos do
Projeto esse exo-üxuto preceito. Quanto á dedutibilidade do
Imposto de Renda das despesas com empregados ocaest tccs , é
meter-ta que não per-t tne ao caottuto dos Direitos soctats
;im ao que dispõe sobre o Sistema Tributário

lP15274~7 HARLAN GADELHA PMOB
."' PARECER •••••••••

comcer-ti1 hamos com a preocupação do nobre autor da Emen
da, pela tepor-têncta do assunto Contudo entendemos que a ma
téria em questão deve ser objeto de norma em Lei Complemen
t.,

lP15275-5 HARLAN GADELHA PMOB
........... PARECER •••••••• '"

A emenda trata de matéria expurgada do Projeto, Dor ter
sido considerada não const t tuctcnat •

Pela r-ej etcão

1P15276-3 HARLAN GADELHA PMDB
.......... PARECER .

A proposição em tela objetiva a supressão do ar t 455 do
Projeto, o qual estabelece a estat tzacãc da sevent tas do
foro

O dtscos tt tvc cí tacc veicula medida a ltamente moralizadora
e justa, que atende, tnctscut tvetmente. ao interesse publico

A alusão contida no ar-t , 19B não el tmtna a regra do men
ctcnacc ar-t 455 que, inclusive é mais abrangente-------------------------------------------------------------------------------

1P15277-1 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Expressão Tributo é mais tecnfca e abrangente
A Emenda não aceomor-a o que ja esta consignado no 6 do ar-t
31.

Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1527B-O ANTONIO UENO PFL
••••"'•••• PARECER •••••••••

Pretende o autor tor-nar- privativas de br-as t t e tr-cs natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, alem dO Presi
dente da eecuot tce

O Projeto incluiu junto com o Chefe da Nação, na ar tnee B
do item 111, do art. 27, somente os Pr-es toentes da Câmara Fe
deral e do Senado da aecum tca, pelo fato de, em caso de im
pedlmento do Pres1dente da República, ausência do Pais ou de
vacância, serem chamados ao exer-ctctc do cargo.

Quanto ao Primeiro-Ministro, o paragrafo único. do artigo
176 diz que "ser-ão requisitos para ser nomeado Primeiro-Mi
nistro a condição de brasileiro nato e ter- mais de 35 anos de
toaoa-

Acolhemos a parte que utz respeito ao Presidente da gepú
bli ca, da Câmara Federa1 e do Senado da Republi ca-------------------------------------------------------------------------------

lP1S279-B ANTONIO UENO PFL
.......... PARECER .

Pela prejudicialidade
Emenda do mesma autor e de teor idêntico fora apresenta

da sob o No lpOO106-4

lP15280-1 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER .

O Objetivo da Emenda e ampla e sem precisa objetivação
para se aferir a função social

pej a aej e tcão-------------------------------------------------------------------------------
lP15281-0 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER .

Pela aprovação parcial Nas Disposições Transitórios ficou
oeter-ntnaoo a promulgação oe Lei Agr\cola

lP152B2~8 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••• '"

O Projeto de Constituição não busca impedir a criação no
ar-aat t • de empresas de cap t t a t estrangeiro Estabelece porém
o conceito de empresa nac tonat para identificar as empresas
Que devam receber tratamento favorecido do Estado O emprego
do conceito de "empresa brasileira ou nacional a poderia dar
margem a oupt tctdeoe de interpretação O assunto e tratado,
de modo mais adequado, pelo Projeto

Pela rejeição.

lP152B3-6 ANTONIO UENO PFL
........... PARECER •••••••••

O Projeto de ccnst ttutcãce não impede o estabelecimento
de empresas de capital estr-aneett-o no Bras11

O esptr-ttc do ar-t 301 do Projeto de Constituição é o de
garantir a soberania nacional sobre a economia br-as tietre e,
em particular assegurar as bases legais para que diferentes
forma-s de tratamento preferencial pelo Estado sejam canal tza
das apenas para as empresas nacionais Parece correto que se
jam consideradas corno nacionais apenas as empresas cujo con
trole decisório e de càctta t estejam em mãos de brasileiros

Uma vez admitida a emenda, dependendo da interpretação
que se desse a ela, poderia ser impedido, na pratica, um tra
tamento diferenciado â empresa nacional

Pela rejeição

lP15284-4 ANTDNIO UENQ PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O conteuuc básico da emenda jâ está contemplado nQ Projeto
de Constituição

Pela aprovação parcial

1P15285-2 ANTONIO UENO PFL
.......... PARECER •••••••••

O ccnteuoo da emenda já eatá contemplado, eeecuece-iente.
pelo parâgrafo 10 do ar-t 304 do Projeto de Constituição

Pela prejudicialidade

lP15286-1 ANTONIO UENO PFL
•••..,...... PARECER ••• "'•••••

O texto constitucional deve abordar cr-tnctctcs gerais,
deixando de lado questões especificas que podem ser tratadas
de forma muito mais apropriada, na legislação ordinária

O desenvolvimento tecnológico deve ser consubstanciado
em programas governamentais, podendo até mesmo se concretizar
sob a forma de tectsracãc ordinária-

Pela rejeição

lP15287-9 ANTONIO UENO PFL
•••••..,• ..,. PARECER •••••••••

Matéria de legislação or-õf nar-ta ,
Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P1528B-7 ANTONIO UENO PFL
•••••"'•• '" PARECER •••••••••

O nobre Constituinte Antonio Ueno quer estabelecer na
cnst ttutcãc que o imposto sobre propriedade tarr-t tcr tal rural
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lP15288-7 ANTONIO UENO PFL

se ccepcnna por uma parcela calculada sobre o valor venal da
terra e outra determinada em função inversa de sua utilização
e segundo critérios estabelecidos em lei nacional Ainda Quer
alterar a imunidade prometida a pequenas propriedades ou gle
bas rurais. nos termos dif1n've1s em tet estadual, estaoete
cenoc logo a area não excedente a um módulo rural da região,
acrescentando a condição de Que o proprietário cutt tve a gle
ba se ou com sua famU ia e não tenha a propriedade de outro
imóvel (Art 272, 2 do Projeto de Constituição)

A pretensão da emenda encerra detalhes cr-ocr-tce do Código
'rr-tnut ér tc Nacional ou mesmo da lei estadual instituidora do
ITR Alias, a disposição do Projeto. assim como da minuta
para o novo, e tnocua Quanto á imunidade. pois a defere á lei
estadual, motivo pelo Qual pode até ser suprimida ( 2 do
Art 272)

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
lP15289-5 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A faculdade do Poder Executivo, para alterar as at tquotas
do Imposto sobre Produtos Industrializados esta cr-evrste no
ar-t 270, 10. do Projeto de Constituição, e a seletividade

------------_:_~-~~~-:~~~~::~~~~:~:_:._~~---~~_:._~::~_::._~~-~:~~_:~!~~~--------
1P15290-9 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O ar t 302 do Projeto de ccnst ttutcêo visa deixar claro
que não se pretende teoectr- o estabelecimento de empresas de
capital estrangeiro no Brasil O Art 301 responde á necesst
dane de se identificar. como empresas nactcnats , aquelas que
possam fazer jus a tratamento diferenciado pelo Poder Publi
co

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1529l-7 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER' •••••••••

Acolhemos, em parte. a Emenda Quanto a supressão das
disposições assinaladas pelo Autor

Aprovada parcialmente

lP15292-5 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O esctr-ttc do art 301 do Projeto de Constituição é o de
garantir a soberania naclonal sobre a economia br-as t t etr-a e,
em particular, assegurar as bases legais para Que dlferentes
for-mas de tratamemto preferencial pelo Estado sejam cana t t aa
das apenas para as empresas nacionais. Parece correto que se
jam consideradas como nac tcnats apenas as empresas cujo con
trole decf sór to e de capital esteja em mãos de cr-as t t etr-cs

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P15293-3 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O esotr-ttc do ar t 301 do Projeto de ccnst ttutcão é o de
garantir a soberania nacional sobre a eccnomta br-as tleu-a e,
em particular, assegurar as bases legais para Que diferentes
formas de tratamemto pr-erer-enctat pelo Estado sejam cana11za
das apenas para as empresas nectonata Parece correto Que se
jam consideradas corno nacionais apenas as empresas cujo con
trole decisório e de capital esteja em mãos de brasileiros

pelar~e1~0 •-------------------------------------------------------------------------------
lP15294-1 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda tem caráter excess tvamente restritivo e contra
r-ta o esntr-ttc do projeto de Constituição, o qual prevê cir
cunstâncias escectats em Que se justifica a intervenção do
Estado no comtntc econômico

Pela rejeição

1P15295-0 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

eet a aprovação par-ctat , nos termos do sucst 1tut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP15296-B ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende Que no ar-t tac 19, III se proclame Que -cs nas
cidos no estrangeiro, Que completarem vinte e cinco anos de
residência no ar-es tt , poderão natur-at taer-ee mediante simples
requerimento Á nosso ver, a mater ta e de legislação or-dtna
"a

Pela r-ej etcãc

lP15297-6 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende incluir no artigo 21, III, do Projeto de cone
t ttutcêo Que o "brasileiro Que tiver dupla ou mu1tipla nacio
nalidade poderá renunciar á nactonat tceoe brasileira- A nos
so ver, a ressalva está contida no texto Que admite a multi
pla nacionalidade, bem como a renúncia à nacionalidade c-as t
tef r-a

Pela cr-efuctctat toace

lP15298-4 ANTONIO UENO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A futura ccnst ttutcãc devera cpnsagrar os princ\p10S da
universalidade da cobertura social e da prioridade ao amparo
aos mais pobres Para tanto, ser-à necessário distribuir mais
equaneeeaent e os recursos da Segur1dade soctat , inclusive em
termos de reajustamento de valor dos nenet tctos , a fim de Que
se secr tt tquem os de renda mata alta em beneficio dos segura
dos de mais baixa renda A redação emprestada ã emenda pode
ria tnvtant t tzar- a adoção dessa nova sistematica

1P15299-2 JAIRO AZI PFI.-
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a emenda alterar a redação do ar-t 435, dando as As
sembléias Legislativas poderes constituintes para "elaborar"
as Constituições dos Estados, e não apenas "adapta-las- á

Constituição Federal Pelo não acolhimento

lP15300-0 JAIRO AZI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Com outra redação. mas mantendo o ccnt eucc do ctscos t
t1vo proposto, e em outro ar-t tao que não a 57, aproveitamos a
sugestão Portanto, somos pela aprovação parcial--------------------------------------------------------------------------------

lP15301-B 'JAIRO AZI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O projeto que agora apresentamos deixa claro como os
Estados podem exercitar o direito de teçtstar- tanto supletiva
Quanto complementarmente, o Que dtspensa o dispositivo propos
to pela rejeição é nosso parecer-------------------------------------------------------------------------------

1P15302-6 FLORICENO PAIXÃO POT
••••••••• PARECER •••••••••

Com base no texto do projeto sob exame, podemos prever Que
a futura ccnst ttutcãc atribuirá novos e pesados encargos à

pr-avtdêntca Social Desta forma, conatcerancs mais sensato
observarmos como a entidade se comportara, após os pr-tmet-
r-os meses de promulgação da nova carta magna. para, então, a
traves de lei crdtnar-ta, promovermos as correções Que se nos
aflgurarem necessárias

lP15303-4 MAURíCIO CORR~A pOT
••••••••• PARECER •••••••••

a especificação é cesnecessãr-ta. cots a responsabilidade pelo
servidor inativo é tncuof tavetmente da untãc, por seu orça
mento Pelo não acolhimento

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP15303-4 fMURícIO CORR~A POT

lP 15304-2 MAURicIO CORRêA POT
••••••••• PARECER u •••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela cr-ef uotctar toace da Emenda

Prej ud I cada.

lP15305-l MAURiCIO CORRI:A POT
.......... PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na ccmtssêc
de Sistematização, opinamos pela cr-ejudtctar tceoe da Emenda

pr-ejuoI cada

lP15306-9 MAURiCIO CORRI:A POT
.......... PARECER " ••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarlsmo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da eeenca

Pr-efuc 'cada

lP15307-7 IMURicIO CORRI:A PDT
••••••••• PARECER 'J ••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo. na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejud 'cada-------------------------------------------------------------------------------
1P1530B-5 MAURicIO CORR~A POT
••••••••• PARECER IJ ••••••••

O suest ttut tvc, no particular, oer-r í tna critérios Que
reputamos eats aconselhaveis para a composição plenária do
Tribunal de Contas da União

Pela r-eje tçêc

lP15309-3 MAURíCIO CORREA POT
••••••••• PARECER I~ ••••••••

A Emenda percute Questão que deve ser examinada á luz do
Substitutivo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P153l0-7 MAURíCIO CORR~A PDT
••••••••• PARECER I•••••••••

Pela rejeição A emenda já está parcialmente atenõ tda-------------------------------------------------------------------------------
lP15311-5 MAURíCIO CORRI:A POT
• •••••••• PARECER I•••••••••

Pela r-ejetcãc A emenda jã estã, parcialmente, atendida
nos seus objetivos. •

lP15312-3 MAURícIO CORRêA PDT
•••••• "'•• PARECER ..

Pela reje1ção A emenda está, parcialmente, atendida------------------------------------------------------------------------------
lP15313-1 I4AURíCIO CORRêA POT
••••••••• PARECER .

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atendida

lP153l4-Q MAURícIO CORRêA POT
••••••••• PARECER .

------------------~:~:_~:~:~~~~--~-~~:~~~-:~::_~:~:~:~~:~!:_~!:~~~~:_----------
1P15315-B .MURícIO CORRêA POT
••••••••• PARECER .

Pela aprovação. na forma da orientação adotada na Comissão
de stetemat taecãc

1P15316-6 MAURíCIO CORRêA
.......... PARECER .

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão
de s tetemat teaçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP15317-4 MAURíCIO CORREA POT
••••••••• PARECER .

Pela aprovação. na forma da cr-tent acão adotada na Comlssão
de Sistematização.

1P1531B-2 MAURíCIO CORRêA POT
••••••••• PARECER ,•••••••••

Pela aprovação Valido, os fundamentos de justificação-------------------------------------------------------------------------------
1P15319-1 MAURícIO CORRI:A PDT
••••••••• PARECER ,•••••••••

Pela aprovação parcial, por conter aspectos Que se harmo
nizam com o entendimento da comtssãc de S1stematlzação-------------------------------------------------------------------------------

1P15320-4 MAURíCIO CORRI:A PDT
••••••••• PARECER ,•••••••••

A Emenda ccf et tva elevar o percentual da receita tributária
da União a ser entregue para emprego nas Regiões Norte e Nor
deste, com vistas a incluir a Região Centro-Oeste
Os percentua1s previstos no artigo 277, I, do Projeto de
Const ttutcão da Com1ssão de s teremat taecãc foram fixados a
vista de estudos Que levaram em conta o acresci mo de despesa
das unidades federadas em decorrênc1a dos encargos a lhe se 
rem repassados pela Unlão, bem corno as necess teeces da Adm1
ntetr-acêc Federal
A sua alteração implica em rompimento do ecutt f or-tc e ccntt t
ta com a ootntêo expressa pela maioria dos Constituinte oue
examinaram a maeér-ta nas fases anter-tor-es de elaboração do
Projeto em Questão
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspira 
ram a Emenda, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15321-2 MAUR!CIO CORRI:A POT
••••••••• PARECER ....." ......

Pela r-ejescâc A emenda esta parcialmente atend1da A
formã com Que o projeto aborda a nat ér ta parece mais abran
gente-------------------------------------------------------------------------------

1P15322-1 MAURíCIO CORRI:A POi
• •••••••• PARECER .

Pela aprovação Validos os fundamentos da Emenda------------------------------------------------------------------------------
lP15323-9 MAURicIO CORRêA POi
•••• "'•••• PARECER "'••••••••

A presente Emenda pretende reduzi r o mandato do Pr-estden
de da aecubt tce, prev1sto no ar-t 45B do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vtsra que
o dtacos tt tvc eucrecttaoc f ã reduziu em 1 ano o mandato estab
etectoc na ccnst ttutnte vigente -

De ressaltar-se ademais, Que a oermanêncta do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às alterações- orgãnicas e es tr-utur-ats do sats ,
determinadas pelo texto constitucional que ora elaboramos

somos, assim, pela rejeição da emenda
-------------------------------------~-----------------------------------------

'lP15324-7 UAURícIO CORRaA POT
••••••••• PARECER "'••••••••

Adotado por consenso o sar tamentae tsno, na Comlssão
de Sistematização, opinamos pela cr-ejuctctet tcaoe da Emenda

PrejUd1cada.

1P15325-5 MAURíCIO CORREA POT
••••••••• PARECER *••••••••

O cont euuc da emenda apresentada refere-se a matéria que
- figuraria melhor em teatstacãc complementar Merecerá, pois,

adecuace consideração, na ccastãc própria
Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro

posta rejeitada

1P15326-3 MAURIcIO CORRI:A POT
•• " •••••• PARECER ~ ..

Pela rejeição A Emenda atribui competência para efetuar
desapropriações e esta definição depende do sistema de gover
no "l ser adotado para o Pa ts
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lP15326-3 MAURícIO CORRl:.A POT

lP15327-1 MAURícIO CORRl:.A por
••••••••• PARECER .

A Emenda do t iusrr-e constituinte tem ror- objetivo suor-r
mtr- a expressão "ou fatos Que comprovem a lneflcâcla_ da
medida tomada de Estado de Defesa-

O Projeto e mais abrangente e redação da expressão
complementar ao Estado de Defesa

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P15328-0 MAURíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER .

Mantem-se o cteccatt tvc porque a figura do Estado de De
fesa tem a aceitação quase consensual

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1P15329-B MAURícIO CORREA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

------~------------------------------------------------------------------------

lP15330-1 MAURíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:~~-~:~:!~~~--~_:~:~~:_:~:~-~:~:!:~~:~::_:::~~!~:_----------
lP15331-0 MAURícIO CORR~A POT
••••••••• PARECER ,."1'•••••••

------------------~:~~-~~~:!~~~--~-~~~~~-~:!:_~~~~::~~:~!:_~:~~~!~:_----------
lP15332-B MAURíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

-------_:._--------~::~-~:~:!~~~--~_:~:~~~_:~:~-~~~:!~:~:~::_:::~~!~::_---------
lP15333-6 MAURícIO CORREA POT
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:!.~-~:~:!~~~--~_:~~~:_:~::_~:~~!~!.~:~!:_~::~~~~:_----------
lP 15334-4 M4URíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, conforme entendimentos da Comissão de
Sistematização

1P15335-2 MAURíCIO CORREA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida-----------------..-------------------------------------------------------------
lP15336-l MAURícIO CORReA POT
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:~~-~:~:!~~~--~_:~:~~:_:~:~-~:~:!::~~!:_:::~~!~:_----------
lP15337-9 MAURICIO CORREA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pe1a aprovação A j ust i f i cação da Emenda e, sob todos os

-------------~~~:~:_~:_~!~::.:_:::~::~~~----------------------------------------
lP15338-7 MAURíCIO CORReA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda já se encontra parcialmente aten
dida

lP15339-5 MAURicIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

----------------~~:~-~:~:!~~~--~_:~~~:_~~-~~:~-~:~=~~~~:~!~_:!:~~~~~:_--------
lP15340-9 MAURicIO CORR=A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela apr-c ....ação váI ida a fundamentação que sustenta a E
menda

lP15341-7 MAURíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER ."'•••••••

sete rejeição A emenda já esta cer-ctaurente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP15342-5 MAURícIO CORRêA POT
••••••••• PARECER •••• "'••••

O proposto na Emenda conflita com os or-tnctptos adotados
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------- ...----------------------------------------

lP15343-3 INOCe.NCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda objetiva torna claro que a autorização contida no
parágràfo 20 do artigo 283' do Projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização excf ut a ooss tbt t tcaoe de o Banco
Central negociar 'Com tHulos do Tesouro com finalidade crts 
tinta 13.11 o-evtere
Entendemos Que o objetivo da Emenda já fOi at1ngldo com a re-
dação do proj eto em foco -
Com efeito, outro não pode ser o entend1mento do paragrafo
Que se pretende alterar, mormente se combinado com o car-acra
fo 10 do mesmo artigo 283

-------------~::~~:_::~:_~~-~~:~~~!~~:_~-~~:~~~.:_--------------------------
1P15344-1 INocêNCro OLIVEIRA PFL
........... PARECER •••••••••

acctnemos , em parte, a Emenda para excluir o pagamento
~obrado do per-todo das férias

lP15345-0 INOcêNCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação
A Emenda, pela sua ampl rtuce, é de todo louvável e reve

l a o bom senso do seu autor Merece destaque o aspecto Que
confere à mulher os mesmos deveres, tnctus tve na "car-re tr-a
mt t t t ar v

lP15346-S INOCeNcrO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Não nos parece de boa técnica legtslativa proibir o ser
viço extraordinário para, logo a seguir, ressalvar a sua per
missão Por 'isso. acolhemos Emendas no sent toc de alterar o
texto do Projeto para permitir a hora-extra, em valor supe
rior ao normal, conforme for estabelecido em convenção cole
tiva

lP15347-6 ItliOCe.NCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A tet cr-dtnãr-ta poderá estabelecer outras formas de par
ticipação dos trabalhadores nos lucros das empresas alem das
sugeridas na Emenda Por esse motivo, cctamoe no Substituti
vo por uma redação mais t textver , permitindo, ainda, que a
questão seja resolvida através de negociação coletiva. Assim,
acolhemos car-ctateerrte a Emenda

lP15348-4 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Em nosso substitutivo, temos a intenção ee sucr tmtr- a norma
• da aj tnea -e-, do Hem IV, do art1go 17, elo Projeto, por con

ter matér ta impncHa na t teer-cece s tno tcat ou de ordem pro
cessual, da lei cr-emar-ta
Pela rejeição, porque a Emenda crocuana pela manutenção do
~isposltivo sob outra forma

lP15349-2 INOcENCID OLIVEIRA PFL
........... PA.RECER •••••••••

Pela aprovação, suprimindo-se o cf spcstt tvo-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP15350-6 INOCENCIO OLIVEIRA pFL
••••••••• PAR!:CER •••••••••

A amenoa per-cute questão que deve ser examlnada a luz do
sucst ttut tvo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP1535l-4 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL
••••• t!I••• PAR~CER •••••••••

Acol hemos, em parte, os termos ua Emenda

------------------~:~~_:~~~~:~~~-~:~:!:~---------------------------------------
lP15352-2 INOCeNCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PAR!:CER •••••••••

A emenda já consta 1nteralmente do texto do Projeto de

------------_:~~:~~:~~~~~-~:_:!:::~~:!:::~~:_~:~~-~~:~~~~:~~~:~~~:_------------
lP15353-1 INOcêNCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em apreço e prejudicada uma vez que o Art. 344
fol suprimido Alem disto, a prcocs tcãc e considerada como
mater-ta de t e t ordinária

lP15354-9 INOCe.NCIO OLIVEIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

-------------~:~~_::~:~!~:~:~:_~~~-~:~~~-~~-~~~~!!!~!!~~----------------------
lP15355-7 NIL.SON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pe t a rejeição. considerando que as otsocnt bl1 tcaoes orça-
mentar-tas dos Estados diferem entre si, não sendo pcsatvet
estabelecer isonomia para diferentes empregadores

----------------------~--------------------------------------------------------

lP15356-5 NILSON GIBSON PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando que nova norma cria confli
tos com a sf etenat tca do Projeto do Relator-------------------------------------------------------------------------------

lP15357-3 NILSON GIBSON PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

O sistema tributário proposto no Projeto de ccnst t tutcãc
estabelece um perfil de distribuição de competênc1as e de
transferências de receita t r ttrut ár-t a capaz de atender as ne
cessidades de cada esfera de poder pot tt tco A alteração pro
posta na Emenda atetar-ta o eout t tbr to dO referido s ts tema

-----------------~:~~-~:~:~~~~:_-----------------------------------------------
lP1535B-l JOSE JORGE PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

A finalidade primordial da proibição das at tv í oaues de
intermediação remunerada da mão-de-obra reside na necessidade
de se co tb tr- a exploração do trabalho pelas prestadoras de
serviço

Ntnguem ignora a cterêncta ex t atente entre o Que e
brado do tomador e o Que e pago ao trabalhador

Entretanto. julgamos Que, devido as caract er-tst tcas,
pr-tnctpatcente, do trabalho as zonas rurais, a crotbtcâo deva
:oMente abranger as at tvtoaoes permanentes

lP15359-0 ROSA PRATA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ef e tcãc A questão enfocada pela emenda deve ser exami
nada no contexto da distribuição de receitas, observando-se o
trata-ente dispensado pelo projeto a materia.
Na verdade, não se pode negar que o enfoque central e a busca
do fortaleclmento f1nancetro dos Munlc~pios, dando-lhes meios

-------------~:~~-~_:~~:::~~:~-~~-~:~:~~~~~~~:~:~------------------------------
lP1536D-3 ROSA PRATA PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

O nobre ccnst t tutnre Rosa Prata pretende supr tmf r- o pará
grafo 10 do art. 276 do Projeto de Constituição, Que manda
não se aplicar a distribuição de parte da arrecadação do ICMS
aos Municlp1os, nas operações a consumtdor- final

Justifica que a tr-ensrer-êncte do ISS ao auntctptc supri
mira a receita no Estado

Trata-se de ccnsecuêncta de proposta do autor, para a
preservação do I5S no Munlc'iplo. recusada pela nova versão do
Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15361-l ROSA PRATA PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela cref udtctat toace, tendo em vista a solução adotada pelo
subst ttut tvo

lP15362-Q ROSA PRATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteucc da emenda acha-se oar-ctateene contemplado
no texto do Substitutivo, mas a proposta parece-nos excess t 
vamente stntêttca. pois não chega a cet teear- os contornos
do Projeto de Seguridade Social------------------------------------------------------------------------------

lP15363-B ROSA PRATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão não pode ser acolhida, pois tect tcer-ta a
supressão dos cr-mctptcs de ordenamento da Seguridade So 
ctat , mater-ta tipicamente ccnst r tuctonar , D01s tem como
oest tnat ãr-rc imediato o Estado, como organizador do s tstema

lP1S364-6 ROSA PRATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Temos convicção de que o tratamento dado â Questão. no
Substitutivo, e o r-ecomenoavet Pelo acolhimento parcial

lP15365-4 ROSA PRATA PM['IB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada, apesar da r-e'tevêncta deixa de a-
bordar aspectos importantes da mater-ta enfocada, o dispositi
vo do m-cf etc de constituição atende melhor os objetivos a
Que se propõe

Pela rejeição

lP15366-2 ROSA PRATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o em1nente Deputado Rosa Prata supril'11r a refe
rência a prestação de ser-vtcos no ar-t ~ 276, Hem rII, e no
seu parágrafo 20, item I, para excluir a receita do imposto
correspondente da oar-t ttne com os MlJnidpl0s , já que também
propôs a ext1nção do rCM sobre prestação de serviços

A tr-tbutecãc da prestação de serviços continua agregada
ao ICM, na nova versão para o Projeto de ccnst ttutcãc O tra
tamento desta emenda é consequencta de outra.

Pela refe tcãc

lP15367-1 ROSA PRATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O parágrafo a ser suor tetoo é de fato de diflCl1 aplica-
ção e onera de forma cr-ast tca os pequenos e médios empreen-
dimento

-----_.._---------~:::_:~~~~:~~~-~~~_::~~~-~~-~~~~:~!~:!~~---------------------
lP15368-9 ROSA PRATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente Constituinte Rosa Prata pretende alterar a re
dação do Hem I do 10 do ar-t 272 do Projeto de Constitui
ção, item que incluiu no valor sujeito ao IC~ os acréscimos
financeiros A emenda, ao contrário, exctutr-ta os acréscimos
finance1ros da base de cálculo

Nova versão do Projeto de ccnst ttutção elimina, acertada-
mente tece o to citado Além de ser objeto de controvér-
sias e duvidas, contém r-eaêncta própria de lei complementar

Prejudfcada, pois, fica a emenda
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1P1536a-9 ROSA PRATA PMDB 1P15363-2 MAURO BENEVIDES PMDB

PMDBlP15392-1 'CAIO POMPEU
............ PARECER .

Consoante salientamos em parecer a Emenda idêntica. a audito
ria contábil já se encontra, implicitamente. contemplada no
texto, eis que somente através dela se torna ccsetvet a rea-
l ização das auditorias financeiras, orçamentárias, coeractc
nats e patrimoniais previstas no dispositivo que o ilustre
Autor tntenta eeeecae
Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------.
lP15391-3 CAIO POMPEU PMDB
••••••••• PARECER .

Pelo não acolMmento A formulação do uteccatt tvc adota
da no Subst1tutivo segue a praxe das diversas Constituições
brasileiras

lP15394-8 FERNANOO GOMES PMDB
••• oj....... PARECER ~,.""" ••••

-------------~~~_!:~-~~~~~~~~~-~-~~:~~~~:~~~.:.-:~~~-~~:~~~~~~~~-~_:~~~~--------
1P15395-6 EVALDO GONÇALVES PFL
.....** PARECER .

A Emenda em exame vtsa a ccneer-u- aos substitutos das
serventias de foro judicial. o direito á efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat taação das rerer-tcas
serventias, denonstr-anoo senatvet avanço nessa ar-ea e repon
do. no lugar aoecuecc, as funçQes contrárias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se. ass1m, extinguir os cr-tvttéatcs até então
ccnrer-tccs aos titulares de serventias Que, por alegação do
Estado prestam serviços notcr-tats , a nosso ver tnnetecévets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os dire\tos dos atuais t t'tutar-es Pretende-se estenoer- tals
direitos aos Substitutivos ou terceiros, de um modo geral. é
esvaziar a regra estet taaocr-a , a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os privilégios que se pretende extin
guir

----------------_:~~:_~::~-~:~:::~~-~:-:~:~~~---------------------------------
1P15396~4 ALBANO FRANCO PMDB
• PARECER -

A emenda apresentada, apesar da relevância, deixa de a-
bordar aspectos importantes da matéria enfocada O dispositi
vo do projeto de constituição atende melhOr os Objetivos a
que se propõe

Pela -ef etcãc
---------~;~5ã9;:2---------c~N;r;-~ü~~õ-..---------------------------;~s---------

••••••••• PARECER .u••••**
Os adicionais satar tats pelo trabalho em condições de

'Insalubridade e de periculosidade, são, muito menos uma com
pensação pecuniária para o empregado Que uma forma de induzir
o empregador a et tmtnae ou restringir 'esses riscos Na ver
cace. o que cabe ao Estado é propugnar por meutcas Que visem
a esse objetivo e. eãc proibir o trabalho naccetae ccnutczes ,
o que signlficar1a criar s í tuaeões de completo impasse, quan
do a insalubridade ou a periculosidade forem inerentes â pro-

lP15387-5 LUCIA BRAGA PFL
............. PARECER ......~ ••••

accu-eece a eeeaca, sUj3I'1m1l"1oo do Substitutivo o al'ti,90
indicado

ordinária, eis Que a proposta de exclusividade da folha de
satàr tos para tnctcêncta de ccntr-tbutções scctata oest tnaoas
a Seguridade possui implicações bastante s tantr tcat tvas no
financiamento de programas e ent tcaoes já consot tcacos no
campo soeia1

Somente mediante tratamento v1a legislação tntr-aconst ttu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
05 diversos aspectos envctvtccs

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher a emenda sum-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior cons toer-acãc. ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP15388-3 LUCIA BRAGA PFL
.............. PARECER .

Pela aprovação A Emenda consagra a tauatoace tncrtsoen
savej entre homens e nanner-es , ressalvando as "exceções pre
vistas nesta Constituição" Muito judiciosa, portanto, a su
gestão

1Pt5386-7 MAURO BENEVIDES PMDB
•••"' PARECE.R .

A Emenda propõe alterar o caout do artigo 284 do Projeto
de Constituição da Cornissão de Sistematização

A matéria ctsctct tnaoa pelo artigo em foco é de natureza
. eminentemente administrativa, não se fust tt tcanoc a sua in-

clusão no texto constitucional
Assim, face ã supressão, Que propomos, do artigo 284, en

tendemos orefudtcaca a Emenda em exame-------------------------------------------------------------------------------

1P15384-1 MA.URO aENE.VIDES PMQB
............. PARECER ..

O acesso ou não de instituições oficiais de crédito a to
dos os tnstr-unenrce do mercado financeiro é matéria, a nosso
ver. sujeitas ás condições e desempenho do setor, trata-se,
portanto, de assunto relacionado a pol tt tca monetária a ser

-------------~:~~~::~:.:_~~~:~~~~!:.:.-~:~~_:~~~~:~~~-~~:~~~~~--------------------
lP153B5-9 MAURO BENEVIDES PMDB
............. PARECER "'.

O Projeto de Constituição propõe que a lei do S F N. dis
porá sobre a estrutura. a organização. etc. do sistema Está
claro, portanto, que a lei deverá tratar não só de tnst ttut
ções privadas, mas tarnbem de instituições publ tcas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15393-0 CAIO POMPEU PMDB
*.......*... PARECER I~ •• "' ••"""

O ilustre Constituinte Calo Pompeu de rcteoc pretende
nova r-eceçao no ar-t 145 do Projeto, a fim de tnser tr em seu
texto a palavra "ccntébe ts "

Sobre o assunto nunca é demais relembrar que, historica
mente, o Leqts f at tvo tem entendido ser meramente exemplifica
tiva a enumeração dos conhecimentos exigidos para o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas, haja vista ja o haverem ocu
pado Engenheiros, Contadores e até aener-ats

Portanto, preferimos manter a tradição no particular,
razão pela qual nosso parecer e pela cr-ejuntctar tcaoe da 1:-
eenoa , já que ela, em essência. já se contém no texto

------------------------------------------------------------------------~------

lP15389-1 LUCIA BRAGA PFL
............ PARECER !I'"

A Emenda foi rejeitada A auto-determinação no estabele
cimento do número de filhos. e uma prerrogativa que deve ser

-------------~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~:!~~~~~~-------------------------------------
lP15390-5 CAIO POMP:EU PMDB
."' PARECER .

Consoante salientamos em parecer a Emenda teênt tca, a audito
ria contábil já se encontra, impl tcf tamente, contemplada no
texto. eis que somente através dela se torna ooss tvet a r-ea-
t tzacãc das auditorias financeiras. or-cementar-tas , ccer-actc
na ts e patrimoniais previstas no dispositivo que o ilustre
Autor tnte.nta emendar
Pela prejudicialidade

lP15381-6 ROSA PRATA PMDB
............ PARECER .

Pela rejeição A emenda já está, ..ar-ctatmente. atendida
nos seus obj et i vos --------------------------------------------------------------------------------

lP1537B-6 ROSA PRATA PMOB
........."' PARECER .

PeTa prejudicialidade. tendo em vista a sctucãc adotada pelo
subst ttut tvc

lP15379-4 ROSA PRATA PMDS
............. PARECER ..

----------------~~~~-~:~:~~~~--~-:~:~~:_~~_::!~-~~~~~:~~~!:-'~!:~~~~:_---------
1P15380-8 ROSA PRATA PMOB
............ PARECER .

Pela prejudicialidade, uma vez que a correção pretendia
não alcança coreto inexistente no projeto

Pela pr-efuatctai idade-------------------------------------------------------------------------------

lP15313-5 ROSA PRATA PMD'õ
••• "' PARECER .

O eminente Deputado Rosa Prata deseja suprimir a faculda
de introduzida para os Estados e o Distrito Federal para tna
t t tutr-em um adicional ao imposto de renda devido por pessoas
jur-tctces á união

Alega que a const ttutcão já prevê a ctstr-tbutcâc de parte
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que a cr-tacãc
de mais um imposto colocará mais um fiscal dentro da empresa,
a tumultuar a vida do empresário, e que a União tem outros
meios de atender o Estado. bastando aumentar sua al 'quota ou
conceoer um percentual satcr ao Estado na partl1ha

O pior, se for conferida a coaoetêncta aos Estados, con
siste na Quebra do pr1nctp10 da discriminação tributária, em
que apenas uma pessoa de direito público vem tendo competên
cia para instituir, e portanto. para legislar. sobre ceter-ar
nado imposto Demais, onerará a classe média cr-tnctoatmente,
Quer mediante a tributação otreta, quer mediante a traslada
ção do imposto da pessoa fur-tutca aos preços dos serviços e
das mercador 'Ias

Todavia a Comissão de Sistematização está mantendo
edtctonat

1P15382-4 Fl:OSA PRATA PAIOS'
.......... PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão

-------------~:-:~~::~::~~:~~~-------------------------------------------------
lP'5383-2 tMURJ BENE\lIDES PMOB
............ PARECER .

NO- entendimento do Relator, a matéria tratada no dtaccst
t tvc que se pretende suprimir figuraria melhor em teatstacãc

lP15369-7 ROSA PRATA PMDB
"'."'."'''' •• ''' PARECER .*•••••••

Pela pr-ejudtctat toede, tendo em vtsta a solução adotada pelo
Substitutivo

lP15370~1 ROSA PRATA PMDB
••••••••• PARECER ..

A emenda apresentada ao propor a sucst ttutcãc do termo
or1g1nal, por outro, não modifica substanc1almente o dtspos t
t tvo emendado, merecendo, por isso, aprovação nos termos do
Substitutivo

1P15374-3 ROSA PRATA PMDB
.......... PARECER .

O eminente const t tutnte Rosa Prata quer modificar a
redação do 30 do art 270 do Projeto de Constituição, o
Qual exclui da incidência do imposto sobre crédito as ope
rações r-aj at tvas à cu-cutacão de mer-cacor-tas realizadas com
consumidor final, reportadas ao item I do 10 do art 272
Justifica Que a redação está confusa e propõe que diga, sim
plesmente, que o imposto sobre crédito não tnctca quando
relativas ã circulação de mercadorias

Procede o argumento do autor. Na verdade. o ntspcsf t t 
vo trata de detalhe inconveniente numa const ttutçêo

Nova versão para o Projeto, tccevta. suprime o parágrafO
em questão

---------~;~;;;;=~---------;~;T;;~;~-----------------------------;~~~--------

............ PARECER .
Pretende a Emenda suprimir o artigo 269 do Projeto.

relativo a reavaliação de incentivos fiscais, sob fundamento
de Que "se a lei provem do Poder legislativo não ha como
tornar submeter ao Legislat1vo a própria lei dele emanada"

c-a o que o Projeto prevê e a avaliação dos eeettcs da
Lei e não da própria ter Não ocorre, portanto, a hipótese em
Que se baseia a Emenda

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP15376-0 ROSA PRATA PMDB
............. PARECER ..

Os sindicatos patronais têm, como associados e ccntr-t 
butrrtes , as empresas do respectivo setor de at tv tdana econô 
mica, organizadas para a obtenção de lucro Por isso, as em 
presas que os constituem dispõem de muito mais recursos que
os empregados Ademais. as contr-tbutcões e anuidades pagas •
pelas empresas aos sindicatos que as representam constituem'
despesas qecut tve ts do lucro bruto, para efeito de calculo do
imposto de renda, ao passo que a mator-j a dos assalariados do
Pats tem rendimentos que se situam abaixo do t tntt e de tsen 
Cão, arcando efetivamente com o ônus da contribuição stndt 
cal

Justifica-se, portanto, o tratamento t r tbutãr to dtrer-en-

-------------~~~~~_:~:~:-:~~~~:~:~:_~~:~~~~~~_:_~:_:~~~~~~~~~~:~---~-----------
lP15377-8 ROSA PRATA PMDS
•••"' PARECER .

Objetiva a presente Emenda a supressão da segunda parte
do 2 do Ar-t 257

antencenos improcedentes as razões invocadas para a
pressão Que se pretende, porquanto, para tornar efetivo o
pr-tnctnto expresso na parte inicial do ctspos tt tvc. este esta
netece explicitamente que serão respeitados os direitos indi
viduais e obedecidos os termos da lei

Acrescente-se, ainda, que, cceoteeeneanoc a legH1ma pro
teção ao contribUinte, o ar-t 264, 1têm IV. preceitua Que o
Poder Publico não pode utilizar tributo com efeito de confis
co

Face ao exposto, somos peta rejeição da Emenda
Pela rejeição.

---------------------------~---------------------------------------------------

lP15372-7 ROSA PRATA PMDB
.......... PARECER .

Pela rejeição No tocante à ctstr-tbutcãc de receitas. o obje
tivo perseguido pelo projeto é o de fortalecer as municipali
dades, de forma a permitir a ação governarnental junto aos be
neficiários diretos dos serviços publ tece Dai ter-se pr-ocu
r-eco a ampliação do poder financeiro dos Munic\pios-------------------------------------------------------------------------------

1P15371-9 ROSA PRATA PMDB
*•••••••• PARECER •••••••••

Propõe a Emenda altet'ação na eececêc do item II do ~t't

257, incluindo nele o termo dtvts tvets
Concordamos com a proposta, pois, efetivamente, a ctvts t

bilidade é uma das car-acter t st tcas essenciais para a tcent tr t
cação da taxa, ja reconhecida e sedimentada em nosso Direito
Tributário, devendo, portanto. constar do texto const ttuctc
na 1 por nos proposto

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

456

lP15397-2 CUNHA BUENO POS

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
--------------------------------~--------~-------------------------------------

lP15411-1 OCTAVtQ EL.ísIO PMOB

~ria at tvtoace laboral

1?15398-1 RONAN TITO PMOB
•••• $ •••• PARECER .

Quer o em1nente ccnst t tutnte Ronan THo alterar a redação
do item VII do 12 do ar-t 272 do Projeto de const ttutcãc,
segundo o qual caberia à tet complementar regular a forma co-
mo, mediante deliberação dos Estados e do ütat r t to Federal,
isenções, tncent tvcs e nener tctos fiscais sejam concedidos
quanto ao ICMS Quer Que seja expt tctteoo Que a deliberação
seja por maioria, na conformidade do pr1nc\pio democrático

No entender do par-ecer-tata, o Projeto de COnstituição já
exagera em atr-tbutr- a uma lei complementar a regulação da
forma como sejam tratados favores fiscais Uma vez Que a tm
posição ocorre necessariamente por lei. outro diploma legal
de igual categoria seria extatvet para conceder isenções, in
centivos e benet tctos r tscats E o cr-tnctotc federativo deve
r ia sobrepor-se a burocráticas e centr-at taacoras oet tber-ações
entre Estados, o Que não arastar ta. por- certo, corwêntos vo
t tntar-tos
Data venta, seria por demais minucioso estabelecer Que a de
li ber-ação seã a por ma1ar i a, mesmo porque pressuposto, senão a
Unanimidade, porquanto a maioria dos Estados Federados não
poderiam obtnar- os que votarem contra
por-se a cur-ocr-ât tcas e centr-at tzaocr-as oet tber-acões entre Es
taccs , o que não aeastar-ta. Dor certo, convên1os voluntários
Data venta. seria por dema1s minucioso estabelecer que a de
beração seja por aatcr ta. mesmo porque pressuposto, senão a
unamtntoace, porquanto a matcr-ta dos Estados Federados não cc
cee tam obr1gar os Que votarem contra-------------------------------------------------------------------------------

lP15399-9 RONAN TITO PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda fo' cr-ejudtcaoa com a supressão do tnctso-------------------------------------------------------------------------------
lP15ollOQ-6 RONAN TITO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P15401-4 CARDOSO ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Lei cr-otnãr-ta cet tntt-ã os c t-ettos e as obrigações das
pessoas jur-tdtcas que exerçam as at tvtoades de transportes

Pela rejetcão

1P15402-2 ANTONIO FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no ctsccst
t tvc que se pretende supr tmtr- figuraria melhor em teatstacão
ordinária, eis que a proposta de exctustvtoace da folha de
satar-tcs para tnctcêocta de ccntr-tnutcões scctats destinadas
a Seguridade ocssut implicações bastante s tantt tcat tvas no
r tnanct aeentc de programas e entidades já. consolidados no
campo soct a1

Somente meotante tratamento vta legislação tnrr-aconst í tu
ctonat ccoer-tae ser r txacas as provisões 1ndispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendtucs
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
nu'ner-c de emendas apr-esent aoas no mesmo sentido, julgamos r-e
comendavel acolher a emenda eucr-esstva, r-eeeteocc a matér ta
a ulterior ccns tcer-ecãc. ao ensejo do processo legislativo
or-o tnar-to

lP15403-T JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PAR~CER .

Segundo a tr-edtcãc do ütr-ef to brasileiro, a Emenda em causa
trata de matér-Ia tnrr-accnst ttuctonat • merecendo ser cons tde-

-------------~~~:_~~:~~~_::_:~::~~-~:-~:~~:~:~~~-~~~~~:~:~::~_:~~~~~~~~:_-----
lP15404-9 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER •••••••••

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem atauns
desdobramentos cue , na tr-adtcãc f ur-totce brasileira, melhor
se adaptam ao corpo da legislação ordinária e Complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP15405-7 JAMIL HADDAD PS13
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante deve-se reconhecer a louvável pr-eocupação
do ilustre Autor em c tsctpt tnar mtnunctcsamente os efeitos
práticos e legais da antsr ta, não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação, no texto const t
tuctcnat

A redação do ar-t 475 do projeto, de resto acr-ovef tanc
com mlnlmas alterações no SUbstitutivo deste Relator regula
de forma completar a concessão de cenertctc, deixando para
a legislação tnrr-econst ttucrcnar a regência dos aspectos espe
ctt tccs da entst ta

Ressalte-se que grande parcela dos pr-ecettos sugeridos
acham-se no sucst ttut tvo. pelo Qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda

lP15406-S JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER •••••••••

Segundo a tradição do ntr-e í to or-as t tetr-o, a Emenda em
causa trata de meter-ta tner-ecceet ttuctcnat , merecendo ser
ccns tder-aaa Quando se tratar da legislação complementar e 01"
d1nária

lP15407-3 JAMIL HADDAD P5B
.......... PARECER •••••••••

A tnter-eccat tceee abrange uma série ordenada de at tv tca
ces , como o controle dos acessos aos terminais, a circulação
interna coe meios de transporte a programação e o controle
da movimentação das cargas nas operações de transferência, a
utilização de equtcementos e de mão oe obra, bem como a ela
boração da documentação necessar- i a a Comprovar e a apropr i ar
os serviços

Apesar da capacidade octosa da infra-estrutura r tatce
de transporte do pats , o oeeenvotvtmentc do seu transporte
tnternocat depende da superação de problemas nos campos tns
t ttuctcnat , legal, econômico e tecnctóatcc

Pela rejeição.

lP1S40B-1 JAMIL. HADDAD PSB••••••• $!. PARECER •••••••••
Pela rejetcãc, por não se enquadrar na cr-tentaçãc o-eco 

m1nante na Comissão de Sf at en-at f zação-------------------------------------------------------------------------------
lP1S409-0 MIRO TEIXEIRA PMDB
........... PARECER •••••••••

No parecer dado a Emenda lP1S815-5. não r taur-a a norma
da at tnea "o", do item IV, Co ar-t 17, do Projeto, por ter
sido entend1da como matéria de le1 or'1j1nárla

A Emenda merece acolhinlento
Pe l a aprovação

1P1S410-3 OCTÁVIO ELíSIQ PMDB
••• ,..••••• PARECER .

O Substitut1vo do Relator acolheu, com alterações, a re
dação proposta-------------------------------------------------------------------------------

lP1$411-1 OCTÁVIO ELíSIO PMDB
•••"'••••• PARECER .

A elevação gradativa da part1cipação dos Estados. D1s-
trito Federal e Munlc~p10s na arrecadação tr1butár'a, como
prevista no item II do lo do artigo 461, fol a fórmula en-

contrada, desde a succomtesãc dos Tributos, para ccss tet t ttar
as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação. Pela
rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1S4t2-0 OCTÁVIO EI-1SIO PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A toéta é touvévet , pois o cetr-trõnto ntstór-tco-cut tur-at
local tem um valor tnest tnavet • Entretanto, o assunto, apesar
de sua tecor-têncta (o que acontece com muitos outros) não de
ve pertencer ao contexto ccnet ttuctcnat da untãc Leis Esta
duais e Municipais ou mesmo a lei federal cr-ctnár-ta or-oveeãc
sobre o assunto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15413-8 OCTÁVIO ELISIO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O objetivo do inciso é Que cada esrer-a do Poder, seja ela
federal, estadual, municipal e ntstr-t tc Federal passem a ado
tar um l'eg1me úntcc lal or tnctcto, ainda que cada um fara a
aoquacão necessar ta. e importante que f1gure no texto COnsti
tucional

1P15414-6 OCTÁVIO ELíSIO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, face às razões alegadas no exame da emen
da no. lp02774-S

lP15415-4 OCTÃVIO ELísIO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, conetoer-ancc que a Emenda não apresen
ta modif'cações substantivas, mas apenas formal

lP15416-2 RDNALDO ARAGÃO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A m-ctntcãc sugerida, na emenda já se acha atenuttra no
dispositivo do substitutivo Que veda a subvenção ou o incen
tivo r tscat do Poder Publico as ent teaces de crevtoêncta pri
vada com f i ns 1ucr-at 1vos

1P1S417-1 RONALDO ARAGÃO PMDB
.......... PARECER •••••••••

O dispositivo emendado fol suprimido, resguardando-se oc
rém, a tnst ttutcãc de ststeme nactonat único de saude em dis
positivo própr10 Não cabe a revisão proposta

Pela cr-ejudtctat tdaoe

1P1S418-9 RONALDO ARAGÃO PMDB
.......... PARECER •••••••••

Em se aectctcnancc a unicidade das ações de saúde, pa
ralelamente ao acesso Igual rtér-to da população as mesmas, ca
be assegurar a coenetêncta do Poder Pubt tco na regulamenta
ção, execução e controle das mesmas, resguardando-se, outros
s tm, a livre iniciativa privada em saúde no Pa ts O assunto
é definido no ar-t 348 O ar-t 350, sucr-tmtoo. referia-se à

------------_:~~~:_~:~~::~~~~~---~:~:-~~:!~~~:~:~~~~~:-------------------------
lP15419-7 RONALDO ARAGÃO PMDB
.......... PARECER ..

Acolhida no mérito da concisão e resguardados os pr trr
elos de saude como dtr-ettc de todos, acesso tauat ttér-tc I

às ações de sáude e or-santaacão de s tatema untcc de saúde.
__Pela aprovação per-ctat-------------------------------------------------------------------------------

lP15420-1 RONALDO ARAGÃO PMDB
............ PARECER •••••••••

A decisão de cr-eter-enctar- as ent tceoes et tentr-óptces
exrr-eccte a sua ccnqtçãc de não ter fim tucr-at tvo. e v1sa
o funcionamento narmôntco co sistema nactonat untco de eeoce.
com acesso tauar trar-to ao mesmo

Pela rejeição

lP1542l-g RONAlOO ARAGÃO PM06
••••••••• PARECER •••••••••

A tnter-vencêo e a oesaor-ccr-tacão são medtuas comuns
tndtsoensavets fw-tdtcamente a implementação er tctente de
sistema nactonat untco de sauoe Tem uso eventual consagrado,
historicamente

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15422-7 AMAURY MULLER PDT
••••••••• PARECER .

A matéria é oer-t tnente à legislação cr-o tnar-t a
Pela eejetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lP15423-5 OSMAR LEITÃO PFL
••••••••• PARECER .

A emenda em anat tse pretende abrigar pessoas at tnatoas
pelo atos excepcionais eeanaoos pelos Governos autoritários
de 1964 em diante. -

Parece-nos dispensável a menção proposta na Emenda, uma
vez que O dispositivo per-t tnente acha-se r-edtatcc de tal for
ma Que alcança a pretensão do ilustre Autor, uma vez compro
vado o Cano ou preju\zo uecor-r-errte do ato ar-bt t r-ár to

Peta prejudicial Idade-------------------------------------------------------------------------------
lPl5424-3 OSMAR LEITÃO PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda altera a redação do artigo 12, XV, ~Q~, para e
x1gir que as unidades penais oter-eçani, obrigatoriamente, tra
balho voluntário aos presos e detentos, com -etr tnutcãc em
especte ou mediante stst ema de desconto do tempo da pena fi
xada

Em que pese a ccnventêncta e o atcence social da medida
somos de opinião que ta1s detalhes do Direito Penitenciário
melhor caberiam na lei or-dtnár-va

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P15425-1 DÁLTON CANABRAVA PMDB
.......... PAR~ER ••••••••• I

Objetiva a emenda Que o Presidente da Câmara dos Deputados e
xerça as funções de vtce-st-es tcente da Repúbl fca, durante o
atual mandato presidencial

1P15426-Q DÁLTON CANABRAVA PMOB
• PARECER •••••••••

Pela rejeição A nabtt ttacãc deve ser feita perante uma
autor-tdaoe - o Juiz de Paz - com a colaboração do car-tór-tc A
celebração do casamento ceve ser solene, perante um Juiz A
competência decisória, atr tnutoa a um Juiz, não exclui a tns-

------------_!~~:~~~~.:_~~_::~~:~:~~~~~-~~:_~-~~~~~~~.:--------------------------
1P15427-B DÁLTON CANABRAVA PMDB
.."'•••••• PARECER •••••••••

As final idades da emenda estão; em parte contempladas
no Substitutivo

Assim, pela sua aprovação

lPT5426-6 DÁLTON CANABRAVA PMOa
••••••••• PARECER •••••••••

Somos pela reje1ção da emenda vez que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o princlp10 da gra-
tuldade do processo de hab1l1tação para o casamento

Poster10rmente, a legislação ordinária cuidará de d1sc1-

-------------~~:~:~-:_~::~~~:_------------------------------------------------
1P15429-4 DÁLTON CANABRAVA flMOB
• •••••••• PARECER ....,..•••••

o exerc\cio da c'dadania não pOde estar sujeito a res-
trfções de espécfe alguma IlIOrmente as de natureza pecunfá
ria Essa deve ser a regra As exceções ou especificações devem
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lP1543D-B OCTÁVIO ELísIO PMDB
*"''''****** PARECER ..*..*...............

Trata-se da abordagem inadequada de matéria que, geraria
desproporção injusta em -escettc ao restante território
nacional Pelo não acctntmento

Pela rejeição

lP15431-6 RONAN TITO PMDB
"'••• .,."''''''' PARECER .,.,"''''.,'''.,''''''

A Emenda propõe novas redações para as al\neas "a", do item
IV, e "b", do t ten VI, do ar-t 17, do Projeto

A primeira proposta cor-r-esccnoe apenas em parte a norma
congênere por nós ofereclda no parecer a Emenda 1p16815-5,pe
10 Que somos por sua aprovação parcial

A segunda da nova redação a uma norma que reputamos própria
do teatstat tvc ordinário

Pela -efetcão desta segunda proposta

ser estabetectoes pelo legislador orutnar-tc

lP15429-4 DAL.TON CANABRAVA PMOB Pelo não acolhimento, tendo em vista que as tnser-cõas en
contram-se tmoi tct tes no Hem IV do mesmo artigo.-------------------------------------------------------------------------------

1P15446-4 CHAGAS RODRIGUES PMDB
.""**.*"** PARECER "'***••• *.

O voto de confiança, a nosso ver, como acontece alhures,
dever ser obtido mediante maioria absoluta dos votos dos mem
bros da Câmara Federal

Pelo não acolhimento

lP15447-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB
•• *..*.**. PARECER ••*.*."'*.

A Emenda é, em parte, procedente Não na, efetivamente,
"veto de oeeccne tenca'". mas, rejeição de voto de confiança e
aprovação de mccãc de censura

Pela aprovação oar-ctat , nos termos so Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P15448-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB
*"'*... *...... PARECe:R ** ... ***"''''.

A Emenda deve ser rejeitada per- não ajustar-se ao en 
tendJmento predom1nante na Comissão de S'stematJzação-------------------------------------------------------------------------------

1P15432-4 JOÃO AL.VES PFL
.*."' •• *** PARECER "'.....*****

A meter-ta co-istante da presente emenda coaduna-se com as
linhas gerais do Projeto, da' nosso parecer pela sua aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P15433-2 JOÃO ALVES PFL
•• *.....**. PARECER ...****.***

Pela rejeição O tear da Emenda não e matéria cons t t tu-
clonal

lP15434-1 JOÃO AGRIPINO PMOB
* PARECER * ...

A elevação gradativa da participação dos Estados, Dis-
trito Federal e Munfciplos na arrecadação tributaria, como
prevista no item II do 10 do artigo 461, fol a formula en
contrada, desde a Subcomissão dos Tributos, para possibi 1itar
as acomodações oeceesar-tas e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição

lP15435-9 JOÃO AGRIPINO PMDB
••• ***.** PARECER ••••*** ....

A distribuição das ccmcerênctas e das receitas tributári
as estabelecida no Projeto de conet ttutçãc, compõs um siste
ma tributário capaz de prover as três esferas de poder cct tt t
co dos recursos necessários ao atendimento de suas atribui
ções eeoectr tcas A alteração proposta poderá deaequ t l tbr-ar- o
erste-e sugerido, com comprometimento do alcance dos objeti
vos visados

Pela rejeição

lPT5436-7 JOÃO AGRfPWO PM06
*.......*** ... PARECER •••• "'**.'"

A emenda visa sucr-tmtr- o parágrafo lo do artigo 212 Que
permite aos Estados instituir adicional de ate 5~ do imposto
de renda devido á União por pessoas rts tcas e jur-tdtcee

Nosso parecer e pela manutenção do actctcna t proposto,
que reecr-car-á a receita dos Estados e alcançará contribuintes
de maiores r-endteentcs

lP15449-9 CHAGAS RODRIGUES PMD8
*... **"''''..... PARECER *****,,*.*

A Emenda retira o termo inicial da et tcacta, que é desde
a edição do uecr-eco. e, outross tm, a obrigação de o Congresso
Nacional disciplinar as relações fur-tctces decorrentes da

tnet tcacta do ato Como resultado, a tner tcacta não teria e
feito retroativo Seria o retorno ou manutenção do atual sis
tema do oecr-etc-tet , exctutnoc-se a sua aprovação por decurso

de prazo Pelo não acolhimento

lP15450-2 CHAGAS RODRIGUES PMD8
... *."'...... PARECER .**.>l'***'"

A mater ta objeto da pr-esente emenda será r-eexamtnada com
vistas a formulação do Substitutivo.

Assim, somos pelo seu acolhimento----------------------------------------------------------------------------
lP15451-1 CHAGAS RODRIGUES PM08
."'*****"'. PARECeR *....****.*

A matér-ta objeto da cresente emenda, efetivamente, ccn
tr-utiut para o aprimoramento do texto do Projeto de Constitui
ção ora em exame

ass tn, pelo seu acolhimento-------------------------------------------------------------------------------
lP15452-9 CHAGAS RODRIGUES PMOB
•• *"'*.*** PARECeR * .

A meter-ta objeto da pr-esente emenda, embora louvável a
intenção do nobre Constituinte, conr l t ta com a s tstemat tca
adotada para elaboração do texto do Projeto de Constituição.

Asslm, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15453-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB
•••••*••• PARECER **••• "'*....

A enenca deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en
tendi menta Predominante no Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP15454-5 CHAGAS RODRlGUES PMDB
."""' ... "'••• PARECER .**.*****

A Emenda deve ser car-eta1mente aprovada por conter as-
pectos que se harmonizam com o entendtmento predominante na
Comissão de s tstenat tzacãc

lP15437-5 JOÃO AGRIPINO PMDB
** ...*••••* PARECER .**** ••••

A enenoa pr-ocur-a supr tmf r- dispositivo ou expressão do
artigo 272 do Projeto, promovendo alteração no seu conteuoc

Entendemos que tal Supressão vtr-ta provocar substancial
modificação das nor-mas at t contidas, que articulam os impos
tos de competência dos Estados e do Distrito Federal de for
ma cl ara e oeectsa

lP15455-3 ANTONIO SAUM CURIATI PDS
*'l'*."'•• ""* PARECER *"'***"'*.*

as sugestões apresentadas para emenda ter-em parcialmente in
tegradas, nos termos do substitutivo

1P15456-1 CHAGAS RODRIGUES PMD8
."'•• ****. PARECER ... "'.*"'•••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en
tendimento cr-eoomtnante na Comissão de Sistematização

lP15439-1 JOÃO AGRIPINO PMDB
*******•• PARECER *•• *"'........

Pela rejeição A emenda já está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------

1P15443-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB
**"'••• *** PARECER **.**."' ••

o tema objeto da Emenda 1ntegra o srcf etc. com o texto
mafcr-f tar-taeente aprovado pela Comissão Temática Pela pr-efu
dtcat toaoe

lP15442-l CHAGAS RODRIGUES PMD8
••• **.**. PARECER *•• **.*••

O tema objeto da Emenda integra o erof etc, com o texto
majcr-ttar-taeente aprovado pela Comissão Temática Pela pr-eju
dicalidade

1P15444-B CHAGAS RODRIGUES PMOB
.*.****** PARECER •••**"'."'.

Pelo não acolhimento, porquanto a redação sugerida pro
duz o cuntc sentido de haver indicação de sr tmetr-c Ministro
{ora dos casos previstos na Constituição---------------------------_.....:._-----_.._-.,--------------------------------------

1P15463-4 DOMINGOS JUVENIL PMD8
••••••*•., PARECER *... *** ••••

O cr-ocosto na Emenda conflita com os or-tnctptce adotados
pelo Projeto

lP1545B-9 CHAGAS RODRIGUES PrIIOB
......**.,., PARECER •••••**.*

A Emen::la deve ser eefettaoa por não ajustar-se ao en 
tendtmentc predominante na Comtssão de Sistematização.-------------------------------------------------------------------------------

lP15457-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB
*... "'**."''''. PARECER ****** ...'"

A Emenda é crcceoente e irer-ece ser aprovada-------------------------------------------------------------------------------

1P15464-2 DOMINGOS JUVENIL PMDB
"'•••••**. PARECER **"'•• *•••

A presente Emenda vtsa suprimir o item I do parágrafo 10
do art 272 e acr-escentar item III ao parágrafo 11 do mesmo
artigo

Trata-se a nosso ver, de dispositivos que. dada a escect
('i cidade do assunto neles disciplinado, não devem figurar no
texto constitucional e sim na legislação ord1nária.

Por essa razão, procedeu-se a supressão de todo
par-aqr-afo 10 do art 272 e, pela mesma razão, não se acolhe a
inclusão do cutr-o dispositivo supracitado-------------------------------------------------------------------------------

lP15465-1 DOMINGOS JUVENIL PMOB
*••••* * PARECER ..

A elevação gradativa da participação dos Estados, Dis-
trito Federal e auntctptcs na arrecadação tributária, como
prevista no item II do 10 do artigo 461, foi a tôrmna en
contrada, uesoe a suocomtssão dos Tributos, para oosstbtt t tar
as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição

1P15467-7 DOMINGOS JUVENIL PMDE:>
..**.*•• ** PARECEr' ."'.......*'"

Pela pr-ejudtctat tcace A mater-ta já consta do projeto com
redação aoequaca à discriminação de rendas constante do S15-

lP15459-6 CHAGAS RODRIGUES PMDB
*....****"'. PARECER •••*•• "'... *

A Emenda deve ser r-ejet tada per- não ajustar-se ao en -

------------_::~~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~~_:~~~::~~-~:_~~:::~~:~:~:~~.:_-----------
lP15460-0 CHAGAS RODRIGUES PMOB
.*.**""*** PARECER **."'*.*••

Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento or-e
domlnante na Comissão de Sistematização, a Emenda deve ser
parcialmente aprovada nos termos do Substitutivo

lP15461-B CHAGAS RODRIGUES PMD8
."'••• **** PARECER ••••• "'.....

-----------------_:~_:~::_~~_:~~~:::~~-~~-~~:~~:~:~~~:-~:~~-~~~~~~=~~----------
lP15462-6 CHAGAS RODRIGUES PM08
***.** ....* PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

1P15466-9 DD&lINGOS JUVENIL PMDB
....**••••• PARECER *... ***** ....

A Emenda propõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto
de Constituição da Comlssão de Sistematização

A matéria discipl maca pelo artigo em foco é de natureza
eminentemente administrativa, não se justificando a sua" in
clusão no texto constitucional

Assim, face a supressão, que propomos, do artigo 264, en
tendemos ceejudtcaoa a Emenda em exame-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P15445-6 CHAGAS RODRIGUES
**** ••••* PARECER *•• *•••••

lP15438-3 JOÃO AGRIPINO PMDB
.... **•• ** PARECER ******* ...

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação à
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
r tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de r-ater-ta mais nr-cer-ta de legislação ordtnar-ta, pois o
assunto já e objeto de tratamento espect r tcc em ccts decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, af nda , que o controle e a t tecat t
eacâo dos "fundos de oensãc- é conoetêncta de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

1P15440-5 JoÃO AGRIPINO PMDB
....******* PARECER *"'***"'.**

Improcedente
Ã Consultor la Geral da Republ tce competem as funções de

Advocacia CDrlsuJt1va, de consurrcr-ta e de Assessoramento Ju
r-tdtccs

Suas atividades ocorrem no âmblto da Administração Públi
ca e se vtncut am diretamente à Chefia do Poder Executivo,
responsável maior pela mut t t t ar ta função admf ntst r-at tva do
Estado

Como se observa, as funções tnst ttuctcnats da Advocacia
Consultiva e do Ministério Publico são semelhantes r-as não i
dênticas

ccnsecuentemente , as duas instituições não se confundem
e. não Çlodemfundi r-se

------------------~::~-~:~:~:~~---------------_....._-----------------------------
1P1544h3 JOÃO AGRIPINO PMOB
•******* ... PARECER *•• **"'•••

recrccecente
A Advocacia Consultiva da União, que exer-ce atividades

de consultoria e assessoramento que previrem e retificam os
procedimentos administrativos, atua fundamentalmente junto â

Administração Pública federal Situa-se, estruturalmente, no
âmbito do Poder Executivo

Já o Ministério Publico é um órgão heterótipo que se
vincula ao Poder Executivo ape-ias rcr-matmente. não lhe deven
do submtssão

Não se vislumbra, pois, a conveniência ou necessidade de
a Consultoria Geral da República integrar o Ministério Publi
co, vez que suas funções institucionais se assemelham mas não
se confundem
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tema rr-tbcte--tc Nacional do Projeto
--------------------------------~----------------------------------------------

1P15468-5 DOMINGOS JUVENIL PMDB
•• "'•••••• PARE.CER ....... "'•••

A emenda renrotruz cer-ctaimeme o texto do Projeto de
ccnst ttutcão A er tsunecãc do termo -seaur-anca uactonat ". no
art. 303. não se just tf tca , pois há situações em que a inter
venção do Estado r-ealmente se faz necesser-ta em função da se
gurança nacional

Eventuais dtstorcões na aplicação desse termo não f uet t
f tcam sua eliminação do texto

Pela apr-ovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P15467-7 DOMINGOS JUVENIL PMDB lP1548Õ-4 LUIZ GUSHIKE"l PT.* PARECER ...
A tendência dos conat t tutnt es e no sent too de evitar a

instituição da eocsenteoor ta com pr-oventos proporcionais ao
tempo de eervtco. inclusive no âmbitO do serviço publico------------------------------- ._-------------------------------------------

11'15431-2 LUIZ GUSHIKEN PT
.......... PARECER .

A alteração oe r-edar-ãc proposta na presente emenda oeve

~------------~~~~~~~-~~-~:~_:~~~~~~:~------------------------------------------
11'15482-1 LUIZ GUSHIKEN PT
."' PARECER •••••••••

A emenda deve ser acolhida, pote corrige o texto

11'15430-1 LUIZ GUSHIKEN PT
.............*. PARErER ••* .

Os of eccstt tvos da Emenda já esrzc aar-euttocs no Projeto

1P15488-0 LUIZ GUSHIKEN PT
...**......... PARECER ••**•••• *

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues
t f tut tvc

1P15492-8 LUIZ GUSHIKEN PT
............. PARECER *••**"'**.

A emenda ccf er tve obrigar o Estado a dar tratamento dife
renciado aos tncecect taocs r ts tca , mentCl.l e sensorialmente

Pelo acctnteer-to nos termos do substitutivo

11>154B9-8 LUIZ GUSHIKEN PT...* PARECER * *••
A al ter-acãc contida na presente Emenda deverá ser tratada

no âmbito do Direito Administrativo que ser-a regulamentado
atr-avés de tet-cr-dtnar ta

PC DO BlP15498-7 EOMILSON VALENTIM
...******* PARECER **.******

11'15491-0 LUIZ GVSHIYEN PT
••• "'* PARECER *

O Hem que trata do satàr-tc mtntrao. deverá apenas fixar
sua capacidade ce satisfazer as necessidades do tr-abatnaoor e
sua fam'i 1ia Entenderros que o restante do inciso esteja, des
se modo r-eotatoo. já subentenntdc

E evidente que poderá a teatstecãc cr-emar-ta detalhar
ncster rcrmente os t tens que servirão como base de cálculo pa
ra o mesmo

1P15484-7 LUIZ GUSHIKEN PT
*"' PARECER * .

A emenda pretende supr tmtr- O ar t 360 que impõe 1imitação à
car-t tcroacãc das entidades e empr-esas estata1s na manutenção
financeir-a ee ctence de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumenta de que se tra
ta de matéria mais o-cer-ta de legis1açâo cr-o-nar-ta. pois o
assunto já e objeto de tratamento especHico em dois decretos
executivos, o Que demc-tstr-a a preocupação do Poder Publ1 co
com a questão Ressalte-se, atnca. que o controle c a fiscali
zação dos "fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e asstetêncta Social,
à Qual tncunce o acompanhamento da observância das normas le
ga1s e regulamentares pertinentes

11'15495-2 LUIZ GUSHIKEN PT
... *•••*•• PARECER .

pr-etende a inclusão no item VIII do artigo 17 do Projeto
de const ttutcãc de arsuns dispositivos novos Em nossa opi
nião, os acresci mos fI'lelhor se enquadrariam na legislação or
dinária

1P15494-4 Ll"IZ GU$I-\IKEN PT
"'•• "'."'*"'* PARECER .*.***.*.

A emenda, apesar de seu inegável fl'értto, não pode ser aten
dida na integra. octs aborda marér-ta objeto de legislação
esoecte tca no êmattc ordinário Em parte, como no caso da
assistência especial, em que se garante ao menor ampla defe
sa, a emenda encontra-se atendida.-------------------------------------------------------------------------------

1P15486-3 LUIZ GUSHIKEN PT
..............* PARECER .

Os dtacos tt tvcs contidos na presente emenda versou sobre
matéria que pcder-ãc ser tratadas ar r-aves de legislação ordi
nária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'15493-6 LUIZ GUSHIKEN PT
."' PARECER **."'.**

" emenda. de inegável mér-t to, versa sobre aspectos Que de-
vem ser Objeto da legislação erdtnár ta O projeto, por sua
vez. garante o Direito do menor- ã proteção do Estado. nor-ma

~~~: ~~en~gde~áp;6je~~P~~~d~e~~al~~i~~~~~ ~r~~g~~~~;aC~d~f 1-
tortura

'1'15485-5 LUIZ GUSHIKEN PT
."' PARECER * .

A presente eeenoa vai contra o esctr-ttc do projeto. Quer-se
com 3 nova COnstituição. por um fim <:'0 caos hoje exs st ente no
seio da administração púb11ca, devido a diversidade de legi
mes e modos de contratação

11'15487-1 LUIZ GUSHIKEN PT
..... *...... PARECEq. ••*••**....

A oar-t tctcecac dos empregados nos lucros das empresas.
preconizada pela Emenda. já está m-evtata no inciso XIII do
Projeto

lP15483-9 LUIZ GUSHIKEN PT
........... PARECER .

Pretende a inclusão no Hem VlI do artigo 17 ec Projeto
de Constituição de uma série de preceitos detalhados sobre os
se-vtcos cuot tcos E nosso entendimento que a matéria não se
enquadra entre os direitos individuais. nen merece tr-at anen

to ccnst ttuctcnat minucioso

lP15496-1 LUIZ GUSHIKEN PT
............. PAR~CER •••**.......

Certamente o objetivo da emenda Que propõe a extinção do Con
selho Monetário Nactonat é o de acabar com um Poder t.eçts ta
t1vo paralelo Que se criou no âmb1to do Executivo em matéria
de cct f t tca econômica.
Se o objetivo da elJl8iida proposta for r-eatmenta esse, ele f01
atendIdo no Projeto de Constituição Rue defIne, COM clareza,
as atr teutcões de cada um dos três poderes e sua competência
em meter-ta financeira
Por outro lado. não parece apropriado extinguir-se um or-aêc
normat tvo que venha a funcionar dentro das atr-tbutções do Po
der Execut tvc

-------------~:~~-~:!:~~:~:_---_.::_---------------------------------------------
1P15497-9 LUIZ GUSHIKCN PT
.......... PARECER .

A emenda apr-esentada não se coaduna com O atual pt'op6~ito de
simplificar a redação dI) Projeto pela eliminação dE' expres
sões ou de artigos presc1nd\veis É prefer\vel adotar uma
forma que contenha o pr1ncipio do dlrstto. COl't,Q o fez à Pro
jeto de ConstitUição, sem, entretanto, estE!nder-se em aspec
tos Que Qualificam a matéria e que são pert1nentes ã legisla
ção ordinária
Pela rejeição------,.------------------------------------------------------------------------

lP15474-0 DOMINGOS JUVENIL PMDB.* * PARECER .* "''l' .

A Emenda propõe alterar a redação do parágrDfo único do
artigo 284

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contém as
pectos que representam efetiva ccntr-sbutcão para o aperfei
çoamento do Projeto de ccnst ttutcãc que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acctntnentc oar-crat , propondo para
o art1go em foco a seguinte redação "As ctspontct t toaces de
caixa da untão serão depositadas no Banco Central As dos Es
tadas, do Distrito Federal e dos auntctptcs , bem como as dos
Órgãos ou entidades do poder Público e das empresas por ele
ccnt r-otaoas , em Instituições financeiras ce tctats ressalva
dos os cases previstos em f at ",

Pel a aprovação nos terrros do subst t tut tvc
---- ._-------------------------------------------------------------------------

lP15476-6 LUIZ GUSHI,{EN PT
••••**"'•• PA~ECER .

A norma Q..re a Emenda pretende inserir, no Pr-ojeto de
Constituição. a t já se encontr-a, com outr-as palavras, no art.
264, item II

lP15477-4 LUIZ GUSHIKEN PT
-t*••• *.*. PARECER *•••••"••

U'll dos cr-tnctotcs fundamenta1s oc ordenamento Jur-tdtcc de
qualquer pa ts oerccr-át tcc é, exatamente, o que se assenta no
r-eecet ec ao direito adquirido. ao ato jur1d1co perfeito e á

coisa julgada. E esse pr tncrctc. como não poder-ta deixar de
se!', estar-a tnscutctcc em nossa Constituição

O respeito ao ato jur~dico perfeito. ao df r-et tc adquirido
li' à coisa julgada, são cr-tnctptos baat taees de Qualquer na

cão politicamente organizada. do Estado de ütretto. do orde
namento juddiCO de Qualquer país cenccr-át tcc Tais princ1
pios, como não ceder-ta deixar de ser, integram o texto do
Projeto no caeteute dos Direitos Individuais Assim, não há
porque recet t-f os nas Disposições Transitórias, para salva
guarda!' direitos aoqutr-toos de tr-aoatnaoores ou servidores
públicos

Pela rejeição

1P15475-8 LUIZ GUSHIL<EN PT
••• "'........ PARECER ....... ~ •••

Toda a mater ta tr-ibutária, critérios de imunidades,
tsenczes , bener tctos fiscais. etc. esta dtsctpt tneoa em ca
prtuto especifico do Projeto Assim, e tncr-ôm ta d. inclusão
da r-ater-ta de que cogita a Emenda, no elenco das disposições
~o art'gD 13

1P15469-3 DOMINGOS JUVENIL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
s1mplificar a redação do Projeto pela eliminação de expres
sões ou de artigos cr-eectndtvets É pr-eter tver adotar uma
forma Que contenha o cr-tnctctc do d tr-e l to , como o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcãc, sem, entretanto. estenoer-ese em aspec
tos que qualificam a matéria e Que são cer-t tnentes a legisla
ção ordinária
Pela rejeição---------------------------------------------- ._-------------------------------

1P15479-1 LUIZ GUSHIKE.N PT
*•••• *.... PARECER *... .".,**""'*

É indiscutível Que a média de Vida do brasl1e1ro aum~ntou
cons1deravelmente nas últimas décadas Provds de tal afirma
ção encontramos nos dados sobre o assunto levantados p.810
IBGE Diante dessa fato e das difiCUldades financeiras enfren
tacla~ pelo Pa~s. condider-amos injustificável a diminuição do
tempo de sel'viço requerido para a Concessão de aposentadoria

Pela rejelção

1P15473-1 ~OMINGCS JUVENIL PN.DB
.* ... **.*.* PARECER .** ....*.**

A enenca apresentada não se coaduna com o atual propósito de
s1mpl tr tce- a r-eoacãc do Projeto pela et tmtnacãc de expres
sões ou de artigos cr-esctndtvets É peeter-tvet adotar uma
forma que contenha o pr- f nc'ipf c do oteet tc. como o fez o Pro
jeto de ccnet ttutcãe, sem, entretanto. estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e que são cer-t tnentes à legisla
ção ordtnár-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1PT5470-7 DOMINGOS JUVENIL PMDB
•••• ~ •••• PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de sif1'lpltrtcar- a redação 00 Pr-ojeto pela eliminação de ex
pressões ou de er-t tnos cr-esctncnveta t: cr-eeer tvet adotar uma
forma que contenha o or-tnctotc do direito. como o fez o Pro
jeto de conet ttutcãc, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que cuar tr tcan a meter-ta e cus são pertinentes a legisla
ção cedtnár-f a

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P15478-2 LUIZ GUSHIKEN PT
••• ***,,*. PARECEq, .* ..."'*"'.....

Visa a presente Emenda a tnctusãc, no Projeto. da imunida
de tributária para gêneros de primeira necessidade, assim con
s tcer-aecs na forma da lei

Observa_se que, de acordo com as diretrizes traçadas para
a estruturação do Projeto, nele foram incorporados as tmontoa
oea tributárias tradicionais. necessér tas ao equt l 'brio e har
eonta da Federação Como exceção a essa regra. admitiu-se
tnctusãc das tuncacôes dos partidos cct rt tcos , das entidades
sindicais de trabalhadores e da microempresa

Embora reconheçamos que certas categorias sociais, por
sua natureza e carecter-tst tcas, e determinados produtos. mer
cor-tas e serviços, sobretudo pela sua essenctat idade, cevam
see contemplados com tienet tctcs fiscais (isenção. redução da
base de cálculo. de at tquotas etc), entendemos. por outro
lado, que a concessão deles há Que se fazer através da legis
lação ordinária. no âmbito da competência de cada entidade
ccr tt tca V1butarlte. como, aliás. já ocorre em relação a
vários tributos federais, estaduais e municipais

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

'P'5471-5 DOMINGOS JUVENIL PMDB
............ PARoECER ...

Tendo recebido parecer favor-ave! emenda sucr-eeetva do 10.

------------_:::~-~:~:_::~-~::::~::~:_-~:~:_~:~:~=~~---------------------------
1P15472-3 DOMINGOS JUVENIL PM08
..........* PAREC:R .g.......*... *

Na analise do dispositivo que se pretende emendar - o
art 4b6 do Projeto de Constituição - entendeu-se que a maté
ria não é de natureza constitucional. tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto. somos pela r-eretczc da emenda-------------------------------------------------------------------------------
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para a lei complementar a regulamentação a respe1to-------------------------------------------------------------------------------

lP'5517-7 MATHEUS IENSEN PMDB
••••••••• PARECER "' .

A Emenda pretende alterar a redação do art 455 do pr-cje

lel;~l~:~ PARECER ~;~~.e;~;E PSB
O proposto na smence confl1ta com os principias adotados

pelo Projeto------------------------------------------------------------_....._----------------

PMDBROBERTO VITALlPl5515-l

A nosso ver" texto or1g1nal. com pequenas IllOdificações
introduzidas no Substitutivo melhor atende aos oes tsntcs da
antst ta. processo esse: de ar-anoe r-etevâncta para a implanta
ção da ordem democrat1ca estável e sõt tca

Pela aprovação car-ctat da Emenda, tendo em vrata que par
te oeta acha-se aproveitada pelo substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

,P15519-3 EDISON LOSÃO PfL
••••••••• PARECER *

O Projeto de Constitu1ção aar-ant tu aos segurados urbanos
e rurais a untrcr-mtcace e ecutvatêncta dos nenee f ctos e rer-'
viços oeevtoenctár-tcs , As condições de concessão elos benefi
cios devem, covtemente, ser previstas em tet cr-atnér-ta DaL
pois, a rejeição da presente emenda, cujo objetivo é assegu
rar à dona de casa pensão especial no valor de meto sarar-te
mtntmo

1P15520-7 FARABULINI JuNIOR PTB
••••••••• PARECER "'."' .

A oer-tcta de tncêndtc deve ser mantida na área do Corpo de
Bombeiro, que tem sua Academia própria para a for-mação de
pessoal técnico para tal
Entendemos, todavia, ser o assunto matéria ele lei ordinária.-------------------------------------------------------------------------------

lP15Sl6-9 MATHEUS IENSEN PMDB
.010 ...... ,.,* •• PARECER ..... "'......

antencemos que os ex-combatentes ja estão suficientemente
contemplados no rol das vantagens constantes do ar-r tac 476
Não podemos condescender- com a emenda de cunho paternal tat a ,
em que pese todo o respeito que nutrimos pela menctcnaoa cla
sse Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

~P15b21-C; FARABULINI JuNIDR PTe
••••••••• PARECER 'li ..

O artigo 427 e seus paragrafos foram transformados em u
ntcc otecoatt tvo. o Qual seüue orientação ctver-sa da seautce
no cacvt da proposição or1ginal A norma proposta, no Substi
tutivo conserva, entretanto, a orientação do parágrafo 10 e
do parágrafo 20

A nosso ver, o conteudo do parágrafo 30 é ttptca matéria
de teatstacãc ordinária

--------------~:~~-~~:~~?:~~-~~::~~~----------------------------------------
lP15522-3 FARABULINI JuNIOR PTe
••••••••• PARECER "''''•••• ~••

A emenda rct aprovada tendo sido acatada a proposta de
supressão da expressão" e do subsolo" constante da reda-
ção original do art 425

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP15502-9 HAROLOO LIMA PC DO B
........... PARECER •••••••••

Propõe a emenda a extinção da L.ei de Segurança Nactonat •
Entendemos que os mecanismos democráticos tnser-tccs nesta

constituição ensejarão as alterações cebtvets na menctonaca
lei, via lei cecnnãr-ta Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------

lP 15503-7 JORGE ARBAGE POS
•••••••"'. PARECER .

A emenda conf11ta com as emendas sucr-esstves pelas quais
optamos Pela rejciçâ:u

lPl550Q-2 EDr,lILSON VALENTIM PC DO B
."'..... ~•• PARECER •••••••••

A emenda propõe a extinção do astaoc de Defesa Tal matéria
não merece nossa acotntca. tnctus tve por ter sido -etutaoa em
tocas as com1ssões per- onde transitou-------------------------------------------------------------------------------

1P15501-' EGMILSON VALENTIM PC 00 B
............ PARECER ••• ",•••",(.

A emenda intenta que se preveja, nas disposições u-e-e uc
r-tas, o confisco dos bens de pessoas Que, comcr-cvacamente.ve
nham enriquecido por melos tr rct tos , dilapidado o dinheiro
cuer tcc ou teseoc o patrimônio do Estado, roeecenoente ele ou
t r-as sanções pena 1s
Pelo acolhlmento oar-ctat , nos termes do substitutivo

lP'5504-5 PAULO PAIM PT
.......... PARECER .

Em alguns pontos a presente amenca propõe normas cctnct
dentes com as que der tntmos no parecer á amenoa lp14326-8 e,
em outros, d1...er-sentes ,

cctnctue a cectur-ação da liberdade do ctrettc de greve, a
ccecetêncta dos trabalhadores para oectdtr-em sobre a oportu

nidade e o âmbito d"! interesse a ceneeoar- por meio da pa-at t
eecêc e a necesetoaoe de que sejam preservados os serviços es
senc ta ts

Mas diverge quando atribui aos pr-opr-tos tr-abatnarrcr-es a
incumbência de zelar pela cont tnutcace dos se-vtccs essen
ctata e cuanoc propõe a subs t s têncl a de ver-tas normas que a
restemos. como as das et tnees ~e~ "f" e "ã". do item V, do
ar-t 17, do Projeto

Pela aprovação parcial

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lPl:i.ll99-5 EDMILSON VALENTIM PC DO e
••••••••• PARECER .

A pr-eaent e emenda tem por fim estender os bener tctos da
antat ta prevista no ar-t 475 do Projeto aos que foram tnat t
vades por declaração de incapacidade f'is1ca ou mental

é" inegável a boa tnt e-rçâc demonstrada pelo l1ustre autor,
buscando reparar injustiças co-net tuas aqueles que, POi' pro
cesses ar-t t r tctoaos foram afastados de suas tuncões

A general Izaçãu pretendida, entretanto, torna tnexecutvet
a ect tcacêc da regra em Questão, face a impossibilidade de se
distinguir das declarações de tncaoecí tação aquelas emitidas
irregularmente, por razões cct tt tcee

Não ha como atenuar- a ta 1 pretensão, devendo o tnter-eesa
do assinar-se na eacutoaoe prevista no ar-t 4129 do Projeto e
cont too no suosr ttut tvc

Pela cr-efudtctar Idade-------------------------------------------------------------------------------

lP15505-3 IBSEN PINHEIRO PMDB
........."'. PARECER .

O termo remuneração n nosso Ver revela-se mais adequa
do para parâmetro de r-enu.ner-acãc dos Srs Deputados Estaduais
Pela não acolhimento

lP'5506-1 IBSEN PINHi:.IRO PMOB
••••••••• PARECER .

Ainda que o ctaoosto no tnctsc IX seja altamente mor-at tza
dor, não deve figurar no texto ccnet ttuctcnat por tratar--se
de mater ta pertinente a legislação ordinária ccnseauenteeen
te, deve ser suprimido-------------------------------------------------------------------------------

• lP15507-Q IBSEN PINHEIRO prllDB
••"''''••••• PARECER ••••"'.....

O proposto na Emenda contt tta com os cr-tnctptos adotadcs
pelO Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP1550B-B ROBERTO ViTAL FoMOB
•• ~•••••• PA~ECER •••••"'•• t<

A enumeeacão das comlJetências nvntctpats não é exaustiva
Às que cor-st em, pooer-tancs acrescentar em geral, necar-oc con
tra a ccnctsêc que deve dominar o texto constitucional Esses
assuntos poderão vtr- nas teta Estaduais ou na ter Federal ce-'
dtnar-te- ---------------------------_..._-----------------, -----------------------------

lP15S09-6 ROBERTO VITAL PMOB
........... PAREceR ..... "''''......

A proposição não concorre para CI aperfeiçoamento do tex
to const trvctcoa t em elaboração Pela rejeição

lP15510-0 ROBERTO VITAL PMOB
••••••••• PARECER ••• " ......

Pretende a emanda acrescentar h1D6te5~ de intervenção do
Estado no Mut,1c'pio, quando o Executivo detxar- de entregar

ao legislativo as cotas or-çamentér-tas previstas Entendemos
que o Poder Lpgislativo já mspõe de meios para garanttr os
seus direitos, nessa matéria, tcr-nenoc-se inconveniente a 1n
tervencãc eataouat

Pelo não acolhimento

lP1S511-8 RDBF.r..ro VITAL P!IIOB
............ PARECER ••••• "'•••

A emence objetiva dar nova redação ao parágrafo 20 elo
ar-t 29, estabelecendo como extnênctas eseenctats a que os
sar-ttocs sejam de âmbito nacional a organ1zação em pelo menos
um terço das Un1dades da Federação e a eleição de represen
te para a Câmara Federal Em Que pE'sem os méritos da proposi
ção preferimos uma redação ~ue enseje maior liberdade na far
maçiío das agrem1ações partidárias Favorável em parte-------------------------------------------------------------------------------

'P155l2-6 ROBERTO VITAL PMOB
•• "' PARECER ...

A matéria constante da p..esente Emenda é tip1ca da le
gislação inftaconstitucional, dai nosso parecer contrar10-------------------------------------------------------------------------------

lP15513-4 ROBERTO VITAL PMOB
"'•••• "'••• PJ>.RECER •••••••••

D detalhamento da norma proposta é incompat'vel com a conci-
são Que deve reger o estilo das regras J:onstitucionais A
idéIa em s1 merecer elogio, mas parece ter melhor lugar na
le1 ord1nária ou nas leis estaduais

lP15Sl4-2 ROBERTO VITAL PMOE
.......... PARECER .

A questão do limite de 1dade é Dastant€" complexa e exige
regulamentação a respeito EfE't1vamente, não há como general i
zar. p01s para determ1nadas carreiras e serviços ha Que se es
tabelecel limites AssiM sendo, a matérla deverá mef'ecer aten
ção da lei ordinária

1P15515-1 ROBERTO VITAL PMDB
............ PARECER .

Há determinadas categorias profissiona1s dentro CIo serviço
pl>bltco que, devido ao exerc,cio de ativ1dades perigosas, com
sérios riscos de v1cla e para a saúde, merecel'l ter uma aposen-
tadoria e~pec1al •

Entretanto, não cabe a COnstituição estabele:cer_ quais as
atividades Que devem ser enquadradas nesta espécie Diante
disso, será inserido na Nova Carta Um dispositivo Que remeta

IP15523-1 FARABULINI JúNIOR PTB
••••••••• PARECER ."' .

Os cr-tnctptce que tratam da exploração mineral en terras
ind'genas foralll transformados em um untcc dispositivo Neste,
optou-se pela manutenção da excr-essãc "terras irdtgenas" por
ccns toer-ar-ncs que ela reflete o entend1mento de terras de
posse permanente das populações indtgenas

Pela rejeição.

lP15524-0 FARABULINI JuNIOR PTS
."'.... "'.... PARECEP •••••••••

A cr-eaente emenda tem por fim estender os beneficios da
a-rtst ta pr-evtata no ar-t 475 do Projeto aos que foram tnat t
vades por declaracão de incapacidade r ts tca ou Mental

É inegável a boa intenção oeecnstr-aca pelo ilustre autor,
buscando reparar injustiças cometidas aqueles que, por pro
cessos artificiosos foram afastados de suas funções

A general ts-acãc cr-etencrca. entretanto, torna tnexecutvet
a aplicação da regra em Questão, face a 1'llpossib11 tcaoe ele se
distInguir das declarações ele tncecact tecãc acceres emitidas
1rregwlarmente, por razões polH1l.as.

Não há como atender a tal pretensão, devendo o interessa
do ess tna--ee na faculdade crevtata no ar-t 429 ac srojetc e

< cont ido no sucst f tut tvo
Pela m-efuntctat toece-------------------------------------------------------------------------------

lP15525-8 FAR....BULINI JúNIOR PTS
••••• ""••• PARECER •••• 01-."' ••

Pela cr-ef uctcat roace A emer-ce ja está parcialmente
tendida

lP 15526-6 IWV BACELAR PMOB
."'....... "'.. PARECER ."'•••••••

O c-opcetc na Emenda esta em parte considerado no SUDS
t ttut tvc

1P'5527-4 DIONíSIO HAGE PFL
......... '" PAReCER .

A expressão -p-oventca'' imp11ca a sua tota11dade E a
remuneração abrange neat t r tcacões e vantagens pessoais O tex
to do projeto já atenoe ao pretendido, em redação ccnoat tvet •

Pelo não acolhimento

1P15528-2 OIONíSIO HAGE PFL
."' PARECER ...

Proposta acctntda parcialmente por sua cccr-tuntcece , nos
termos do Substitutivo.

1P15529-1 OIONísIO HAGE PFL
•••• *''''**'* PARECER "''''* .

-----------------~:~~-~~:~~::~~-~~~:~~:.:_~~:_:::~:_~~-~~~::~:~:~~~------------
lP15530-4 OIONíSIO HAGE PFL
.......... PARECER .....,..,. ...

Optamos por exig1r ·quOl'um- de dois terços pal'a apl'O
vação da lei orgânica Essa diretrizz perMite .Que o referido
estatuto tenha maioi' consenso e Dor consequênc1a maior dura!:Ji
1idade

,1P15531-2 LEUR LOMA~TO PFL
."' PARECER .

Pretende a Emenda que se inclua no elenco de competência
legIslativa da Un1ão a pl'opaganca comerclal.

A materia, a nosso ver, POC!e ser abrangida pela legisla
ção pertinente ao consumo, re.!:oUltando desneceSSária a expres
sa all:lsão pretend1da

Pela prejudic'alidade da Emenda
-------------------------~-------------------------- ---------------------------

lP155$2-1 lEUR lo.'AANTD PFL
......-* ••• PARECER ."' ..... "'.....

Objetiva o autor da emenda a substitutção, no inciso XX
do artigo 1~ do Projeto, do termo "saude" por "higiene- A
finalidade do referido inciso e a de asseg:.Jrar ao trabalhador
o direito de não ter sua saOde ameaçada no local de trabalho
Abrange, entre outros aspectos, o direito a ambiente salubre
de trabalho, a segurança dos equipamentos Que manipula e a
ritlllo de trabalho cOfTIpat1vel com sua potencialidade f~sica

Sob esse !Jonto de vista, consideramos que o termo saude
expressa melhor a abrangência desejada seguran;a e higiene,
contudo, além de VOCábulos já c:cnsagrados na med1clna do tra
balho, destacam questões fundamenta1s para a saúae !lO traba-
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tnecor- Dal a redação por que optamos "saude, higiene e se
gurança do trabalho

Pela aprovação oar-ctat da emenda

lP15532-1 LEUR LOr.'ANTO P'L
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-----------------~:~~-~:~~~~~~--~-~~~~~::~_:~~~:~~~~::-~-~:~~~~~-:~~~~~:_------
lP15546-1 ARNOLD FIORAVANTE POS
.......... PARECER •••• *••••

Pela aprovação oar-ctat . nos termos do substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------

lP15539-8 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe que, no inciso IV, do ar-t 17, do Pro-
jeto, so subsista a norma da at tnea "a"

Quanto á et tnea "a", a proposta coincide com o nosso pos1
ctcnementc

üas supressões propostas. a maioria já consta dos parâ
metros por nós fixados no parecer à Emenda 1p16815-5

Portanto, é o caso de aprovação parcial

1P15533-9 LEUR LOMANTO PFL
••••••"''''. PAR.ECER " ••• " ••".

O pr-oposto na Emenda confl1ta com os or-tnctptos adotados

-------------~~_:~~~~:~~-~:_~:~!:~~:::~~~~--~:~~-~:!:~~~~----------------------
1P15534-7 LEUR LOMANTO PFL
••""••••• PARECER •••••••••

Pelos parâmetros por nós expllc1tados no parecer a Emen
da 1P16815-5. fol COMetido a assemateta geral da entidade a
ccmpetêncta para t rxar- a ccntr-tbutcãc sindical, Uma das pro
postas da Emenda presente

Pela aprovação parcial

lP1553S-S PEDRO CANEDO PFL
•••••••". PARECER ."""•••• ,,

O proposto na Emenda confl t ta com os cr-tncrctos adotados

-------------~:~~-~~~!::~------------------------------------------------------
1P15536-3 PEDRO CANEDO PFL
.""."•••• PARECER ••• "'•••••

Não obstante os elevados pr-ccos ttos do eminente Constitu
inte, o acréscimo do parágrafo proposto. no qUI? diz r-escsttc
ao prazo do mandato, confl t ta com a sistemática geral adotada
pelo Projeto de Constitutção

-----------------~::~~.:_:~~:_~:~~-~:!:~~~~-~~-~~:::~::_:~:~~~-----------------
1P15537-1 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER ....."'.....

Os objetivos persegutdos pela Emenda cont t f tam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

1P15538-0 PEDRO CANEDO PFL
.......... PARECER •••••••••

Para nós, são os seguintes os parâmetros constitucionais
da eatér-ta da organização sindical
1 - 1 tber-caoe de associação prct tss tcnat ou stnctcat ,
2 - autonomta sindical. vedado à tet orc tnár-t a exigir autori-

zação do Estado para a fundação de sindicato, tnst ttuf r
Qualquer tipo de interferência na organização sindical ou
Obrigar à filiação ou a manutenção dela
3 - ccaet teentc à lei cr-cmér-ta da cteccstcãc sobre as condi
ções para o registro das associações sindicais perante o Po
der Publico e para a representação nas convenções coletivas
de trabalho.
4 - competência da assemblela geral da ent toacee sindical pa
ra fixar a contr-tbutcêc sindical da categoria, para o custeio
de suas atividades, a ser descontada em folha,
5 - exclusividade de representação perante o Poder Publico de
uma das entidades sindicais, quando mais de uma pretender re
presentar o mesmo segmento cateacr-tat ou a mesma comunidade
de interesses

A Emenda harmoniza-se com parte do quadro constitucional
acima explicitado, mas discrepa dele em parte

Somos pela aprovação parcial

PMD8

PMOB

1P15567-3 PAULO MACARINI
........... PARECER •••••••••

lP15557-6 NILSON GIBSON
.......... PARECER •••••••••

1P15566-5 PAULO MACARINI PM08
••"' PARECER •••••••••

Se no texto consta a proibição de ctreeenca de vencimento
entre os três Poderes, automática será a diferença no mesmo

_____________~~~:~ __~~~_~~_~:::::~~~~:_~~_~~~!~~_:_~~~~~~~~~_~~:::~~~~a

1P15564-9 PAULO MACARINI PMDB
• •••••••• PARECER .

A redação proposta pela emenda visa a estabelecer cr-tnct
pios para o planejamento familiar melhorando o texto do Pro-

------------_!:!~--~~~-~::~_:~~:_~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~--------------
lP1S565-7 PAULO MACARINI PMOB
.......... PARECER •••••••• "

übj et tva o autor da emenda a substituição. no inciso XX
do ar-tigo 13 do Projeto, do termo -eauee- por ·higiene" A
finalidade do -eeer-toc inciso é a de assegur-ar ao trabalhador
o direito de não ter sua saude ameaçada no local de trabalho.
Abrange, entre outros aspectos. o direito a ambiente salubre
ele trabalho, à segurança dos equipamentos Que manipula e a
ritmo de trabalho conoat tvet com sua potencialidade t is tca

Sob esse ponto de vista, consideramos que o termo sauna
expressa melhor a abrangência desejada Segurança e higiene.
contudo. além de vocábulos já consagrados na medicina do tra
balho. destacam Questões fundamentais para a saúde do traba
lhador nat a redação por Que optamos -sauoe, higiene e se
gurança do t raba1no

Pela aprovação parcial da emenda•

1P15560-6 GABRIEL GUERREIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

---------------~_:~:~~~_:~~-~~:!~~:::~~-~:~~-~~~~~:~~~_!~:~~-~~-~~!~~~---------
lP15561-4 PAULO MACARINI PMDB
• PARECER .

A r-ectass tr tcacãc subentende a reestruturação. de modo
que não na necessidade da tnsencêc do termo no texto

-----------------~:~:_~~:!~~:~~~~~~:~:_-------------------------------
lP15562-2 PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A forma adotada no projeto já contempla a hipótese

-----------------~:~:_~~:!~~~:~~~~~:~:_----------------------------------------
1P15563-1 PAULO MACARINI PMDB
.......... PARECER .

A redação adotada pelo projeto e suficiente ao objetivo coli
mado

lP15559-2 UBIRATAN AGUIAR PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda aborda assunto ainda discutido a n'ivel de Pro
jeto, devendo o substitutivo firmar posição eer tru t tva sobre
o te-na

1P15547-9 ARNOLD FIORAVANTE PDS
.............. PARECER .

Não Se trata de mater ta de conteúdo const tctonat Pela
rejeição

1P15558-4 ADOLFO OLIVEIRA PL
........... PARECER .

A Emenda, por ferir tema de fundamental importância. se
rá levada na devida conta por ocasião da elaboração do Subs
titutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

A Emenda propõe a supressão das at 'ineas ~b· ·c· "n" e
·e~ do item VII do ar-t tao 11 do Projeto

Prcocstas idênticas constam de outras Emendas. ressal
tando-se Que, com o novo Substitutivo, as aHneas em preço ja
for-am sucr tmtcas

Pela aprovação parctal-------------------------------------------------------------------------------

lP15548-7 ARNOLD FIORAVANTE PD$
••••••••• PARECER ."•••••••

A Emenda ora oferecida visa à supressão do ar-t 429 do
projeto, o qua I autor-t za sejam os atos cr-at tceocs pelo coman
do dos governos autor t t ar tcs desde 1964 suscet tvets de apre
ciação pelo Poder auotc í ar-to

Essa sempre foi uma das grandes esotr-ecãcee daqueles que
se v tram tníust tcaoos pelo atos em Questão. não podendo a no
va ccnst ttutcãc cetxar- de atender os anseios em questão. es
pecialmente numa fase de transição para a ccnsct tcacãc do
regime democrát1co

-----------------~:~:_~:!:~~~~-~~_:~:~~~-------------------------------.-------
1P15549-5 ARNOLD FIORAVANTE POS
........... PARECER .

A ampltaçâo das teuntoaoes tr-tbuter tas contraria ten-
dência crescente que vem se manifestando, entre os const ttu
tntes, desde o tntcto dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões reeet tcea. alem ae comprometer a meta de se refor-

-------------~~~:~-~:_~~~~~~~:_~~~~:~~~~:_:_:::~~~~::.:-------------------------
1P15550-9 JúLIO CAMPOS PFL
••••••••• PARECER .

A fixação do t'ermino dos mandatos dos atua ta êovernarrcr-es
e Vice-Governadores, como propõe a emenda. não-e de ser aco
lhida

-----------------~:~~-~:!:~~~~.:_-----------------------------------------------
1P15551-7 JuLIO CArJlPOS PFL
•• "''''••••• PARECER .

Os cnsocs tt tvcs presentes na emenda são pertinentes ao
âmbito da legislação ordinária e como tal devem ser tratados

-----------------~:~:_~:!:~~~~.:_--------------------------------------
1P15552-5 DIONíSIO DAL-PRÂ PFL
" •• "'••••• PARECER .

Os objetivos perseguidos pela Emenda cont f t t am com a
orientação adotada pelo Substitutivo

---------------------~:~~-~:!:~~~~---------------------------------------------
lP15553-3 COSTA FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••"'•••••

-----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~.:_~~:_::~~~-~~-:~~::~:~:~~~------------
lP15554-1 COSTA FERREIRA PFL
........... PARECER •••"'•••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão

-------------~:_:~::~~~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP15555-0 ADOLFO OLIVEIRA PL
"'•••••••• PARECER .

À Emenda contribui para o aperfeiçoamento do subet ttut t-

-------------~~--~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~----------------------------------------
lP15556-8 NILSON GIBSON PMDB
........... PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade A emenda ja está totalmente aten
dida

PDSlP15S45-2 ARNOLD FIORAVANTE
........... PARECER •••••••••

1P15540-1 MICHEL TEMER PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda dá competência exclusiva à União para instituir
empréstimo compulsório. inclusive nos casos de sue-r-e externa

~e~~~e~:~d~~~ag~oag~~r~~~e;~~~o~á~~aa~~, p~;~rd;~~~ e; ~~v~~ g;;
zo não excedente a dois anos e finalmente sujeitar-se a corre
cão nonetár ta

Em casos de calamidades. os Estados ricos devem ter a fa
culdade de pr-estar- socorros com r-ecursos existentes em seu
próprio território, sem onerar as populações dos Estados mais
pobres, por outro lado. as questões relativas a prazos e atua
t taecãc de valores são matar-ta própria da legislação
tnrr-eccnst ttuctcnat , dada a necessidade de adaptar-se a norma
às exigências da conjuntura; r tnatmente, em relação a novos
tipos de empréstimo coeputsor-to, cabe lembrar que a população
não aceita bem esse instituto como instrumento de enxugamento
do Mercado, como ficou evtcente em recente pacote econômico

-------------~~-~~~~:~~--------------------------------------------------------
lP15541-0 MICHEL TEMER PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda objetiva acrescentar. ao artigo 263 do Projeto
de ccnst ttutcão.excr-essa referência as contribuições destina
das a atender a parte da União no custeio dos encargos da Se
guridade Social, e suprimir, do mesmo texto. a excr-essãc > cu
f e criação seja autorizada por esta const t tutcãc"

A preocupação do Nobre Parlamentar no tocante à inclusão
proposta não se justifica, posto Que a expressão· contribui
ções scctate- compreende as contribuições do empregado. as do
empregador- e as da União

Quanto ao mais, entendemos mais apropriada a forma cons
tante do Projeto de Constituição da Comissão de s tstemat tza
Cão

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P15542-8 MICHEL TEMER PMOB
••••••••• PARECER •••••••"'.

A Emenda pretende evitar- Que o Estado surpreenda o con-
tribuinte "com nova tributação, ou aumento de tributo, no
correr do exer-ctctc-

O Projeto, contudo. já contém essa garantia tradicional'

~~4~i~~~~~ io~si~:u;~~n:l"~~~sl1eiro,como se vê no artigo

------------------~~:~:_~::~~.:_~~~~~~~:~~~-~_:~~~~~::_--------------------------
1P15543-6 ARNOLD FIORAVANTE PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposição apresentada e valiosa mas, a reaucece tir-a
ef tetr-a está a exigir o cumcr teento do atendimento do ensino
tuncamentat , o de 1 grau e obr-tnatcr-tc Assim sendo não ha
verá recursos financeiros para a execução do cr-evtatc na pre
sente Emenda

O conteudc referente a r-ecurso destinado a educação já
está agasalhado no presente Projeto.

-----------------~~~~-~:!:~~~~.:_-----------------------------------------------
lP15544-4 ARNOLD FIORAVANTE PDS
••••••••• PARECER •• " ••••••

Matéria de grande eer-Jtc que, no entanto. deve ser coj e
to de legislação ordinária e de diretrizes de ccr tt tca cten
t tr tce e tecnológica

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
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A Matéria e pertinente à legislação ordinária
Rejeição

1P15568-l PAULO MACARINI PMDB
.............***.. PARECER *... **.... 'lo**

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

1P15569-Q PAUl.O MACAR!NI PMDB
.................. PARECER ..

A sugestão foi acolhida. parcialmente no merito, nos ter
nos do Substitutivo do Relator

1P15570-3 PAULO MACARINI PMDB... *"' '?ARECER .
O ccneecoc da emenda apresentada refere-se a matéria que

figuraria melhor em legislação complementar Merecerá, pois,
adequada cons i oar-scêc. na ocas i âc pr6pr i a

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

1P1557l-1 PAUl.O MACARINI PMDB
....."'....."'''''''''' PARECER *"''''..''' ........

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

1P\SS72-0 PAULO MACARINI PMOB
......... "'..... PARECER ...."'......."'**

A Emenda objet tva tctutr- artigo no Projeto de Constitui
ção da Comissão de Sistematização, de modo que fiquem imunes
do trccstc de renda os rendimentos correspondentes a 15 saj á

r-tos mtntecs
Não obstante a tmccr-tâncta da Emenda., entendemos que se

trata de matêr ta que, por sua natureza e cer-ecter tst tces , de
ve ser regulada a ntve t de legislação ordinária e não no
texto constitucional

O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção cabe
a tet , entre mte t arres de r-endtnentos , especificar os que se
sujeita á taxação e declarar os Que ficam fora da tributação

Somente quando se trata de proteger valores funda-
mentais é que a ccnst ttutcãc deve intervir e cr-tar- restrições
ao Legislativo

No caso em debate, a realidade econômica-social pode se
apresentar cambiante, ensejando que pessoas com reduzidos
rendlmentos de determinada escécte oer-ceoam. t amoem. rendi
mentos expressivos noutras espécies - o que desaconselha so
lução untca. r~glda" via constituição A lei ordinária tem

---------_..--~:~~~~~~-~~~~~~~~;-~~~~-~-~~~~~~:~~-~~-~~~~~-~~:-!~:~:_-----------
lP15573-B PAULO MACARINI PMOB
... *"****** PARECER ...**.*** ... *

A emenda, a despeito de seu mérito, envolve mat ér ta que.
por sua natureza eecectrtca, deve ser tratada a rüvet de le
gislação ordinária

Pela rejetcêo

1'?15574-6 PAULO MACARINI PMOB
... *•• ****. PARECER * .

Malgrado seu tnccntestavet mer ttc, a sugestão contida na
enenda fica pr-ajudtcaca em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo, o dispositivo que o ilustre autor
propunha alterar-------------------------------------------------------------------------------

1P15575-4 PAULOMACARINl PMOB
•• *.."'''''''* .. PARECER ***..... **"'.

Apesar de acatada a supressão proposta, manteve-se um
vtncurc mais brando, no ar-t 351, entre saude e meio
ambiente, em função das tnter-ccr-r-ênctas entre ambos Pela
aprovação

lP15576-2 PAULO MACARINI PMDB
.....*....*..'lo PARECER .......*.....

Acatada a sucr-éssãc proposta A saune ocupacional e men-
cionada entre as concetênctas do sistema nacional untco de
seuoe e devera ser disciplinada oportunamente

Pel a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P15577-1 PAUl.O MACARINI PMDB

****...•....AP~~~g~:1~;~ ..;;..teta ccnt t tt a com a ;lstemát1ca adotada
pelo nona texto, a qual vtse a conferir recursos sur tctent es
às unidades federadas e aos Mun\c'ip'ios par-a que se inaugure
fase de eatab tt tdaoe t tnance tr-a a todas as pessoas de direito
publica interno

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P15578-9 PAULO MACARINI PMOB
................ PARECER "'•••*......*

A eeenca apresentada não se coaduna com o atual crcnos ttc
de simplificar a redação do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos or-esctndtvets é: cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o cr-tnctptc do direito, COMO o fez o Pro
jeto de ccnst ttutoãc, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualHicalll a matéria e que são pertinentes a leg~sla

ção ordinária ~

Pela rej etcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P15579-7 PAUL.O MACARINI PMOB
"''''*.....*... * PARECER ••***.*..*

Efetivamente. trata-se de matéria t tntcamente 1nerente à
legislação cr-dtnar-ta, razão pela qual não acolhemos a presen
te emenda

lP15580-1 PAULO MACARINI PMDB
............... PARECER * .

aret tvemente, trata-se de matéria t totcaaente inerente a
legislação cedtnãr-ta, razão pela qual não acolhemos a presen
te emenda

1P15581-9 PAULO MACARINI PMDB
"'''' .... *•• * PARECER .*.******

Parecer idêntico ao de n 1p16B47-3
Pela. r-ej etcãc----------------------------------------------------------------,,--------------

lP155B2-7 PAUl.O MACARINI I PMOB
...**......* PARECER *** ....*....

Parecer toênt tcc ao de n 1p16950-0

-----------------~::~-~:!:::~~-------------------------------------------------
1P15583-S FLÁVIO ROCHA PFL
... ** PARECER *•• 'lo * ..

A r emenda. que fere mctt tcrcs aspectos ccs capj t uj cs
da ordem econômica e social, sen duvida tem contr1bu1ções
s1gn1flcat1vas ao suost ttut tvc em elaboração Pelo acolhimen
to parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P15584-3 JOSÉ CAMARGO PFL
"'.....**... PARECER "'*....."'.*.

A Emenda é de ser r-ejet taoa

-----------------~::~-~:!::~~~-------------------------------------------------
lP15585-1 JOSÉ CAMARGO PFL
* *'" PARECER * *

A questão relativa á composição de resultados de balanços
para erettc de distribuição de lucros, mesmo em empresas pu
blicas. constitui nitidamente matéria de legislação ord1nã-,
r-ta

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P15586-0 JOSE CAMARGO PFL
* "'''' ..''' PARECER * .

Acolhida parcialmente, no ner-ttc, nos termos do Substitu
tivo do Relator
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1P15587-8 JOSE CAMARGO PFL
**..*..**..* PARECER ..**•• *......

A emenda do nobre ccnst ttutnte dispõe que deve ser acres
centadas ao Hem XXVII do artigo 13 as expressões "nos termos

da le1"
Na verdade os micro. m1ni e pequenas empresas. não serão

obrigadas à nanut enção de creches e cr-e-escctas , no caso elas
prestarão apenas à ass tst êncta. que poderá ser realizada v ta
convênios com tnst ttutcões do Governo, ou atr-eves de conven

ções coletivas,
Isto posto, somos pela rejeição

1P155B8-6 JOSÉ CAMARGO PFL
.** •• 'lo* ..... PARECER. *".**"''''lo*

Rejeitada. A matéria e caservet de tratamento através de
legislação cremar-ta-------------------------------------------------------------------------------

1P15589-4 JOSÉ CAMARGO PFL
**.... **.... PARECER **** •• ***

A emenda ara sob exame dispõe que "a aocsentedcr-ta rural
nas cond1ções de redução prevista em tet ~

Por ursa questão de Técnica Legislativa. julgamos que tal
matér ta deva ser ctscrot tnaca. no cepttuto de Seguridade So
cial

Ante o exposto somos pela sua pr-ej cdtctat tcaoe

lP15590-8 JOSÉ CAMARGO PFL
** PARECER ** ** *

O regime da cr-etutcece no trabalho doméstico nem sempre se
caracteriza como uma exploração de trabalho, se ccnst ttutnoc.
muitas vezes, numa oportunidade de ajuda da famll ia hospedei
ra a pessoas necess t t aüass que, em troca, recebem at tnerua
cão. moradia, amparo à sauce e à educação Entretanto, tal
norma poderia gerar abusos tmcerccévets , o que nos aconselha
sua r-efetcãc

Pela r-ef e tcãc

IP15591-6 JOSE CAMARGO PFL
**"''''.......* PARECER ..*.*****.

Quando se aprovou a composição da Comissão da nedtvtsão
Territorial na Comissão de Organização do Estado, pensou -se
em fazê-la mais ampJa dO que se propõe na emenda, vtsancc
cae-jne um cunho realmente t ecmco Da~ a nossa opção por
manter a redação original-------------------------------------------------------------------------------

1P15592-4 JOSE CAMARGO PFL
**...*"'...... PARECER *.*"''''lo''**

vtsa a uma melhor e mais s tntét tce redação das al 'ineas "a",
"b" e "c~. do inc1so t t , do art~go 17 do Proj~to Constituição
que se fundiriam numa untca Julgamos mata otcét tca a redação
do Projeto

1Pt5593~2 JOSÉ CAMARGO PFL
.....*..*..... PARECER ......*.... *..

Pela ("e~e~ção por não se ajustar- ao consenso da ccetasão
de Sistematização

1P15594-1 JOSE CAMARGO PFL
.... *"'***.... PARECER ••*..*"'*"'*

Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
4B7. que dispuntlam sobre a eatér-te no Projeto da COmissão de
Sistematização, foram suprimidos no suost ttut tvc do Relator
Ver, a crocosf to. o teor do parecer dado á enenoa numero
1P00202-B

1P!S5S5-9 JOSÉ CAMARGO PFL
*"'*••• *.... PARECER "'••"'*.... *

O ctsnos tt tvo que a emenda visa a acrescentar ser-r-ta ma
teria de iet c-etna-ta

-----------------~~~~-~:~:~:~:'_------------------------------------------------
1P15596-7 JOSE CAMARGO PFL
.......... PARECER ......... "'•••

A emenda ao Preâmbulo, que recomendamos ã aprovação, é
das mais simples, e reza "A asse-nol e ta Nactcna t cons r t t utn 
te, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte ccnst ttutcãc "

--------------------~::~-~:!:~~:~:_~~~~~~:~:_~::!~-----------------------------
1P15597-5 JOSÉ CAMARGO PFL
**** ......,* PARECER ...."'***......

A emenda cot tna estender a todas as cateacr-tas cr-or tsatcnats

1~cr~~i~t~ai:~;;t~Sfe~~~~~;~o~o~aA~:~t~s ~d~~~{~i~a~~~o~ene-
Pelo não acotntmentc

1P15598-3 JOSE CAMARGO PFL
....**.......*... PARECER ..... "'...........

O assunto compete â leglslação or-otnér ta. não é normal cons
titucional
Pela re~eição

---------~~~~599:~---------~õ~~-~~;;;GÕ----------------------------~;~---------

•••••*"''"* PARECER .'lo**......**
A referência ntatór tca e l1ngu~stica revelam a importância da
proposta de Emenda apresentada. entretanto, os debates nas
subcomissões e nas Comissões conseguem a expressão "predomi
nante" como a mais coepat tve t com O sent1do Que realmente se
quer dar ao assunto-------------------------------------------------------------------------------

1P15600-9 LOURIVAL BAPTISTA PFL
** PARECER .*** ..

Da mesma forma que se deve fixar a jornada normal de
trabalho. parece-nos de toda ccnventêncta ressalvar, como
faz o ctsposf t tvc .. que em se tratando de turnos ininterruptos
~~á~ia~evezamento. a jornada deverá ser eeouatoa para 6 horas

1P15601-7 LOURIVAL BAPTISTA,- PFL
.........*..* PARECER '"..'lo .........*

vtee á supressão da at tnea "h" do item II do ar-t tac 17 do
Projeto do Constituição. tenda em vista que a mater ta oever-ta
ser reservada à lei or-dtnar ta Não julgamos, contudo, que o

--------~----~:~~~::::~~-~~~~-~::~~~-~_::~:~-~~~:::~~::~~~~--------------------
1P15602-5 LOURIVAL BAPTISTA PFL
..**"''lo....... PARECER ".* •• 'lo**..

AS vantagens aov tndas eamcceentaaçêc tecnoteatca. inclu
sive no que tange a automação, ainda que sejam fruto do in
vestimento de capital, estão intimamente relacionadas com o
trabalhador Devem elas auxj t tat- o empregado no sentido de
dar-lhe melhores ccnctcões de trabalho. em Questão de higie
ne, sauoe e segurança Não podemos esquecer que o empregado
investe sua cacactcaoe mental e t ts tca para o crescimento da
empresa, e dela deve receber os oenet tctos da mccer-ntaeçãc
;eco016g1ca. em contrapartida

lP15603-3 LOURIVAL BAPTISTA PFL
..*.."'''''''*.''' PARECER *....."'''''''*..

Objetiva o autor restringir a proibição de intermediação
de mão-de-cer-a dos casos em Que esta resoonda por mais de 201
do contingente de empregados da empresa tocatar ta,

A proibição proposta no Projeto não pretende reduzir a
tnt ermeutaçãc a t tmt tes "ace tt ãvers " A· trrrançâc é veda-la,
na execucac de trabalho perrranente, de manetr-a a tornar regra
estabelecimento de vtncuto enor-eçat tctc direto entre tomado
res e prestadores de serviços
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lP15603-3 LOURIVAL BAPTISTA PFL 1P15616-5 LOURIVAL BAPTISTA PFL

É certo que há setores em que a intermediação de mão-de
obr-a r-eveste-se de car-acter-tst tcas car-t tcutares Essa a razão
que nos levou a prever, na redação do SUbstitutivo a possibi
lidade de ressalvas fixadas em lei

Mantemos, contudo, nossa posição contrária a inscrição
~UalqUer limite. no texto ccnat ttuctonat , a r-eoecãc proposta

1P15604-1 LOURIVAL BAPTISTA PfL
••••••••• PARECER .. 'lo•••••••

Consideramos Que a aes tetêncta aos rt uice e dependentes
dos tr-aua uiauor-es pelo menos até 6 (seis) anos de toace, em
creches e cr-e-escctes , é uma r-atv tnc tcacão oos tr-aoatnacor-as
da maior justiça

Por outro taco, o tttctsc quer assegurar um direito cecor>
r-a-rte da própr ta essência da empresa De fato, ela não e ape
nas urra atividade econômica Ainda que vise o tucro. tem t am
~é"! uma etnat toaoe social a Qual não pode se furtar

lP15605-0 LOuRIVAL 6APTISTA PFL
.,.."'•••••• PARECER •••"••"'.'"

A supr-essêc proposta pela Emenda (art 5". I) impede
a aceouaçãc da legislação eeoer-et as cecut tar-teoaoes dos Esta
dos Pelo não acolhimento

1P15606-8 LOURIVAL BAPTISTA PfL
••••••••• PARECER "

Pretende a supressão da at tnea "a" do inciso IX do artigo 17
do Projeto de Constituição. porque nuna sociedade aberta ba
seada na livre tntctat tva, não se justifica conferir ac Esta
do o controle de mercaco de bens e serviços essenciais. A su
pressão parece-nos aconselhável

1P15607-6 LOURIvAL BAPTISTA PFL
........... PARECER •••••••".

A jornada de trabalho de 40 horas semanals, como consta
do Projeto, oe 44 ou 48 haras, corno cronostc em numer-ostss t-
mas Emendas. teve, de certo roce. um r-erer-enctat comum
A mator ta elas propostas, mesro na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas just te tcacões , seja cet a forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada a legislação cr-emar-ta

De fato. a jornada de trabalho deve refletir uma sf tua
cão conjuntural que s6 a tet pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida eccnontce do
sars , mas, pelo desenvolvimento tecnctcatco. por motivos de
interesse publico ou ate por ccr-pr-oveoas razões oe or-ce-r ps t
cosoctat , podem vir a ser a solução ideal sessatte-se, por
oportuno, qUE' ll'eSI1O no reg1me atual de 48 horas semanais, vá
rias categorias. em decorrência de lei esoecvt tca ou por for
ça de ccnaurstae em acordos ou convenções cctet tvas ja Cum
pre"! jc-oeeas r-euuz toas

Num quadr-o rrwe-sc. em Que a necessidade imperiosa oe
se expandi I" ou tncr-er-entar- cs rüvets de produção, até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo. propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que conpensatór-tas a ntvet de remuneração Esse, alias,
é o exemplo que nos da o Japão, onde a tntenetrtcacãc do tra
balho, longe de penalizar o trabalhado", e o meio eficaz de
lhe croctctar melhor padrão de vida.

ASSlm, considerando que o Congresso 'eactonat , sempr-e
senatver as r-etnvtndtcacões dos trabalhadores e consciente
uas realidades do Pats , podera, com maior t textbtt toaoe, dts
cipT tnar- essa controversa Questão optamos por eanre- apenas,
a limitação da duração dtar-ta do trabalho em 8 horas, no ma
~1ma

1P15608-4 LOURIVAL BAPTISTA PFL
............ PARECER .

Segundo cs parâmetros por nos der tneaocs no parecer a
Emenda 1P16815-S, deve ser sucr-tmtua a nor-ma da at tnea -d",

do item IV, do art 17, do Projeto
Pe 1a aprovação

1P1S6Q9-2 LOURIVAL BAPTISTA FFL
.... "•••"'."'. PARECER ••"'."••".

De acor-do com os parâmetros por nos delineados no par-e
cer â Emenda 1P16815-5, deve ser suprimlda a norma da al tnea
"e", do Item IV, do ar-r 17, do Projeto

Pe 1a aprovação

1P15610-6 LOURIVAL BAPTISTA PfL
••••••••• PARECER .

Visa à supressão da a t tnea -P do item II do artigo 17 dO
Projeto de ccnet ttutçãc. por entender que a meter-ta deve ser
reservada à lei ordtnar-ta E o nosso ponto de vista. salvo em
ee tratando de sindicatos

1P15611-4 l.OURIVAl. BAPTISTll PFL
••••••••• PARECER " ......c.••

Pelos parâmetros por nos cet ineados no parecer a Emenda
lP168l5-5, deve ser suprimida a norma da at tnea ~fU, do Hem
IV, do art 17, do Projeto

Pe1a aprovação

1P15i512-2 LOURIVAL BAPTISTA PfL
•••••••• '" PARECER .

No parecer dado à Emenda lP6815-5, resumimos os car-âme
tros constitucionais da or.9anização sindical. A norma da al S
nea II n " , do item IV. do ar-t 17, do Projeto, não foi conten
ataca naquela normatização

A presente Emenda nar-rrontza-se com nosso pcs rctcnamentc.
~el0 que deve ser aprovada

1P15513-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL
."••••••• PARECER .

No parecer d<tdo a Emenda 1P16B15-5, não flgura a norma
da al\nea "o', do item IV, do art 17, do Proji?to, por ter
sido entendida como matéria de lei ordinaria

A Ern~nda merece acolhimento
Pel a apro'-ação

1P15614-9 LOURIVAL BAPTISTA Pfl
......... ". PARECER .

Visa a supressão da al1nea -e" do item VII do artigo 17 do
f'rojeto de Constituição porQlJe envolve terceiros nos atos de
gestão dos serviços publ1cos e ativtdades essenciais A alte
ração parece procedente

------------------------------------------------------------~------------------

lPi561S-7 LOURrVAL BAPTISTA PFl
.""••••" .... PARECER •••" •••••

Somos favorável a supressão da nOrma da allnea "Q", do
Hem IV, do art 17. do Projeto, par considerar/tlOs que a ma
téria é de 1eg1sração ordlnál"1a

Pela aprovação.

1P1S616-S LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••".) PARECER •••••••••

No parecer a Emenda 1p14326-a, mostramos os parâmetros aos
Quats nos ateremos, na preceituação constitucIonal do exerci
elo do d1l"e.1to de greve

ali não consta a norma da aUnea "a", 00 item V, do art 17,
do Projeto, razão por Que acolhemos a pl"esente proposta de

sua suoressão

tP15617-3 LOURIVAL BAPTISTA PFl
••••••••• PARECER ......"'....

A enenoa harmoniza-se en' parte com os parámetros por nos
explicitados no parecer á Enenda 1p14326-8. nerecenoo acctnt
~~nto parcial

lP15618-l LOURIVAL BAPTISTA Pfl
....."'•••••• PARECER .

Embora sob outro fundamento, somos favorável a supressão
da norma ccnt toa na at tnea "D~, do item IV, do ar-t 17, do
Projeto

antenoeros que a meter-ta, se tiver de ser ncrrnat tzaaa na
const ttutcão. deve constar no capHulo que trata do Poder Ju
diciário

Pe 1a aprovação

11'15619-0 LOURIVAL BAPTISTA PFl
."•••••• '" PARECER •••"'•••••

-suctementar- esta sendo empregado sem referência a competên
cia corrente em Comum

1P15620-3 LOURIVAL BAPiISTA PFL
.......... PARE.CER •••••••••

Por ccns tder-ar-mcs que se trata de matéria c-cer-ta da lei
ordinária, exctutncs dos preceitos ccnst ttuctcnats atinentes
ao exer-ctctc do dtr-et tc de greve, a norma da at tnea "eu, do
Inciso V, do ar-t 17, do Projeto

Essa sucr-essãc a presente Emenda também propõe
Pela apr-ovação

1P15621-1 LOURIVAL BAPTISTA Pr-L
........"'. PAReCER .

A pr-oposta de exctusãc da nor-ma da ar tnea "f", do item v.oo
item V. do ar-t 17, do Projeto, feito nesta Emenda, coincide
com o que navtancs deliberado e que consta do mesmo feito no
parecer à amenos 1p14326-8

Pela aprovação

- lP1SS22-Q LOURIVAL BAPTISTA PFL
........... PARECER •••"'•••".

Em nosso parecer à Emenda 1p14326 onde demos os cr-ecettos
aproveitados a respeito do exer-ctctc oc df ref to de greve, su
cr-tmtecs a nor-ma da a1'inea u g " , do Hem V. do ar-t 17. do
Projeto

E o Que também propõe esta smenca
Pela apr-ovação

lP1S623-B A~TâNIO BRITTO PMDB
......".". PARECER ."'"••"•••

O eatebetecteentc de nor-mas sobre a entrega dos r-ecur-sos
objetos oe transferências para os Estados e os "unlc'p'os e
sobre o eccnoer-nanentc. petcs interessados. dos respectivos
cétcurca.eer-ta cr-erer-tver a criação de Conselhos de Represen
tantes Nesse caso, o oar-aar-arc un-co haveria que ser modifi
cado, tal como proposto na emenda Pela acrcvação

--------------------------------------------------~----------------------------

1P15624-6 ANTONIO BRITTO PMDB
......... '" PARECER ••"'....... "

O exa'se de eneruta e respectiva ju:>t1f1cação, apresentadas
pelo nob"e ccnst ttutnte, nos i avou a concluir que a alteração
cr-cccsta contribuiu evet tvamance para o ecer-eetcce-nentc do
sr-cf eto, tornando_o mats cr-ect.so

11'15625-4 ANTONIO BRITTO FMDB
* PARECER "'•••••

-----------------~:::_:~~~~:~~~:._~~:-~:~~:_~~-~~~:!~!~:~~~--------------------
1P15626-2 PNTONID BRITTO PMDB
.......... P..RECER •••••••••

-----------------~::~-~~:~~~~~~------------------------------------------------
11'15627-1 ANTONIO BRITTO PMOB
••••• "'.". f'ARECER •••"'.......

A Emenda apresentada propõe a supressão do ar-r tsc 331 que
trata da proibição da transferência de poupança de regiões
com r-e-ida tneer tor- a r'léd1a nacional par-a outras mais cesen
vctvtoes

Os ar-cu-entes apresentados foram considerados oer-t tnentes
e mereceram a nossa atenção Contudo, consideramos oesef avet
a eenutencãc de atnuaas eestr-tcõee as referidas transferên
cias de poupança________. ~:~~_:~:~~:~ã~_~:~:~:~:_~~:_::~~:_~~_~~~::~:~:~~~ _

1P1S62B-9 ANTONIO SRITTO PMüB
......... '" PARECER .".e•••••

A Emenda pr-opõe nova redação para o item lU e supri-
me os t tens IV e V do ar-t tqo 264

Em r-etacão ao t tem III, elimina a at tnea "a", sobre tr- 
retroatividade da lei, e propõe aumentar os prazos de trüctd
de v1gência por mais de 90 dias, alem do Que consta ce
Projeto Não obstante as razões apontadas pelo Autor, en 
tenoeeos que o Hem III ceve ser eent tcc como esta' a 'n-r-e 
tr-oat tv tuade escecrr tca das leis tr-ebut ar-tas deve ser ex
pr-essa e os prazos Que o Projeto dá para o 1n1c10 de vi 
gênc12. da lei são r-aacavets em ter-moa médios, s6 ocorr-en 
.:10 distorção se a pum tcecãc vter a ocorrer no ultimo dia,
ou seja, em 31 de dezembro Este, todavia, e um arguMento'
-eo tcr-ror-en" e não teria act tcaçãc nos caSOS de impostos se
ore patrimônto e renda

Em relação ao item IV, trata-se ee norma Que contro
la a sanha tr-tbutar ta do as taoo, protegendo os ccrrtr tbutn 
xes e por- Isso deve ser mant teta.

Já Quanto ao item V, estamos de acordo com as pondera 
cões feitas

Existe, no contenctoeo fiscal, o interesse individual
do contribuinte contra o interesse da comunldade represel'
tada pela Unlão, pelos Estados ou pelos Munic1pios Er.quan
to parece leg\t1mo presumir a bOa-fé da comunidade ao to"!ar
suas decisões dentro do processo fiscal. o mesmo não se po
de dizer em relação ao contribuinte, pois Que ao lado dos
contribu1ntes honestos, 1ea"l5, existem tanbê!'l os de !'lâ-fe ,
prontC's a eternizar as questões fiscais para tirarem pro
veito pessoal, mediante rete>nção de Quantias Que em verda
da pertencem ao Tesouro Nacional, Estado ou Mun1c\pio Há
necessidade, portanto, de criação de õb1ces às ações prote 
latarias dos maus contr1bu1ntE's, a fim ele QlIe o Tesouro 1

possa contar tambem com as contr1buições deles, deixando'
de pressionar a1nda mals os contribuintes de boa-fe. para
cc!mpensõ.r a sonegação dos r-ecalcttrantes Entre tais óbices,
com certeza, estão os privilégios processuais em favor da
fazenda Públlca O Projeto quer ev1t2r tais prlv1leg1os ,
desguarn~cendo, portanto, a fazenda Pübl ica na defesa dos
lnterpsse da comunidade A Emenda está corl"eta, ao propug
nar peja manutenção dos pr1vt1e.9ios, vale dizer, peJa na 
nutenção de instrumentos eficazes na def'3sa dos 1nteresses1

púb11cC's
Além do exposto. existe no d1spoSlt~vo constitucional'

em focO uma presunção contra 'ti é'splrito de justlç;) do
L.ongresso Nacional, que e apesentado COIJ'K) tendente a ex 
pedir norma processual Que favoreça uma das pdrtes ejll pre
ju\zo da outra O Hem do artigo 264 citado teria por obje 
tivo ultimo evitar que o Congresso Nacional vlesse a criar
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1P1562B-9 PMD6 lP15649-1 MÁRIO MAIA por

norma processual QUP desse a Fazenda Pub t tca vantagem nas
Questões fiscais ao nesmo temcc em Que traria m-ejutzo para
o contr-tnutnte envolvido ser-ta então uma declaração de
car-ctat toece do ccnn-essc Nacional. inclusive na sua atual
formação.

anrenoercs , assim. que o cnsccs tr tvc em foco deve ser

-------------~::~~~~~--~~-~~~!::~:__:~~-~~:~-~-~~~:~~~------------------------
lP1562~-7 ANTONIO BRITTO PMOB..... *•••• PARECER "' .

A elevação gradativa da oar-t tctcacão dos Estados, 01s-
tr-f to federal e Munic\p1os na arrecadação t r tbut ar ta , como
prevista no t t ern II do 10 do artigo 461, fol a formula en
contrada. desde a Subcomissão dOS Tributos, para coss tbt i itar
as acomodações necessar1as e decor-r-entes dessa elevação Pela

-------------~:~:~::~----------------------------------------------------------
1P15630-1 ANTONIO BRITTO PMOB
lO PARECER .

O proposto na eeenea está em parte considerado no Subs
t t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

1P15631-9 MÁRIO MAU por
............... PARfCER .

Pela aprovação A matar-ta é passível de legislação or-dt
nar ta

1P15632-7 MARIO MAIA por
................... PARECER * .

O proposto na Emenda está e'n par-te cor-s tcer-acro no Subs
titutivo

1P15633-5 r.1ARIO MAIA por
............ PARECER -;<••••••••

Pela rejeição
No sistema da atual ccnet ttutcãc foi reservada a cceoe-

têncta de lei federal dtsocs sobre o sistema aràatnf s tr-at tvo
dos terr t tór 105

lP15634-3 MARIO MAIA por
.......... PARECER ..

A definição da função social da terra devera ser objeto de
legislação ordinária
Pela t"eje1ção da eeeoca-------------------------------------------------------------------------------

lP15635-1 MÁRIO MAIA POT.$ PARECER .
to emenda é vát tca
E matéria de legislação or-dtnár-ta---------------- ---------------------------------------------------------------

lP15636-0 MÁRIO MAIA POT
............. PARECER .*.*•• *••

A proposta visa cr tar- o 'oIin1stéri0 de Oefesa
E matéria já tratada e somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15637-B MÁRIO MAIA POT
............>Il PARECER * .

f tnctscur tvet que a média de vida do brast tetro aumentou
consideravelmente nas ultimas décadas Provas de tal afirma
ção encontramos roas dados sobre o assunto levantados pelo
IBGE Diante dessa fato e daa dificuldades financeiras enfren
tacas pelo pa te , cond1deramos 1njustificavel a d tmtnu tçãc do
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentador1a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P1563B-õ MA!HO MAIA PDT
..' * PARECER •••••••••

A srooos tcãc em exame abrange o pr-tnctptc da vinculação
de recursos para o ensino. tendo sido aprovada na forma do su
bst t tut tvc

lP15639-4 MARIO MAIA POT
•••• "'~••• PARECER •••• *0:. •••

A matéria não se ajusta a s tatemat tca geral adotada pelo
Projeto, Que expressa. no oar-ttc.nar-, o entendimento, até
agora. da maler ta dos Constituintes

Pela rejeição

lP13640-B MARIO MAIA POT
"'•• "'•••• '" PARECER "' ..

As supressões ou acresci mos propostos cc-n respeito ao i
ten convergem para a "igualdade de todos perante a lei". aco
lhida no Subst t t ut tvo

lP15641-6 MARIO MAIA por
••••••••• PARECER ..

o ccnteuoc da Emenda em c:onfronto com o do Pr-oj et o e
das cenata emendas at tnent es ao masnc assunto não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se har-mcnt aa com a
s tst emer tca que orienta os cr-tnctptos na parte relativa I

aos Planos e Orçamentos

lP15642-4 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER .

A emenda ccnei t ta com as enenoes supresslvas pelas cuats
ootanos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15643-2 MÁRIO MAIA POT
....."'•••• PARECER "'.

Pela m-ejuctctat tceoe da zmeece , tendo em vista sermos a
favor da f ns t t tu tçãc do Regime Parlamentarista no Bras1l
A r-ater-ta, todavia, eocer-a ser det tr tca em Plenário-------------------------------------------------------------------------------

lP15644-1 M~RIO MAIA PDT
"'•••••••• PARECER .

Por razões ligadas a custo e oecuat tar-teoaooes do Distri
to federal foi acordada a não extensão da autonomia jur'id1ca
ao Distrito federal, a l"epresentat1vidade proposta pela emen
da é acolhida pelo Projeto da Comissão de s tstemet taacãc

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP1564S-9 MÁRIO ~AIA POT
.* ••••*•• PARECER oto.

Pela prejudicialidade da Emenda. tendo em vista sermos a
favor da instituição do. Regime Parlamentarista no Brasil
A materia, todavia. eocer-e ser definida em Pf enar-to

1P15646-7 MÁRIO MAIA por••••••• *'.. PARECER .oto ..

A emenda objetiva alteração que discrepa do entend1mento
da maioria dos Srs Constituintes. em meter-ta de regime de
governo

Pela r-ef etcãc

lP15647-5 MÁRIO MAIA POT
.... ", PARECER oto••••

Pela cr-ef udtctar "caoe da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da tnst rtu-cãc do Regime Parlamentarista no ar-as t t
A matéria, todavia, podera ser definida em etenar tc

1P1564B-3 MARIO MAIA POT
...*•••1<•• PARECER ••••*"'.......

A questão do s ts tema de Governo. em face das discussões
Que atnoa se processam. será definida após a elaboração do
Substitutivo

Pela prejudicial idade

lP15649-1 "'ARIO MAIA por
.............. PARECER *.1'*........

O controle, a fiscalização e a cer-t tctpacãc na produção

de medicamentos e cor-oetêncta do sts ter-a nacional untcc de
saõoe, o Qual dtsctpt tnar-a 'a mater ta poster-tonente , no ntvet
de detalhamento Que se fizer necessar-tc

Pela rejercêc-------------------------------------------------------------------------------
lP156!JO-5 MÁRIO MAIA POT
............ PARECER •••••".'".

Pretende o autor suprimir a palavra ·obrigatório" do
texto da at f nea lei' oc item I do art 27

Os conscr í tos prestam serviço mtt í tar ctir-taator-to, daI
nossa posição a favor da redação do citado dispositivo-------------------------------------------------------------------------------

lP15651-3 MARIO !tAlA por
.......... PARECER " .

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en 
t encteentc predominante na Comissão de srstemat taecãc-------------------------------------------------------------------------------

lP15652-1 MÁRIO MAIA POT*••••• '1'•• PARECER .....*• .;.~••
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P156S3-0 "'ARIO MAIA PDT
•••••• "'... PARECER .....».........

- concer-t t tnemos da preocupação do eminente Autor da Emenda
, pela importância do assunto Entendemos, contudo, Que a ma
téria seja objeto de cer tber-acão em tet cceotenentar- Asstm.
no novo srcf etc propusemos Que a despesa com pessoal ativo e
inativo, da União dos Estados e dos Munic\pios não cocer-e f'X
ceder os limites estaceiectccs em Lei Complementar Portanto
ccr-e tcer-encs prejudicada a Emenda em questão.

lP15654-B MÁRIO MAIA POT
••"' ....... " PARECER ••".*••••

A presente amenoa pretende reduzir o mandato do Pr-es trren
de da Repub11ca, previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida cr-onceta não merece accttnua, tendo em vista Que
o dispositivo sucr-acttaoo ja reduziu e'n 1 ano o mandato esrae
eiec tco na Constituinte vtsente

ne ressaltar-se ademats , que a cermanêncte do atual Pr-e
s tne-rte ato 1990 justifica-se tendo eM vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do sats ,
oeter-mtnecas pelo texto constitucional que ora elaboramos

soeos , assim. pela rejeição da emenda.

lP15b55-6 MÁRIO MAIA por
...." ••••• PAR!;;CER •••••"''''".

O conteúdo da Emenda. em confronte corr o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres propósitos do Autor. não se harmoniza cem a
s tst emat tca Que orienta os princípios na parte relativa '
aos Planos e Orçamentos

lP15656-4 MÁRIO MAIA POT
••• 4 ••••• PARECER ".

Por ser matéria de lei ordinária, não foi por nos apro
veitada a norma da alínea ·0" do item IV, do ar-t 17. do Pro
jeto

A Emenda sob exame propõe outra redação para a r-eter-toa
norma. pelo que consideramo-la rejeitada

Somos pela rejeição

l D15657-2 MÁRIO MAIA POT
.......... PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não ef ustae-se ao en 
tendimento cr-eocetnanre na Comissão de s tst eeat taacâc----------------------------------------------------------------------- -------

1Pt565B-l MÁRIO MAIA POT.* PARECER .* ..
As numerosas eaenoas oferecidas ao art1go 97 e seus pa

rágrafos do Projeto confirmam a tnextstêncra de consenso so
nr-e o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa ua eedta oas sugestões anal taaoas , en seus
nucteoc, frutificaram os dtacostt tvos rel actcnaoos em al'tigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto coss tvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essêncta. às
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial--------------- ---------------------------------------------------------------

1P15659-9 l,lARIO MAIA POT
... " PARECER **

Propositalmente prejudicada pela emenda 1p18635-3 do consti
tuinte Sen Mario Maia

lP15660-2 MÁRIO MAIA por
•••• "' PARECER "'."

Adotado per consenso o Parlamentar1smo. na Comissão
de Sistematização, opinamos pela pr-ejuc tcta t idade da Emenda

sr-ejucrcaoa._-----------------------------------------------------------------------------
lP15661-l MÁRIO MAIA POT"••"'* PARECER **

A Emenda deverá ser acatada
É mater ta de legislação or-c tnár-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP15662-9 MÁRIO MAIA POT
.......... PARECER " ••••••••

Não cabe. dentro do caottutc r-eservado aos Estados Fede
rais, tratar do Distrito Federal, para o Qual se reservou tod
o um cam tutc

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP 15663-7 FLORICENO PAIXÃb por
........... PARECER .

A meotca cr-cocsta através desta emenda deve ser acatada
Entretanto, a disposição em apreço não deve figurar no texto
do Titulo IX. como dispositivo permanente, mas. sim. na parte
r-et at tva às dtscoatções tr-ans t tor-f as Pela aprovação. nos ter
mas do subst t tut 1\.0 Que oferecemos a casa-------------------------------------------------------------------------------

1P15G64-5 FLORICENO PAIXÃO POT
••••••••• PAPECEP ,"•••••••*

A emenda sugere com oportunidade a inclusão no monopólio
estatal co petr-óteo de suas exportações e importações Entre
tanto, acreditamos que a monopolização do transporte de ae
tr-ctec, resultara no controle pela Petr-obr-ás de sua ccee-cta
t tzacão

Pela aprovação parcial

lP15665-3 rLDRICENO PAIXÃO por.*.* pARECEI? , ".
É nossa opinião, aoóa ponderar as razões apresentadas por

ilustres constituintes. que cabe, a ccnst ttutcão. garantlr
ao trabalhador o dtr-e í to ao saiar-to fai1l11ia Consideramos que

a oer tntcâc da parcela de trabalhadores beneficiados. bem
como do montante e escada do benes tctc oer-tencen ao âmbito
~a legislação or-dtnar ta

1P15666-1 FLORICENO PAIXÃO por
...........;. P~RECER t, ••• *", ••*

Para que se tenha assegurado o efetivo controle nacional
em selares definidos como estratégicos e necessário que-se

tenha a titularidade de ur-as ttef ros não apenas com relação ao
controle do capttal, mas tambem r-etat tvaaente a demais var-Iá
veis Que c.ontornam o controle decisório de uma empresa, entre

os quais se destacam o processo tecnologicc e o acesso aos
mercados Assill', adotar a pr-esente emenda stantr tca abstr-atr-'
Se da tnter-ventêncte dessas ver-tavets , e, em ccnsequêncta, do
efetivo controle e autonomia nactonat-s
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1P15666-1 FLORlcENO PAIXÃO POT lP156B2-3 LUIZ GUSHIKEN PT

Pela rejeição

1P15667-0 FLORICENO PAIXÃO POT
.............. PARECER .

A proposta e mater ta de legislação c-ntnar ta-------------------------------------------------------------------------------
1P15668-ij FLORICENO PAIXÃO POT
............ PARECER .

Na or-aentaecão e realização da atividades econômica, mes
mo e"l sociedades modernas, constata-se sérias ctetcr-cõee r-e
t actcnaoas com O abuso do poder econõ-itcc que necess t tem se!'
r-enr-tmruas

ser-eu, é necessar rc ter presente que o abuso do poder e
cooõotcc assume as 11'<81s variadas fornas, o Que extse certa u
niversalização da norma constitucional de maneira a que se
tenha assegurado a sua et tcácta

Aprovação par-ct a 1-------------------------------------------------------------------------------
lP15669-6 FLORICENO PAIXÃO POT
............. PARECER .

Para aue se tenha assegurado o eeet tvc controle nactcnat
e"l setores cet tntocs como estr-ateatccs é necessário que se

tenha a t ttutar-toaoe de br-ast tetr-cs não apenas com relação ao
controle do capital, mas tambem r-etat tvamente a demais variá
veis que conformam o controle oecteór-tc de uma empresa, entre

os quais se destacam o processo tecnctoatco e o acesso aos
mercados Assim, adotar a presente emenda s tantr tca eostr-atr-.
se da tntervantêncta dessas ver-tavets , e, em coneecuêncta, do

erer tvo controle e autonomia nactcnats
Pela rejeição

lP15670-0 FLORICENO PAIXÃO POT
"' PARECER .

Peta r-efetcãc. par não se ajustar ao consenso da Comissão
de s tsteeat raecâo.-------------------------------------------------------------------------------

lP15671-B FLORICEND PAIXÃO POT
••"' PARECER ..

Não hâ como se atribuir ao enm-enaccr- a obrigatoriedade
de custear a alimentação do trabalhado!', num sete em que qua
se 80% da r-ãc-oe-om-a assalariada pr-esta eervtcc a pequenas,
médlas e mtcrc-eecr-esas Caberá ao Estado, por seus órgãos
ass tstenctats e aos empresárias. por suas entidades como
SESI, SESC e outras, prover a a t tment acãc do trabalhador de
na txa renda ou, então, através de convenções cotet tvas de
~rabalho com a tneer-ventêncta dos s tnutcatcs ,

lP15672-6 FLORICENO PAIXÃO POT
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição A emeeoa ja se encontr-a parcialmente aten
dIda

lP1567S-4 FLORICENO PAIXÃO PDT
• "' PARECER .

A emenda não apr'mora o Projeto, Quer nos aspectos, jud
dtcos , quer- nos tecntccs

Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15674~2 FLDRICENO PAIXÃO POT
............ PARECER ..

Os contratos oe Serviço de Exploracão de Petróleo com
ctéusutes de Risco. ect um ato t tptco ee desrespeito ã Cons
tituição e ao povo brasileiro pela ditadura ntt t tar- e auto
r-vtãr ta O monopólio estatal do Petróleo, como dispõe o er-t
310 do Projeto, contlnua tnoecnnoc essa orét tca. desde que
sej a cursor- do

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP 15675-1 FLORICENO PAIXÃO POT
........ "'. PARECER '"

Malgrado seu incontestável eer tto. a sugestão contida na
emenda fica cr-efucrcaoa em face da opção do Relator por su-
primir, na substitutivo, a dtspostt tvo que o t tustr-e autor
propunha aj ter-ar-

lP 15676-9 FLDRICEND PAIXÃO POT
........... PARECER •••"'......

O acctntmentc de Emendas suor-esstvas ao ar-t 472 da Proje
to tornou crejudtcaca a presente Emenda

lP15677-7 LUIZ GUSHIKEN PT
."' ••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda tem DOI" fim estender os oener tctos da
anistia prevista no art. 475 do Projeto aos Que foram inati
vades por declaração de incapacidade t tatca ou mental

E tneaávet a boa intenção demonstrada pelo ilustre autor,
buscando reparar 'Injustiças cometidas aqueles Que, por pro
cessos ar-tíf tctosos foram afastados de suas funções

A generalização pretendida, entretanto, torna tnexenutvet
a aor tcecão da regra em questão, face a impossibilidade de se
distinguir das declarações de tnceoact tacãc aquelas emitidas
ff"f"egularmente, por razões pct tt tces ,

Não hê. como atender a tal pretensão, devendo o tnter-eesa
do assinar-se na faculdade prevista no ar-t 429 da Projeto e
ccnt ido no subet f tut tvo

Pela prejudicialidade

1P1567B-S LUIZ GlJSHIKEN PT
........... PARECER .

A sauea é garantida como direito ele todos e dever do Esta
do, def:ln1ndo-se o aceso :Igualitário a um sistema nac'onal ú
nico de sauoe , cuja t tnanctaeentc é resguardada oevtce-ieote
Cabe ao Poder Putn tco a regulamentação, execução e controle
das ações de seune arm-e as competências do slstema referi
do, enumeram-se os aspectos referentes a recursos numancs , e
cutceeentos e outros insumos. desenvolvimento ctent tt tco e
t ecnotcatcc

-----------------~~:~-~~~~~~=~~-~~~~~~:_---------------------------------------
lP15679-S LUIZ GUSHIKEN PT
........ "'••• PARECER ••**.......

A emenda apresentada não se coaduna com o atua 1 propósito de
slmplificar a redação do Projeta pela et tmtnecãc de expres
sões ou de artigos pr-esctnctvets E pr-erer tvet adotar uma
ter-ma que contenha o pr-tnctptc do direita, COmo o fez o Pro
jeto de const ttutcãc, sem, entretanto, estenoe--ae em aspec
tos que cuat tf tcem a matéria e que são oer-t tnentes à teatsta
esc ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15680-7 LUIZ GUSHIKEN PT
.....**••• PARECER ••"••• "'...

A emenda apresentada, a despeito da relevância das questões
levantadas, constitui meter-ta que deveria ser tratada pela
legislação cremar-ta
Opttamos p~la r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P15681-S LUIZ GUSHIKEt. PT
••••*..... PARECER •••••••••

A emenda apresentada. a despeito da relevância das Questões
levantadas. constitui materia que deveria seI' tratada pela
legtslação ordinária
Opitamos pela rejeição

lP15682-S LUIZ GUSHIKEN PT
........ "'. PARECER ••*"'•••••

A emenda apresentada, a despeito da relevância das Questões
levantadas, constitu1 I'latérla que deveria seI' tratada pela
legislação ordinária
Opitamos pela rejeição

lP156BS-l LUI? GUSHIKEN PT
••••••••• PARECER .

Parte das teetes cr-eccntaacas na presente emenda são sa
tisfeitas nos cr-tnctotcs complementares' "publ tcc'". -cr-tvaoc
e "estatal"

1P156B4-0 LUIZ GUSHIKEN PT
.............. PARECER .

A Emenda propõe que sejam geridas por ccatssões partidá
rias, eeor-esentat tves de empregados e e-cr-esaccr-es , os fundos
orig1nados de contribuições deles, com exceção dos previden
ciários

A mater1a e de legislação or-ctnãr-ta
SDmoS pela rejeição

1P156B5-B LUIZ GUSHIKEN PT
........... PARECER •••••••••

A emenda do t tus tr-e constituinte estabelece "aposentado
ria oos professores e e'TIpregados em estabelecimentos de cr-ént
ta aos 25 (vtnte e ctncoj anos de efetiva exer-ctcto na cr-ct ts
são-

cons~~t~~~~~se~~:~tetê~oa~~~j~~~d~r~:p,~~~~c6~~ 5~~:~~~~aS~:
ctats faz alusão á eposentaocr ta no sentido amplo e no cact
tulo das seguridade social define o tempo, oecvenrc e pen-
sões ~

Em se tratando, de urna aposentadoria especial julgamos
que a matéria deve ser tratada pela leg1slação ordinária

Somos pela r-ej etcêo

lP15686-6 LUIZ GUSHIKEN PT
••••••••• PARECER ..

A matéria de que tr-ata a Emenda, pela detalhamento de
seu próprio contexto, deve ser otsctm tnade na legislação
~rdinárla

1P156B7-4 LUIZ GUSHIKEN PT
.......... PARt:.CER ..

A ccr-r-ecõ monetária das débitos trabalhistas, par ser
nat ár ta processual e regulamentar, deve ser utsctpt tnaoa pela
legislação cr-dtnar-ta,-------------------------------------------------------------------------------

lP1568B-2 BASILIO VILLANI PMDB
..........* PARECER ".

No que toca à atividade de investigação, o dtspcs tt tvc deve
ser- suprimido
Quanto ao direito a informação, fot ele acolhida. com outra
redação, no Substitutivo do Relator-------------------------------------------------------------------------------

lP15689-1 BASILIO VILLANI PMOB
............. PARECER .

O combate à pobreza e a garant'a de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membra do COl'pO soctat Re
sultadas portentosos e eact tvets pcden ser alcançados median
te a justa proteção aos ctr-ettos do trabalhador e mediante
severo controle do c teoênctc de recursos da Erário. Necessê
rio é. ademais, que a Lei Maior contenha 00 pr-tnctptc cr teta
11no do combate ê pobreza

Pela aprovação parcial

lP15690-4 BASILIO VILLANI PMOB
........... PARECER .....*.....'"

A Emenda harmoniza-se em parte com os parâmetros par nós
expl tct taoos na parecer a Emenda 1p14326-B, merecendo ecctht
Tenta parcial

lP15691-2 BASILIO VILLANI PPJlOB
............ PARECER ..

A emenda do t tustr-e dispõe sobre a "supressão do ltem xrr t
do art. ta'' do Projeto de constituição, elaborado pela Comis
são de Sistematização

A at tvtdaoe empresarial visa o tucrc, necessar-tc a seu
próprio desenvolvimento

Com o rcr-tatectnentc das empresas, COI'l a ativação dos in
vestimentos, au'nanta a produção, a oferta de emprego etc

A car-t tctcacão nos lucros das empresas pelas trabalhadores
é una manetr-a de melhcr- dtst r tbutr- a renda nacional, bem como
uma ação efetiva de fazer justiça social a todos aqueles que
COntribuem para o cresctmento e desenvolvimento das empresas

A par-t tctcacãc nos lucros é um imperativo das sociedades
~dernas

lP15692-1 BASILIO VILLANI PMOB••••*"'..*. PARECER •••••*....
A Emenda propõe a supressão do artigo 466 do ar-ejete de

Constituição Esta proposta vem ao encontro do propósito de
s teot te tcar- a r-edação do Projeto pela eliminação de art1gos
cc-esctnctvets

Além disso, acreditamos que a al'tlgo 466 trata de maté
r-ta pertlnente à legislação cr-emar-ta e que poder-ta, portanto
ser suprimida sem prejU1ZOS para o texto ccnet ttuctcnat • Pela
aprovação

lP1569S-9 BASILIO VILLANI PMDB
• PARECER ..

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

-------------~~-~~~~~::~:~~~::-~~-~:~~~~~=~~--~~:~-~~~~~:~~--------------------
lP15694-7 BASILIO VILLANI PMDB
........** PARECER *

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 4B horas, como proposto em numerostssi
mas Emendas, teve, de certa moda, um rerer-enctat comum •
A meter-ta das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas justHicações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre cercnstr-ou ser a matér-Ia mais
adequada á legislação or-dtnãr-ta

De fato, a jornada de trabalha deve r-et tet tr- urna situa
ção conjuntural Que só a lei pode atender. Quarenta nor-as
não ccnvtr-ta a um determinado momento da vida econômica do
Pa'is , mas, pelo desenvolvimento tecnotcatco, por motivos de
interesse publica ou até por comprovadas r-azões de ordem os t
coscctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 haras semanais, va
rias categorias, em decorrência de le.i escecrr tca uu por for
ça de ccnqutetas em acordos ou convenções coletivas. Já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se expandir ou tncr-enentae os ntve ts de cr-coucão. até como
medida ce salvação nacional, poderá o Estada, el'l consonância
com os ansatcs do PQVO, propugnar por jornadas mate extensas,
desde que compensatórias a rrtve t de remuneração Esse, aliás,
e o exemplo que nos dã o Japão, ande a intensificação do tra
balho, longe de penat tzar- o trabalhador, é a melo eficaz de
lhe prop1ciar melhor padrão de vida

Assim. considerando Que o Congresso Nacional. sempre
sens'vel às reinvindicações dos trabalhadores e consciente
das reálidades do Pa~s. poderá, com maior f.lexibi1idade. dis
ciplinaI' essa controversa Questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração dlar1a do trabalho em B hOl'a$. no ma
Xl mo
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lP15695-5 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O pr tnctoto da isonomia, acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não discriminação
especificações suscet tvets , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar do polêmico, circuns
crevendo-se á proteção aos direitos e liberdades fundamenta
is

Pela aprovação parcial

lP15696-3 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

As proibições concernentes ao trabalho noturno e insalu
bre do menor devem ser mantidos no texto por uma questão de
cr-tnctptc, que é o de proteger o mata fraco

Com relação à proibição de trabalho a menores de 14 anos
e, ainda assim, na condição de aprendiz, é fundamental que
sejamos r\gidos nesse preceito constitucional, a fim de pre
servar a integridade do adolescente

Finalmente, remetemos à legislação ordinária a fixação do
horas que o menor de 14 anos poderá trabalhar, uma vez que
lei deverá conciliar com o tempo necessário para frequentar a
escola

lP15697-1 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada, a despe1to da relevância das questões
levantadas, constitui matéria que deveria ser tratada pela
legislação ordinária
ucrtancs pela rejeição

lP1569B-O BASILIO VILLANI PMOB
•••••"••• PARECER •••••••••

Os tnst ttutos do mandado de injunção e da ação direta
de declaração de inconst ttuctcna1idade são novas garant ias
ccnst ttuctcnats , Que devem ser mantidas no texto e enriquecem
e aperfeiçoam o ordenamento constitucional Pela r-ejetcãc da
emenda

1P15699-S BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre ar-tn tr-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controeer-sa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das cat escr tes envolvidas têm se manifes
tado, r-et ter-acemente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
arbHrio e, não, como se cr-ceata enaanacaaente, ter a garan
tia tr-r-es t r-t ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vttai e Inalienável da
própria atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou maqutna que, após
usada, é jogada fora como i nserv \ve 1

De sua parte, não interessa ao empregador 1nsptrar desas
sossego ou tcseaur-ence ao seu empregado, pois esses são fato
res ccnprcvaccs da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento tecntcc, a identificação do empregado
com os objetivos matares da empresa, significam para ela um
patrimônio tnsuost ttutver Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a quar t r tcecãc pro-
e tss tcnar de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não ha porque se trazer
para a relação emar-eaat tcta, fundada na btlateralidade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tmccs tt tva,

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula conct t tatcr-ta que reflete a tendên
cia najor-tt ãr-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categortas econômicas e profissionais Que, ctutur-namente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação. é a veda
ção da despedida tnct tvaca ou sem justa causa, em termas a
~erem definidos pela legislação ordinária

lP15700-S BASILIO VILLANI PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão não pOde ser acctntca tendo em vtsta a opção
do Relator por manter no texto do suost ttut tvo um mln1mo de
especificação das bases de tnctdêncta de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita especi
almente à contribuição empresarial, o entendimento do Relator
é no sent ido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o ctr-cutc ViCiOSO gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de salários Quanto à manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvto que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as peculiaridades econômtco-f tnance t r-as e
operacionais de cada ccntr-tbutnte

lP1S70l-3 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER ." .

A presente Emenda propõe a supressão do parágrafo untcc
do art 2S4 do Projeto de const ttutcãc da ccetssãc de Siste
mattzação

Na htpótese, não obstante os elevados propós1tos do Au
tor, a supressão alteraria substancialmente a proposta aco
lhida pela matoe ta dos ccnst t t utntes que examinaram a matéria
nas fases anteriores da elaboração do Projeto de const ttut
cão

Assim, somos pela sua rejeição

1P15702-1 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Deve a coost t tutcãc assegurar ao trabalhador salário de
trabalho noturno superior ao oc diurno O montante da majora
ção, a extensão da hora noturna, bem como os demais aspectos
da operaclonalização de exer-ctctc desse direito inserem-se, a
~osso ver, no âmbito normativo da legislação ordinária.

lP15703-0 • MAURíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

1P15704-8 MAURícIO CORR~A por
••••••••• PARECER ••••••" ••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de s tetemat taacãc, opinamos pela cr-efuctctar toeoe da Emenda

Prejudicada

1P15705-6 MAURícIO CORR~A POT
"" PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, op1namos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada.

lP15706-4 MAURíCIO CORRE:A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Embora Louvável os propósitos do nobre Constituinte, a ma
tér-te constante da presente emenda, em rtnnas gerais, encon
tr-á-se inserida no texto do Projeto de ccnst ttutçãc já elabo
rado.

Assim, somos pela sua prejudicialidade

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP15706-4 MAURícIO CORR~A POT

1P15707-2 MAURícIO CORRI:A POT
••••••••• PARECER •••••••••

A alteração ooj et tvaoa pela Emenda vai de encontro á orienta
ção adotada no Substitutivo

-------------~:~~-~~!~!~~~-----------------------------------------------------
lP1570S-1 MAURícIO CORRI:A POT
••••••••• PARECER •••••••••

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem al
guns cesocbr-aeentcs que, na tradição fut-tdtca brasileira, me
lhor se adaptam ao COl"pO da legislação ordinária e complemen
t ..

lP15709-9 MAURíCIO CORR~A POT
"•••••••• PARECER ••••••••"

O exame da Emenda e respectiva justificação apresen 
tadas pelo nobre Const1tuinte, nos levou a concluir que a
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Pro
jeto, tornando-o mais completo, pr-ectsc e consistente

lP15710-2 MAURíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicial tdade da Emenda, tendo em vtsra sermos a
favor da instituição do Regime Parlamentarista no Brasil
A meter-ta. todavia, podera ser definida em Plenário

lP15711-1 MAURíCIO CDRR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela cr-ejuctctat tcace da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da tnst ttutcãc do Regime Parlamentarista no Bras1l
A mater-ta, todavia, poderá ser definida em Plenário

'lP15712-9 MAURíCIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da instituição do Regime Parlamentarista no Brasil
A matéria poderá, todavia, ser definida em Plenário.

lP157l3-7 MAURícIO CORRl::A POT
••••••••" PARECER •••••••••

Proposta acolhida, por sua oportunidade, nos termos do
Substitutivo

1P15714-5 MAURíCIO CORR~A POT
"....."••• PARECER ....."••••

Há datermtnadas categorias profissionais dentro do serviço
publico Que, devido ao exerctctc de atividades perigosas, com
sérios riscos de vida e para a saude, merecem ter uma aposen
tadoria especial

Entretanto, não cabe á Constituição estabelecer quais as
atividades que devem ser enquadradas nesta espécie Diante
disso, será tnserido na Nova Carta um dispositivo que remeta
para a tet complementar a regulamentação a r-eecettc

lP1S715-3 MAURícIO CORR~A POT
••••••••• PARECER ••••••••• ,

Pelo acolhimento, nos ter-nos do substitutivo

lP1S716-1 MAURícIO CORR~A PDT
••••••••• PARECER .

Pela prejudicialidade uma vez Que o dispositivo foi sucr-tmtcc
do Subst t tut tvo,

lP15717-0 MAURíCIO CORRE:A PDT
••••••••• PARECER ••••••" ••

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art.
20 .oe autoria do nobre const ttutnte Agassiz Almeida, somos
por coerência, pela rejeição desta emenda

lP1S71S-8 MAURíCIO CORR~A PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A gradação das medidas da manutenção da ordem püblica deve
prever hipótese em que se atende a circunstâncias de menor
grav1dade, que não exija a extrema rig1dez do estado de s t t tc
ou da intervenção - o estado de defesa satisfaz a esse r-eaut
to

lP15719-6 MAURícIO CORRl::A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da instituição do Regime Parlamentarista no Brasil.
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário

1P15720-0 MAURíCIO CDRR~A POT
•••••"••" PARECER •••••••••

A emenda deve ser r-efef taoa por não austar-se ao enten
dimento predominante na contssã de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP15721-8 MAURíCIO CORR.ê.A POT
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte ccns tder-aoo no Subs
titutivo

lP15722-6 MAURícIO CORR~A POT
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na emenda está em parte considerado no sues
t ttut tvc

lP15723-4 LÉLIO SOUZA PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acctnteento parcial nos termos do sutist ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P1S724-2 LÉLIO SOUZA PMOS
........." PARECER •••••••••

Já é de tradição de nosso direito, recomendada também
por princ\pio de isonomia, a fixação a rüvet de Constituição
da remuneração dos Srs. Deputados Estaduais Pela não acolhi
mento

lP15725-1 Ll::LIO SOUZA PM08
••"•••••• PARECER ••••••••• -

Efetivamente, o dispositivo deste Inciso é matéria do Di
reito Administrativo e, ccnseouentemente, inadequada sua alça
da à consideração de norma constitucional Assim sendo, deve
ser eliminado

lP15726-9 LÉLIO SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues
t ttut tvc

1P15727-7 LÉLIO SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos inte
resses do Pata e assegura a brasileiros os bener tctos sob as
formas de subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos
de promoção da atividade eccnôntces constantes dos planos e
programas de desenvolvimento nactona r
Deve-se acrescentar que com a exigência de domicilio no Pais
desses t ttutar-es tnoedtr-ese-é qualquer desvio de nener tctcs
ou vantagens
Aprovada parcialmente-------------------------------------------------------------------------------

lP1572B-5 LÉLIO SOUZA PMOB
• PARECER ...

Atualmente, no serviço pub1 tco, aquele que não pertence
ao quadro estatutário. é regido pelas normas da CLT e, como
tal, é amparado pela Pr-evtdâncta Social Aliás, ninguém pode
SQr empregado nesse Pats sem descontar o INPS.

Pela rejeição.

465



466
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EM::NDAS APRESENTADAS

PMOB

tetr-eaent e. a per-t tctcacãc do povo. ou ele seus r-ecr-esenten
tes, na escolha dos titulares cio Poder Judiciário A emenda
cria uma casta fucrctãr ta independente, uma nova -ncmesse de

r-obe"
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P15729-3 LÉLIO SOUZA
••••••••• PARECER •••••••••

Realmente. e tecr-esctnctvet proteger-se o t tvr-e exer-ct
cio profissional no sistema econômico Vigente Oa~ manter-ee
a assistência á saude 1tvr-e á iniciativa privada. o que impõe
a 1roer-cace do exer-ctcto profissional

Pela aprovação oar-ctar-------------------------------------------------------------------------------

lP15746-0 ROSA PRATA PMOB

PMDBlP15730-7 LÉLIO SOUZA
••••••• ,," PARECER •••••••••

Pel'mite a emenda o al tstamerrto e o voto aos mator-es de
dezessete anos de idade

Nessa idade ti jovem ainda não aoqutr-tu a maturidade ne
cessária para o exer-ctctc do voto, apesar da modernização dos

-------------~::~:_~:_~~~~~~:~:~~_:_~~:_:::~~:~~-~:_~~:~:~~:~~_:~::~!~---------
1P15731-5 LÉLIO SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe seja suprimido o Estado de Defesa
O Estaclo precisa para sua sccevtvêncta em alguns momentos
dessa figul'a institucional

1P15732-3 LÉLIO SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pr-etende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação a
oar-t tctpacâc das entidades e empr-esas estatats na manutenção
financeira de planos de ceevtcêncta ccmcteeentar- par-a seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de meter-ta mais ceópr-ta de legislação cr-otnér-ta, pois o
assunto já é objeto de tratamento escecte tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se. alnda, que o controle e a r tscat t
aacãc cios -runocs de pensão" é competência de uma secr-etar-ta
especifica do Ministério da sr-evtoêncta e Assistência Social,
â qual incumbe o acompanhamento da observância das normas te-

-------------~:~~_:_::~~~:~:~:~:::_~:~:~~:~::~:_------------------~------------
1P15733-1 Lé.LIO SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

-------------~_:~~~~~~-~~-~:~~~:~:~~~-~!:~~:_~_:~~:_~~!:!~~~:.:_~~:~:~:~::------
1P15734-0 LÉLIO SOUZA PMDB
••••••" •• PARECER ...." ......

- A gratificação natat tna. r-etvtnctcacãc justa dos ser-vt-
dores, já é uma realidade E quanto ao dever constar ou não
do texto Constitucional, entendemos tratar-se de matéria per-
tinente á legislação or-dtnár ta ~-------------------------------------------------------------------------------

1P15735-6 LELIO SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

É nosso par-acer- que os requisitos para criação. tnccr-pcr-acãc.
fusão e desmembramento devam ser estabelecidos POI' ter com
plementar estadual. O assunto foi devidamente nor-mat tzadc no
artigo 57.

Pela aprovação parcial.-------------------------------------------------------------------------------
lP1573S-6 LÉLIO SOUZA PMOB
.......... PARECER .

As' matérias dadas como privativas do Presidente da Republi
ca e do Primeiro Minlstro para a tntctae tva de leis, de que
trata o pal'ágl'afo único cio ar-t 120, oeccr-r-em de exaustivas
reflexões sem-e a tnat ttutcãc da verdade cr-camentãr ta e a e-
1 'mlnação dos deftclts PÜbllcos Com eee tec, deixando-se ao
livre atveur-to do Poder- Legislativo a cr-tecão.ue cargos pu-
bt tcos , poõer-enos colocar o Pa\s numa situação oer tccea de
máxtmtaaçãc do déficit publico

Pela cr-efuatctet tceoe-------------------------------------------------------------------------------
lP15737-4 LÉLIC SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, considerando que o Substitutivo do Rela
tal' já contemplou a matéria desta forma proposta.

lP15736-2 LELIO SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As numer-osas emendas ceer-ectcas ao artigo 97 e seus pa
-aar-atcs do Projeto, ccnr tr-aan a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente dtscut tuc nesta fase da atabcr-a 
ese legislativa Da média das sUgestBes analisadas, em seus
nucteos , frutificaram os otspcstt tvos retactonaoos em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto ocss tvet
procur-a r-esponder- af trmat tvamente, em parte e em essência. às
finalidades cr-etenctcas na proposição sob exame. Pela aprova
ção parcial

lP15739-1 LELIO SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação. com a seguinte redação ·paragráfo único.
O l1mite da remuneração dos Prefeitos e dos Vereadores será
fixado na Constituição de cada Estado Federal".

lP15740-4 LÉLIO SOUZA PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição PaI' dtver-ses vezes os vtce-sr-erettos e
os vtce-aovemaocr-ee em nosso pats têm assumido os cargos dos
r-escecr tvcs titulares com suas acmrntstr-acões comprometidas
por falta oe um m1n1mo de autonomia

lP15741-2 LELID SOUZA PMDB
••••••••" PAREC.ER .,.••••••••

O pt-ece t to é de teccr-tãncta pr-ec'[nua car-a a or-panf zação
administrativa do runctcnat tsno e deve ser mantido.

lP15742-1 LÉLIO SOUZA PMDB
..........". PARECER ......" •••

Pela rejeição
A eatér-ta e cass tvet de legislação or-dtnar ta-------------------------------------------------------------------------------

lP15743-9 ROSA PRATA PMDB ,
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda foi prejudicada em decorrência da supressão de
todos os parágrafos do reter-toe artigo-----------------------..._---------------------------------------------- --------

lP15744-7 ROSA PRATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria
Publ tca COll'I os do Mlnistér10 Publico e do .ruc tctar-te, em nada
eescar-eceer-rea ou tnrer-rcr-tea nem de qualquer forma prejudica
a magistl'atul'a ou a dignidade dos ju'zes.

astencar- a outros órgãos ou pessoas as garant ias e veda
ções não s1gn1fica uma -captt ts dimintltio", senão que uma am
pllação ceeccr-át tca

Pela r-ejetcão.-------------------------------------------------------------------------------
lP15745-5 ROSA PRATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela l'eje1ção, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização.

1P15746-3 ROSA PRATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematlzação

1P15747-1 ROSA PRATA PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve seI" rejeitada, por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~:.~~~~:~~~~~:~::_~:_~~~~~~~-~:_~~:::~~:~:::~~:_--------------
1P1574B-O ROSA PRATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Se todo poder emana do povo. não é poss'vel excluir, in-

lP15749-B ROSA PRATA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, de acordo com os ar-aueentcs do Parece
lp15746-0 e mais o seguinte. A emenda transforrra o Presiden
te da aecunr tca num menseaetr-c

lP15750-1 ROSA PRATA PMOB
........... PAR~CER •••••••••

Pela rejeição, de acordo com os argumentos do Par-ecer
lp15748-0 e maf s o seguinte A emenda atribui ao Tribunal Re
gional federal ou à "câmara Federal ~ a elaboração de listas.
igualando órgãos dtacar-es e atr-tcutnoc, indlstintamente a do
ls cr-cãos , a faculdade de pr-et tcer- um s6 ato

lP15751-0 BASILIO VILLANI PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

No par-ecer- dado à Emenda lP16815-5, resum1mos os par-âae
tr-os const ttuctonats da ol'ganização sindical. A norma da an
nea -o-. do item IV, do ar-t 17, do sr-cj etc, não fol contem
plada necueta nor-mat tzação

A presente Emenda harmoniza-se com nosso posicionamento,
pelo que deve ser aprovada

Pela apr-ovacêc.

lP15752-8 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

No parecer dado á Emenda 1P168l5-5, não figura a nor-ma
da at tnea -c-. do item IV, do ar-t 17, do Projeto, POI' ter
sido entencrca como matéria de lel or-atnér-ta

A Emenda merece acolhimento.
Pela aprovação

1P15753-6 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelos parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda
lP16815-5, deve ser suprimida a nor-ma da ai tnea -r-. do Hem
IV, do art. 17, do Projeto

Pela aprovação

lP15754-4 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER ••••••••"

Os objet tvos da Emenda já se encontram atendidos pelo
utsctpt inamento que o texto real tza ai') dispor sobre a compe
tência do Tribunal de Contas da untêc

Pela prejudicialidade

lP15755-2 BASILIO VILLANI PMDB
.......... PARECER •••"'•••••

O preceito da obrigação da neaoctaçãc coletiva tem um
caráter social, pois ao obrigar o comparecimento das duas
partes. exerce a função de ercecver- o diálogo necesear-tc com
: f1nalidade de at'ng1r um pcss tvet entendimento

lP15756-1 BASILIO VILLANI PMDS
••••••" ... PARECER •••••••••

O t ttutc que fala do direito aener-tcc de greve e da s tnntca-
• taacãc prevê sua regulamentação nos ter-mos da let, o que tn
ctut , necessar-tamente, a categoria do funcionalismo e que
atende à cr-eocunação expressa pela proposta e justifica a ma
nutenção O dtspcatt tvo

1P15757-9 BASILIO VILLANI PItDB
• PARECER •••••••••

a mer-cado interno é o instrumento de v tatit t teecãc do de
senvolvimento sócio-econômico e de pr-omoção da autonomia tec
notcatca,

Não podemos acetrar- a sucr-essãc proposta
Pela r-efetçãc

lP15758-7 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O autor- da emenda demonstra pr-eccupaçãu com os termos do
Art 356 do Projeto Constitucional. POI' entender Que, da fop
fila como se acha l'ed1g1do, esse c tsccs tt tvc poderá trwteet t t
zar- o sistema de seguro social Pela eprovacêo. nos termos do
Substitutivo que oferecemos a Casa.

Pe1a apr-ovação------------------------------------------------------------------------------
lP15759-5 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A manutenção do dispositivo visa a saivaçuar-oar- os direi
tos do tr-aoatnaoor- a urna jornada tnãxtlna dtár-ta e á obrigato
riedade dos tntervatcs para descanso Dessa ecrea, se o em
pregador, por conveniência da empresa. instituir o sfstema de

ter-nos ininterruptos, a jor-nada não cccer-ã excecer- de 6 ho-". Pela rejetcãc

lP157SQ-9 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Consideramos qua a Constituição deva aar-ant tr apenas a re
muneração do trabalhador ac1dentado ou pcr-taoor- de doença
profissional paga com recursos da Pr-evtcêncta Social e não
sua cer-eenêncta no emprego

Na realidade. o fundamental é a existência de uma previ
dência ecctat que gal'anta r-emuner-ação e possrbt i tte ao empre
gador a r-eaeaptacões que o habilite a manter o mesmo padrão
de vida, apesar- do tnrcr-tuntc. ou o reabilite para o traba
lho

Convém sat tentar-, ainda, que o empregador acidentado é a
tualmente proteatcc por dispositivo legal que çar-ente sua
~el'manência no emprego enquanto cur-ar- seu afastamento

lP157S1-7 BASILIO VILLANI PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor sucr tmtr do sr-cj etc o inciso XII do art
13 que assegura ao trabalhador o direito ao salál'io-fam\ 1ia

Somos de opinião que o satér tc-tamt t ta é direito de suma
relevância para o trabalhador, particularmente o de baixa
renda, devendo, por essa razão, estar inserido no texto cons
titucional

Consideramos, contudo. caber á Constltulção garantir stm
plesmente o dlreito A parcela de trabalhadores beneflciada
bem como a escala e o montante do beneftc10 devem, em nossa
~Pinião, ser deixados á regulamentação da lei ordinária

lP15762-5 BASILIO VILLANI PrlDB
.......... PARECER •••••••••

A eliminação de detel'minados inclsos do art 13, sugeri
da pela pl'esente emenda. deve ser atendida. em parte, a fim
de escoimar aquelas disposições Que não são concel'nentes a um
texto constitucional. E o caso do item VIII

Com relação ao VII e IX devem permanecer como prlnc'pios
fundamentais de proteção ao trabalhador.

Pela rejeição



467
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMEND/oS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

Pela aprovação 0Jparágrafo 30 do ar-t 218 do Projeto a
tribui a um órgão do Judiciário a faculdade, tncontr-astévet ,
de tncor- regras de ação não determinadas em lei. e por oect
são tr-r-eccr-r-tve t Texto ditatorial, que não pode prevalecer

1P15769-2 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comtssão de Sistematização------------------------------------------------------------------------------

1Pl577l-4 BASILIO VILlANI PMOB
........... PARECER .

A emenda transfere para a Justiça Federal toeos os crimes con
e-e tnst tt tutcões financeiras privadas, como assalto a ban
cos, o Que não se coaduna com os fins gera1s dessa Justiça

Pela r-ejetcêc
-------------------------------------------------------------------------------

1P15767-6 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a emenda excetuar do ICMS a tributação sobre
servtcos em relação as inst1tUiÇões financeiras

Entendemos Que os serviços das mencionadas instituições
devem ser tributados pelos Estados-------------------------------------------------------------------------------

PMDBBASILIO VILLANIlP15777-3

lP1578S-9 EDMILSON VALENTIM PC 00 B
........... PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial nos termos do sunst f tut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP15787-1 EDMILSON VALENTIM PC DO 8
••••••••• PARECER •••••••••

Não ha necess1dade de fixar, na ccnst ttutcãc, a compe
tência de cada órgão do .ruotcter-tc•

Pela rejetcâc-------------------------------------------------------------------------------

lP15783-8 HAROLDO LIMA PC DO B
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição, tendo em vista a aprovação de Emenda re
ferente ao assunto que atende melhor â ctsctot tna da matéria,
Conforme parecer de numero 1P09406-2

1P157B2-0 BASILIO VILLANI PMOB
•••••••• '" PARECER •••••••"'.

Realmente a disposição do inciso XXII daria margem a si
tuacões ccnt t í t antes nas relações do trabalho por isso, no
Substitutivo, estamos propondo a exclusão do referido precei
to e reformulando o inciso XXI no sent too proposto pela Emen
da, com a adoção dos adicionais de insalubridade e ner-tcuics t
dade •

1P15786-2 EDMILSON VALENTIM PC DO B
.........'" PARECER •••••••••

O texto, 'Que se pretende suprimir, está nat redigido
axcrut o Que não estava tnctutoc

Pela aprovação.-------------------------------------------------------------------------------

Entendenos que a meter-ta, se tiver de ser normatizada na
ccnst ttutcão, deve constar no cap'itulo que trata do Poder Ju
diciário

Pela aprovação

1P15785-4 EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER .

O fato de serem pagos, ag1liza os atos cer-tcr-ar-tcs Tor
na-los gratuitos, será tansfer tr â coletividade, composta na
maioria por pobres, as despesas que hoje são feltas pelos u-
suar-tos desses serviços -

Estabelece-se, alem diSSO, gratuidade para os r-tece
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15784-6 ALDO ARANTES PC DO B
.......... PARECER .

A Emenda apresenta contribuição subs t í j.ant tva ao aprimo
ramento do projeto-

Aprovação parcial nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP 15778-1 BASILIO VILLANI PMOB
.............. PARECER .

Visa ã supressão da letra "i", do 'item r r • do artigo 17 do
Projeto de Constituição, que, segundo o autor, é matéria de
t e t cr-dvnãr-f a Compartilhamos este entendimento, salvo no to
cante aos sindicatos

lP15781-1 BASILIO VILLANI PMOB
••• "'••••• PARECER '"

Conferil'-se às le15 complementares a mesma s tstenãt tca
de votação das Emendas à constituição constitui um exagero
desnecessário

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP'5779-0 DA5ILIO VILLANI PMOB
............. PARECER .

A crcooatcãc não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

-------------~~_:~~:~~:~::~~~-~~-~:~~~~:._~:~~-~:!:~~:.----------------------
lP1S780-3 BASILIO VIlLANI PMOB
••••••••• PARECER .

O 'item Que trata do satãr-to etntmo. deverá apenas fixar
sua capacidade de satisfazer as necessidades do trabalhador e
sua tamf t ta Entendemos que o restante do inciso esteja, des
se modo redigido, ja subentendido

É evidente Que podera a legislação or-dtnar-f a detalhar
posteriormente os itens que servirão cerro- base de calculo pa
ra o mesmo

PMOBlP15770-6 BASILIO VILLANI
••••••••• PARECER •••••••••

lP1576B-4 BASILIO VILLANI PMDB
............ PARECER ...

Os s tndtcatos patronais têm, como associados e contr-t 
cutntes , as empresas do respectivo setor de at tvtoace eccnô 
mica, organizadas para a obtenção de lucro Por isso, as em 
presas que os constituem d tapõem de muito ma1s recursos Que
os empregados Ademais, as contribuições e anuidades pagas •
pelas empresas aos sindicatos que as representam constituem'
despesas ceout tvets do lucro bruto, para efeito de cálculo do
imposto de renda. ao passo que a maioria dos assalariados do
pa\s tem rendimentos que se situam atiat xc do t tmt te de 1sen 
ção, arcando efetivamente com o ônus da contribuição s tndt 
cal

Justifica-se, portanto, o tratamento tr-tbutar-tc diferen
ciado entre sindicatos patronais e de tr-ebatnaccres

lP15165-0 BASILIO VILLANI PMOB
........... PARECER ••••••••••

O sistema tr-tbutér-tc proposto no Projeto de ccnst ttutcãc
estabeleceu um perfil de distribuição de competências e de
transferência de receita capaz de proporcionar, a cada esfera
de poder eet tt tcc, os recursos necessãr-tos ao atendimento de
suas etr-tbutcões

A alteração sugerida na Emenda er-rar-ta um oesecct t tbr-tc
no sistema proposto, capaz de comprometer o cumprimento das
tarefas atinentes â União, aos Estados e aos Munic1pios

-----------------~:~:_~:!:~~:~-------------------------------------------------
1P15766-8 BASILIO VILLANI PMOB
.............. PARECER .

vtsa a Emenda dar nova redação-ao item II do ar-t 272
O tributo de que trata esse dispositivo é um imposto Que

incide sobre a riqueza e, como tal, deve abranger todos os
bens ou direitos, excetuados, obviamente, aqueles Que a lei
vier a excluir da tributação

1P15763-3 BASILIO VILLANI PMDB
............... PARECER •••••••••

Concordamos com as razões apresentadas pelo autor Situa
ções especiais levam á redução salarial, com a aquiescência
do trabalhador, mormente Quando a alternativa e o desemprego

Por essa razão axot tcttamos , na redação do suost rtut tvc. a
pces tbtt tcade de ressalvas ã norma def1n1da em lei. convenção
~u acordo cal et tvc

lP15764-1 BASILIO VILLANI PMDB
........... PARECER •••••••••

A presente Emenda propõe a supressão do parágrafo un1co
do art 284 do Projeto de ccnst ttutcãc da ccmtasãc de s ts te
mat teaçãc

Na trtncteee, não obstante os elevados oronósf tos do Au-
tor, a supressão at ter-er-ta substancialmente a proposta aco-
lhida pela maioria dos constituintes Que examtnar-am a matéria
nas fases anteriores da elaboração no Projeto ec Const'tl.l'
cão

Assim. somos pela sua rejeição------------_..-----------------------------------------------------------------

lP15772-2 BASILID VILLANI PMD8
",,,,... ,,.,,,,,,. PARECER •••• ~ .....

~A advocacia compreende, alem da representação em qual
Quer juizo ou tribunal, mesmo administrativo, o procur-etcr-tc
extrajudicial, assim cpmo os trabalhos jurldicos de consulto
ria e assessoria e as funções de dtr-etcr-ta jur'dica" (Le1
4.215/63, ar-t 71) Exiglr dos acvcaaoos prática forense, ao
invés de experiência profissional. é exigir a prática de de
terminada parte da pr-ortssão

Opinamos pela aprovação, desde que se redija a emenda
da seguinte forma. não equ tvcca "Um quinto dentre advoga-
dos "( e não dos acvcaaccs )-------------------------------------------------------------------------------

1P15773-l BASILIO VILLANI PMOB
........... PARECER .

As vantagens advindas da ecoer-ntaacão tecncrõatca, inclu
sive no que tange a automação, ainda que sejam fruto do in
vest tmentc de capltal, estão intimamente relacionadas com o
trabalhador Devem elas auxiliar o empregado no sentido de
dar-lhe melhores cond1ções de trabalho, em questão de higie
ne, saude e segurança Não podemos esquecer que o empregado
investe sua capacidade mental e f\slca para o cresctmentc da
empresa, e dela deve receber os oenettctos da ecoer-ntaecãc
;ecnológica. em ccntr-ecar-t toa

lP15774-9 BASILIO VILLANI PMDB
............ PARECER •••••••••

No parecer- à ãmenca 1p14326-B, mostramos os parâmetros aos
Quais nos ateremos na precettuação constitucional do exerci-
cio do direito de greve ,~

ali não consta a norma da at tnea "a ", do item V~ do art 17,
do Projeto, razão por que acolhemos a presente proposta de
~ua supressão

lP15775-7 BASILIO VILLANI PMOB
............. PARECER •••••••••

A proposta de exclusão da norma da at tnea ~f·, do item V,do
item V, do art. 17, do Projeto, feito nesta Emenda, coincide
com o Que navtancs deliberado e que consta do mesmo feito no
parecer à Emenda 1p14326-8.

PeJa aprovação

lP15776-5 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER ••"'••••••

Em nosso parecer ã Emenda 1pl4326, onde demos os preceitos
aproveitados a respeito do exer-ctctc dd (I:l"eHo de greve, SU
rrr-tmtnos a norma da ar tnea ~g", do Hem v. do er-t 17, do
projeto

E o que também propõe esta Emenda
Pela aprovação

1P15717-g BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •• "'••••••

Embora sob outro fundamento, somos ravor-avet à supressão
da norma contida na at tnee -c-. do item IV, do art 17, do
Projeto

1P15789-7 EDMILSON VALENTIM PC DO B
• PARECER •• "'••••••

Não há razão para atr-tnutt- a órgãos diferentes a desa
propriação, conforme o tamanho da propriedade

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP15790-i EDMILSON VALENTIM PC DO B
........... PARECER ..

Entendemos ser a redação do anteprojeto mais abrangente-------------------------------------------------------------------------------
lP15791-9 EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição No nosso entender, a t tmt tação do tamanho da
propriedade não constitui cr f ter-tc eficiente para definir a
funcão ecctat da propriedade-------------------------------------------------------------------------------

lP 157g2-7 EDMILSON VALENTIM PC 00 B
............. PARECER •••••••••

A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da
nova Constituição, para a r-eat tzacãc de etetções para a Pre
sidência da Republica
A proposta cont l t ta os relevantes interesses relacionados com
a implementação caa.r-ercr-aas e mudanças determinadas pelo
texto que estamos ctaee-eeec Faz-se asstm necessár ta a manu
tenção dos atuais dtr-taentes para a implantação das altera
ções institucionais e administrativas que se flzerem neceseã
roias_________~ :~~::_~:~~_~~~r:::~:_~:~~_~~!:::~~_~:-:~~~~:. _

lP15793-5 EDMILSON VALENTIM PC DO B
........... PARECER .

pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-----------------------------------------.--------------------------------------
1P15794-3 EOMILSON VALENTIM PC DO 8
••••••••• PARECER .

Sabidamente, todo um conjunto de variáveis desempenha
importância estratégica para a estipulação do efetivo contro
le nacional sobr-e um determinado empreendimento, dentre os
cuats destacam-se o controle do capital, da tecnologia e do
mercado. -

Nessa dtr-ecão. é restritivo para a consecução desse con
trole defin1r a eXigênc\a da propriedade do capital por bra
sileiros, sem distinguir sua. natureza relativamente â compe
têncta para a tomada de decisões

Mais atnca, ao ntvet constitucional é eats tmccr-tante
assegurar-se a exigência do controle cectsór-tc. de uma forma
global, para Que se possa, na legislação cr-otnér-ta. contem
plar toda a especificidade setor-tat necessária ã definição e
consecução do efetivo çontrole tecnológico nacional em um de
terminado segmento econômico.

Por outro lado, não cabe ao texto ccnet ttuctcner , dado
mesmo a natureza de tr-ans f tor tetraoe daquele instrumento de
promoção, definir setores eej etcs da reserva de mercado, mas
simplesmente assegura a sua implantação, quando asslm se fi
zer necessâr- 1o

Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------
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lP1579S-l EDMILSON VALENTIM PC DO B
............ PARECER .

Os objetivos perseguidos pela Emenda conf11tam com a
or-tentaçãc adotada pelo sucst ttut tvo

Pela r-ej e tcão.-------------------------------------------------------------------------------
lP15796-0 EOMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER ..

Trata-se de matéria a ser regulamentada através de tet
crdtnãr-ta

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP1S797-8 EDMILSON VALENTIM PC DO B
........... PARECER •••••••••

O car-áter- especial da amazcnta está assegurado no proje
to Os pormenores da emenda deverão ser objeto de regulamenta
cão pcster-tor-, visto que abrangem diversidade de temas que
não poder1am constar de um untco carntutc ccnst t tuctcna t

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP15798-6 EOMILSON VALENTIM PC DO B
.......... PARECER •••••••••

O cbj et tvo do tnctsc é que cada esfera do Poder, seja ela
federal, estadual, municipal e Distrito Federal passem a ado
tar um reg1me único Tal or-tnctctc. ainda que cada um fará a
adquação necessária, é teccr-tent e que figure no texto const t
tuctonat-------------------------------------------------------------------------------

lP15799-4 EDMILSON VALENTIM PC 00 B
••••••••• PARECER •••••••••

A tntctat tva eccnõntca pública cor responde car-acter tst t
ca tntr-tnseca a todo s1stema econômico, e sobre a qual compe
te controle relativo as suas mot tvecões ceter-ertnantes e sobre
as modalidades de intervenção de que se revestem, aspectos
esses cmtt tccs pela emenda

Definir a natur-eza de tr-ans t tor tecace dessa participa
Cão estatal representa r-eetr-tcãc não ccecet tvet com as exi
gências mater-tats do processo de produção, sobretudo de eco
nomias menos oesenvotvtdes , o que, com propriedade, a emenda
propõe suprimir

Pela aprovação eer-ctar-------------------------------------------------------------------------------
lP1SBOO-l EDMILSON VALENTIM PC 00 B
••••••••• PARECER •••••••••

As normas relativas ã definição de limites de remessas de
recurso ao exrer-tcr por parte de empresa de capItal estran
geiro const ttut matéria de legislação or-dtnar-t a

----------------~:~~-~:~:~:~~--------------------------------------------------
lPl5B01-0 EDMILSON VALEt-lTIM PC 00 B
••••••••• PARECER •••••••••

A crccr-teoace estatal como rnodal idade de organização dos
agentes crccut tvce é adequadamente tratada nos dispositivos
suoeecuentes á cer tntcso dos fundamentos e dos princ'plos
orientadores da or-denação da at tvtcace econômica

----------------~~::_~~:~~~~~~::~~:~:_-----------------------------------------
lP1S802-8 EDMILSON VALENTIM PC 00 B
........... PARECER .

Tecnicamente, a retirada da expressão 'ou está em curso de
ser" seria razoável
Entretanto, a definição da função soctat da terra deverá ser
feita em legislação cremar-ta

-------------~:~:_~:!:~:~~-~:_:~:~~~-------------------------------------------
lP15a03-6 EOMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER .

Pretende o autor consagrar o princ1pi0 do voto proporcional
O artigo 97 do Projeto introduz o s1stema distrital m1sto
voto eejcr-t tãr-tc, direto, secreto e proporcional
Adotamos o referido sistema etej tor-at por entendermos ser o
que melhor atende aos interesses da classe pot tt tca. dos par-

tidos, dos etettcr-es e dos candidatos.

lP15804-4 EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa cer- nova redação aos artigos 29 e 30 do
Projeto tnccr-pcr-anco várias inovações dentre as principais
podemos mencionar 1) os partidos não poderão ser dissolvidos
compulsoriamente, 2) os candidatos indicados pelos Partidos
terão cteer tc a quatro meses de licença remunerada" 3) asse
gurar a tntctat tva legislativa aos Partidos Dada a extautoa
de de prazo não podemos examinar, cet toamenre, como seria de
desejar a proposta sob exame Entendemos, no entanto, que o
nosso substitutivo abriga em seu bojo grande parte das idéias
at t expostas Por uma questão de s tseemet tca. de norma de
trabalho, sugerimos manter a nossa redação ficado aos emtnen
tes Autores da emenda assegurada a legislação ordinária, para
complementar nosso trabalho na hlp6tes dele ser aprovado

lP15a05-2 EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, O teor da emenda é matéria de legislação
ordinária.

lP15806-1 EDMILSON VALENTIM PC DO B*•••••••• PARECER •••••_._.

A emenda apresentada não se coaduna com O atual crcoôst tc
de stnot tr tcar a retrecãc do Projeto neta er tmmacãc de ex
pressões ou de artigos pr-esctodtvets É n-eeer tvet adotar uma
forma que contenha o cr tnctptc do direito, corno o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcâo, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qual1ficam a matéria e que são pertinentes á legisla
ção crdtnãr ta

Pela rejeição

lP15B07-9 EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

O controle er tc tente e soberano da Nação sobre as at tvt
oaoes de etne-acãc do Projeto Grande cer-af ás poderá ser ple
namente exercido por rets ordinárias e por mete de acmtnte
tração er tctente, mesnc que participem do mesmo empresas com
participação de capital estrangeiro

Registre-se, além disso, que tais concessões constituem
direitos adquiridos e o direito adquir-ido tem sido respeitado
no texto do Projeto. -

O parágrafo único da emenda, por outro lado, diz respeito
a matér1a car-acter-tst tca de lei ordinária e não de texto
ccnst ttuctcnat

Por essa razão somos pela rejeição da Emenda

lP15B08-7 EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER .

O uuctctâr to. que não consegue desempenhar suas funções
escectr tcas , não deve ter suas etr-tbutcões amp11adas,passan
do a ser também consultoria do povo.

Pela r-ef etçãc.

lP15809-S EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

À Emenda em tela, segundo as tradições ccnet ttuctcnats bras i
te tr-as , merece acecveea cons tcer-acãc quando for elaborada a
legislação complementar e ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP15810-9 EDMILSON VALENTIM PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada, a despeito da relevância das questões
tevantadas , const ttut matéria que deveria ser tratada pela
legIslação ord1ntir1a
üof taeos pela rejeição

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP1S811-7 DÉLIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo sido favoráveis a aprovação de emenda r-adtcat
nrente suc1nta ao artlgo em nauta. de autoria do nobre ccnst t
tutnte Francisco Rollemberg, somos, coerentemente. pela r-a-

-------------~:~::~-~:~:~------------------------------------------------------
lP15B12-5 DÉLIO BRAZ PMDB
••••••••• PARECER .

Tendo sido ravcr-avets a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autoria do nobre const t
tutnte Francisco Rollemberg, somos, coerentemente, pela r-e-

-------------~:~:~~-~:~!~------------------------------------------------------
lP15813-3 DÉLIO BRAZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o

------------_!:~!~--~:~~-~~~~~~:~~---------------------------------------------
1P15B14-1 DÉLIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Os ctrertcs do nascituro estão protegidos através da
tnvtctabtt toeoe do dtr-et to à vtca , acolhida pelo Subs t f tu
t tvc Ademais, a legislação ordinária fa assegura abrigo a
esses di r-et tos-------------------------------------------------------------------------------

lP1S815-0 DÉLIO BRAZ PMOB
.......... PARECER •••••••••

Contra a tortura ccstctonae-se todos os segmentos re-
presentativos da sociedade. O Substitutivo inclui norma ex-

-------------~~:~:~~~~_::::_~:~~~~~-~~:~~~------------------------------------
lP15816-B DÉLIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:~~:~~-~~~~~~~~-~:~~-:~~:!~!~!~~~-~~-~:~~!~~----------------
lP15B17-ij DÉLIO BRAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A jornada de trabalha de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, CO/lX) proposto em nuaercs tss t-
mas Emendas, teve, de certo modo, um r-eter-enctat comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas fuet tr tcacões, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matér-Ia mais
adequada à legislação cr-dtnár-ta

De fato, a jornada de trabalho deve reflet1r uma s t rua
ção conjuntural que 56 a ter pode atender Quarenta horas
não conviria a um oet ermtnacc momento da vida econômica do
pa'íe , mas, pelo ceeenvctvtmentc tecnotcatcc, por motivos de
interesse nuct tcc ou até por comprovadas razões de ordem csr
cosoctat , podem vtr- a ser a solução tceat , Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regtme atual de 48 horas semenats , vá
rias categorias, em oeccrr-êncta de le1 escecte tce ou por for
ca de conautetas em acordos ou convenções cctet tves , já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necesstoaoe tmaer-tosa de
se expandir ou incrementar os rüvets de prooucão. até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que ccncensetcr-tas a ntvet de remuneração Esse, at tás ,
e o exemplo que nos dá o Japão, onde a tntenetr tcacãc do tra
balho, longe de penalizar_o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe pr-cctctar- melhor padr-ão de vtda

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
senatvet as r-etnvtndtcacões dos trabalhadores e ccosctente
das realidades do Pals, poderá, com maior r textbti tcaoe, dis
ciplinar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a 1imitação da dur-ação diária do trabalho em 8 ncras , no mã
~imo.

1P158l8-4 DÉLIO BRAZ PMDB
............. PARECER ..

Concordamos, em parte, com o obf et tvo da Emenda no sen
tldo de que seja supr-tmtoa a expressão t tnat do cr-ece tto Pa
rece-nos, contudo, que a prestação do serviço extraordinário
deve ser acordada em convenção coletiva

Pela aprovação parcial

lP15B19-2 DÉLIO BRAZ PMDB
•••••••". PARECER •••••••••

ücfet tva o autor restringir a proibição de tnter-medtacãc
de mão-de-obra dos casos em que esta responda por mais de 20~
do contingente ele empregados da empresa tocatar ta

A proibição proposta no Projeto não pretenda reduzir a
{nter-medfaçâo a t tmt tes -acet têvete- A intenção é veda-la,
na execucêo de trabalho permanente, de maneira a tornar regra
estaoetectmerrtc de vtncuto encrecat tctc direto entre tomado
res e prestadores de serviços

É certo que há setores em que a tnter-eedtacãc de mão-de
obra reveste-se de cer-acter-tst tcas particulares Essa a razão
Que nos levou a prever, na redação do Substitutivo a possibi
lidade de ressalvas fixadas em lei.

Mantemos, contudo, nossa posí çâo contrária à tnscr tcão
~ualquer t tsnte, no texto const ttuctcnat , à redação proposta.

lP15820-6 DÉLIO BRAZ PM08
••••••••• PARECER •••••••••

O artigo 13, XXVI deve apenas consagrar o direito de
aposentadoria Por uma questão de técnica legislativa, julga
mos que tal matéria deva ser tratada no capttuic da seaur-toa
~e Social.

lP15B21-4' DÉLIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

ccns tcer-aecs Que a ass tstêncta aos filhos e dependentes
dos trabalhadores pelo menos até 6 (sete) anos de idade, em
creches e cr-é-escctas , é uma reivindicação dos trabalhadores
da eator- just tca

Por outro lado, o tnctsc quer assegurar um direito decor
rente da cr-ócr-ta essência da empresa De fato, ela não é ape
nas uma at tv tdade econômica Ainda que vise O lucro, tem tam
~ém uma final idade eoctat à qual não pode se furtar

lP1SB22-2 DÉLIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER .

Consideramos qua a ccnst ttutção deva garantlr apenas a re
muneração do trabalhador acidentado ou portador de doença
or-ce tes tcnet paga com recursos da Previdência Soclal e não
sua permanência no emprego

Na realidade, o fundamental é a existência de uma previ
dêncta social que garanta remuneração e poss1b111te ao empre
gador a r-eecactacões que o naoti tte a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do tnrcr-tunto. ou o reabilite para o traba
lho

Convem salientar, e tnoa, que o empregador actoentaoc é a
tualmente proteg1do por dtacoatt tvo legal que garante sua
~ermanênc1a no emprego enquanto durar seu afastamento

lP15B23-1 MICHEL TEMER PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão do atuai ttem -V· do artigo
264, colocando em seu lugar norma que vede qualquer t tmttacãc
ao df r-et tc de defesa do ccntr tbutnte, que seria o veroeceu-c
cbjer tvo do dtsccs tt tvc suprfmfdo.

Existe, no contencioso fiscal, o interesse tndtvtcuat do
ccntr-tbutnte contra o interesse da comunidade, representada
pela untão. pelos Estados ou pelos Munic~p1os Enquanto pare-



SUBSTITUTIVO DO RELATOR ~ PARECER SOBRE AS EP.'ENDAS APRESENTADAS

1P15823-1 MICHEL TEMER PMDB
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ce legH1mo m-esumtr a boa-fé da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo t tecar • o mesmo não se pode dizer
em relação ao ecntr-tnutnte, pois Que ao lado dos contri
buintes honestos, leais, existem também os de ma-fé. prantos
a eternizar as Questões fiscais para t1rarem proveito
pessoal, medtante retenção de quantias Que en verdade perten
cem ao Tesouro Nacional, Estadual ou Mun1cipal Ha necessida
de, portanto, de criação de ob1ces as ações prctetatcr-tes dos
maus contribuintes, a ftm de QUe o Tesouro possa contar tam
bém com as contribuições deles, deixando de pressionar ainda
mais os contribuintes de boa-fé, para compensar a sonegação
dos recalcitrantes Entre tais cctces , com certeza, estão os
privilégios nrocessuate em favor- da Fazenda Publica O Proje
to quer evitar tais cr tvtteatcs , desguarnecendo, Portanto, a
Fazenda Publica na defesa dos interesses da comunidade A
Emenda esta correta, ao propugnar pela manutenção dos cr-tvt
teatos , vale dizer, pela manutenção de instrumentos eficazes
na defesa dos interesses puot tccs

Além do exposto, existe no dispositivo constitucional em
foco uma presunção contra o esn u-f to de justiça do Congresso
Nacional, que é apresentado como tendente a expedtr- norma pro
cessua t Que favoreça uma das partes em prejutzc da outra
O item do art'lgo 264 citado ter-ta por objetivo ultimo evitar
que o Congresso xactonat viesse a criar norma processual que
desse â Fazenda Publ tce vantagem nas Questões fiscais, ao
mesmo tempo em Que traria cr-efutac para o contr'bUinte envol
vido Seria, então. uma declaração de parcialidade do Cngres
50 Nacional, inclusive na sua atual formação

Entendemos, assim, que o dispositivo em foco deve ser re
tirado do Projeto, como pretende a Emenda

Com relação a introdução de norma substitutiva. assesuran
do o direito da defesa do contribuinte, entendemos Que ela e
cesnecessér te. parque a tendêne;la atual da legIslação proces
sual em eatér-ta fiscal é de cons tuer-ar- nulos os atos pratica
dos com preterição ao direito de defesa, eliminar a extaêncta
de depósito préviO para fins da r-ecurscs , etc Portanto. a ma
t ér-ta é mais de legislação tnrr-aconst ttuctonat , não havendo
razão para transferi-la ao texto do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP15824-9 MICHEL TEMER PMDB
...."''''......'''.. PARECER ... "'......"'''''''

A supressão da imunIdade tributária relativa a templos
de cuatquer- culto e a 'Inclusão, no rol dessas imunidades, da
venda de or-coctcs a órgãos da Administração Publ 'ca direta e
autarquias, desde que destinados ao seu consumo ou investi
mentos, contrariam tendência crescente dos Constituintes, ma
nteesteoa desde o desenvolvimento dos trabalhos das Subcomis
sões e das Comissões 'remat tcas

lP15825-7 MICHEL TEMER PMDB
"'''' ''''''''' PARECER "' .

Não há duvida de Que a vinculação das transferências ao
desempenho var t r tcaoc na obtenção da receita tributária pro
pr ta dos Estados e Mun'lc1pios representaria um avanço em
nossa aommtstr-acãc tributária Ocorre, porem, que. adotada
essa medtda , correr_se_ia o r-taco de muitos Munlc\p1os _ e
mesmo Estados - num primeiro momento, virem a sofrer eenstvet
redução em suas participações

Pela r-ef etcãc----------------------------------------------------------------------------..--
lP15826-5 PEDRO CANEDO PFL
......... "' PARECER "' "''''

A presente Emenda pretende estabelece cctnctoêneta eleito
ral. com exceção das eleições cr-estcenctats

No que concerte ao mandato do atual Presidente da Repub I i
ca, cabe ressaltar Que a redução maior do Que a já estabele
cida no Projeto, torna-se inconveniente face ao per iodo de
ret'sturação orgân1ca, 'nstituc'onal e pol\tlca do Pals, pro
vocada pelo advento da ccnst ttutcãc que ora elaboramos

De igual forma, a tat er-ecêo catenoar ta eleitoral proposto
no texto do Projeto melhor atende aos oes tantos cue devem
mostrar a nova fase constitucional

----------------~:~~-~:~:~::~-~~_:~:~~:_---------------------------------------
lP15827-3 SALATIEL CARVALHO PFL
."' •••••"'. PARECER "''''.'''.'''''' ••

O Projeto da Comissão de Sistematização trtova de mane1ra
pcs t t tva ao tratar numa seção escecte tca o direito à assis
tência scctat . e pela pr-tmetra vez dá aos cer tneementcs pro
gramáticos fundamentais nesse campo o "status" de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não poderá acolher os desdobramentos necessar tos à efeti
vidade da nor tt tca social no campo da ess tatêncta publica, o
que deverá ser realizado via teats tação cr-ctnár-ta Entende
mos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante. seus mer-ttcs e relevância escectr tca poderá ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras

------------_.::'~~~~~~~:~-~:_::::_~~-~:~:~~~~~~~:~~~-~~:~:~---------------------
1P15B28-l SALATIEL CARVALHD PFL
••••••• "'. PARECER "'."''''''' •• ''''''

A Emenda é de ser rejeitada

-----------------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP15829-0 KOYU IHA PMOB
•••••"''''.''' PARECER "''''•• '''..'''••

A Emenda sintetiza em três artigos, onze do Projeto ori
ginal E nos parece aceitável, sobretudo, o seu artigo 30,
1, que se refere a Relações Internacionais

-------------------------------------------~---------------------------------

lP1583D-3 KOYU IHA PMOB
"''''....'''.''' •• PARECER ."''''.''' ••••

A emenda apresenta cont eudo inovador e aoer retccaocr do
Projeto

Comalteração de redação e supressão parcial de disposi
tivos, somos pela aprovação da emenda, nos termos do substi
tutivo

-----------------~:~:_~~~~~:::~-~:~~~:~----------------------------------------
lP15831-1 ANTONIO PEROSA PMDB
"'."'."'."'•• PARECER •••••• "'.'"

A lntermodal1dade abrange uma eér-te ordenada de ativida
des. como o controle dos acessos aos terminais, a ctr-cutacãc
interna dos metes de transporte, a programação e o controle

~~ i TI~~~ã~td~ã~q~~~a~:~i~~ ~a~eo~ã~ag~e~b~~, t~:~s~~~n~i:ia~
bcreçêc da documentação necessária a comprovar e a apropr tar
os serviços

Apesar da capacidade octosa da tner-a-estr-utuea e ts tca
de transporte do oats , o desenvolvimento do seu transporte
tnter-eccrat depende da superação de problemas nos Campos tns
t ttuctcnat , legal, econômico e tecnológico

Pela rejeição
---------~~~~~;;:~---------~Õ~;FÃC;Õ-~~-;~~R;~;--------------------;õs---------

•••••"'••• PARECER .
Pe1a aprovação Váli dos. as razões exposta na Just i f 1cação

da Emenda
------~--l;~5ãã3=ã---------~õ~iFi~iõ-~~-~~~R~~~--------------------;~s---------

"'."'''''''.''''''''' PARECER •• "''''''''''•• '''
O exer-ctcto da cidadania não pode estar sujeito a res-

trições de espécie algUma, mormente as de natureza pecuntã
r ta Essa deve ser a r-es-a As exceções OU especificações devem

-------------~:~_::~:~:~:::~~:~-~:~~_::~~~::~~~-~~~~~:~~~:_---------------------
lP15834-6 BDNIFÁCIO DE ANDfADA PDS
•••••"'••• PARECER "''''•• '''••••

Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitu
cional pretende tão-somente estabelecer o princip10 da gra-

tutoace do processo de habl1itação para o casamento
scster-tcrmenre, a teats tacãc ordinária cuidara de dtsct

pl tnar a matéria

lP15835-4 BDNIFACIO DE ANDRADA PDS
."'''' PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda vez que o texto constitu-
cional pretende têc-scsente estabelecer o princ'ipio da gra-
tuidade do processo de ttant t t tecãc para o casamento

Posteriormente, a legislação cr-emar-ta cuidará de etser
ct tnar- a matéria

1P15836-2 MANSUETO DE LAVOR PMDB
••••••"''''. PARECER ."'''' .

A Emenda acrescenta a at tnea ·f~ do item XI do artigo 12
a expressão "exceto acueres já incorporados ao patrimônio
Cultural e ao dom'in'o pubt tcc-

A ressalva. a nosso ver, afigura-se anõotna, podendo,
porém, incorporar-se ao texto, jã que em nada o afeta

------------------~:~~_:~~~~~::~-~~~::~~~---------------------------------
1P15837.-t MANSUETO OE LAVOR PMDB
......"'•••• '" PARECER "''''''''''.''' •••

A presente emenda tem por fim estencee os bener tctos da
anistia crevtste no ar-t 475 do Projeto aos que foram tnat t
vades por declaração de incapacidade fisica ou mental

~ tneaãver a boa intenção cerronst r-aua pelo ilustre autor
buscando reparar injUstiças cometidas aqueles que, por pro- '
cesses ar-t tr tctoscs foram afastados de suas funções

A generalização nr-etenctca, entretanto, torna tnexecutver
a eet tcecãc da regra em questão, face a tmocss tnt t tcaoe de se
distinguir das declarações de tncacecttacsc aquelas emlt1das
1rregularmente, por razões pol'tlcas

Não há como atender a tal pretensão, devendo o interessa
do ass1nar-se na faculdade prevista no ar-t 429 do Projeto e
cant \do no subst itut tve

Pela ceefuctctat toaca
-----------------------------------------------------------------------~-------

lP15838-9 MANSUETO DE LAVOR PMOB
"'."'''' ....... PARECER •• "'....... '"

~ n~sso ear-acer- Que os requisitos para cr-tacãc. incorporação,
fusao e desmeMbramento devam ser estabelecidos por lei com
plementar estadual, conforme a tradição fur-tdtca brasileira
Portanto somos pela aprovação parcial, nos termos do substitu
t tvc

tP15839-7 MANSUETO DE LAVOR PMOB
......"'''''''''' PARECER "'''''''••''''''••

A extinção pura e stmples do 20 do ar-t 52 do Pro
jeto traria tratamento tnccnar-uente e assimétrico à fixação
da remuneração dos sra. Deputados Estaduais Adotamos como li
mite 2/3 da remuneração percebida pelos Srs. Deputados Fede -

-------------~~~~--~:~~-~~~_:::~~~~~:~:~----------------------------------------
1P15840-1 MANSUETO DE LAVOR PMDB
•• "'•••••• PARECER ",•• ",,,,,,,.,,,.

Matéria ja prevista no art 57, VI, Hem a do Projeto-------------------------------------------------------------------------------
lP15B41-9 FLDRICENO PAIXÃO por
••••••"'•• PARECER •••••••••

- O uso da expressão citada baseia-se na constatação de
que todas as entidades fl1antrop1cas não são lucrativas mas
nem todas aquelas sem fins lucrativos são filantrópicas Pre
ter-encta-se uma área realmente indispensável a um Pa's ca
rente de recursos e de assistência ã sauue, como o nosso

------------------~:~:_~:~~~:~~------------------------------------------------
1P15842-7 FLDRICENO PAIXÃO por
"''''.'''.'''''''''''' PARECER •••••••• '"

A norma da at tnea ~m~, do tnctso IV, do art. 17. do Pro
jeto, que dá a um só s trmtcatc a representação de cada seg
mento cetesor-tat perante o Poder Publico, deve permanecer.
conforme exot tc tt auc no parecer dado á emenda 1P16815-5

Somos pela rejeição

1P15843-5 PLíNIO MARTINS PMDB
."' .."'... "'•• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda altera a cceccstcãc interna das
transferências da União a Estados e Mun1cip'os, em favor da
região Centro-Oeste Inoportuna. cor-cuantc trata-se de região

-------------~~-~:~~~_::~~:~~:~:_~:_~~~::::~:~~~-~:_:~~~~:~:_-------------------
lP15844-3 JOS~ MOURA PFL
............ PARECER •• "' .

O disposi t tvc e tnccnsecuente e paternalista Essa maté
r-ta não pode e não deve ser decidida sem cr-evtos levantamen
tos e estudos Que ora se realizou dentro da Reforma Adminis
trativa

-----------------~:~:_~:~:~:~:'_------------------------------------------------
lP15B45-1 LEITE CHAVES PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda propõe a dispensa das exigências previstas na
Legislaçao Ordinária. no tocante ao amparo aos excombatentes
que tenham ccecteteoc 65 anos de 1dade

A 1eg1s1 ação já ampara ccnvententemente o excoebatenta
Não entendemos seja necessário ma1s esse amparo

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P158Jl6-0 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMOB
••"'."' ..."'•• PARECER ."''''''''''.'''''''''

Pela cr-ejudtcat toace A emenda já está parcialmente
tendtoa

---------~~~~;;;:;---------~ÕS~-;G~ÃC;Õ-;~~~~;~;-------------------;;~~--------

•••••••"'. PARECER •••"'•••••
Busca a emenda modificar a denominação do ICMS para im

posto do Estado sobre o valor adicionado
Dentro da sistemática proposta a alteração é improceden

te
Pela rejeição

---------~;~~~;;=6---------~õst-iG~i~iõ-fE~~EiR~-------------------~M~ã--------

."' ••••"'.'" PARECER •• "''''•• '''''''''
O assunto é da ccmpetêncta das Constituições estacuats , não
de Constituição Federal

lP15B49-4 JOSE IGN}CIO FERREIRA PMDB
•••••••"'. PARECER ••••"'••••

Propõe a Emenda r-etnser tr .c ISS na competência municipal
O imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual

conforme a estrutura tr tbutér-ta contida no Projeto
Pela rejeição

---------~~~~;s~:~---------~ÕSé-;G~ÃC;Õ-;~RR~;R;-------------------~M~~--------

."' ......"''''''' PARECER ••"'•• "'.....
Pretende, a aeeeea, excluir a faculdade do Poder Executi

vo de alterar as attcuctae ( 1 do ar-t 270 do Projeto de
Constituição) do imposto do tnctso IV (IPI), mantendo para os
impostos dos tnctsês r , n e V

O tributo só pode ser cobrado no exerctctc sucseceunte
âquete em que nouoer- sido publicada a lei Que o tnst ttutu ou
o majorou O objetivo do pr tnctpto da anter-tor tcace da te t
tributária é evitar a cobrança inesperada do tributo no pro
nr-to exer-ctcf c financeiro em que fol 1nst1tu1do ou aumentado

De acordo com o Projeto de ccnst t tutcãc (1 do ar-t 270)
o pr1nc\pio da anterioridade não se apl tca. observadas as con
diçõeli ee limites eetebetectocs em lei, aos teocstce citados
nos itens I, lI, IV e V (do art 270)
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lP15850-B JOSE IGNAClO FERREIRA PMOB lP15B66-4 PAULO MACARINI PM06

Assim, pela aprovação pare tal da Emenda Quanto a faculda-
de do Poder Executivo alterar as er tuuctas dos impostos dos
itens I II e V e rejeição quanto a exclusão do item IV

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP1S8S1-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A redação do projeto é cr-eter-tvet a da emenda, por ser
tecnicamente mais adequaaa á natureza do 1mposto sobre o va
lor agregado prevfsto para a cceceeêecte estadual Ademais, a
emenda, ao falar em "bens" em lugar de "merceocr-tea'". vtsa a
conferir ao ICMS amplitude não consentân1a com a sua s tsteeá
t tca ou car-acter-tst tcas

lP1S8S2-4 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

A meter-ta é objeto de atenção eeoectr tca em outro caot
tutc, com redação diversa-------------------------------------------------------------------------------

lP15853-2 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas at1nentes ao mesmo assunto, não cnstante
os nobres n-cpcs ttos do Autor, não se harmoniza com a svste
eãt tca que or1enta os cr-otnctntcs na parte r-etat tva aos Pla
nos e Orçamentos

1P15854-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

Dá nova redação ao artigo 19 do Projeto de Constituição,
Que trata de nacionalidade. A nosso ver. a fórmula proposta
não aper-eetccar-ta o texto em discussão

Pela r-ejetção-------------------------------------------------------------------------------
1P158S5-9 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMDB
•••••••• '" PARECER •••••••••

Entendemos Que o texto do Projeto, salvo pela necessi
dade de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivo de ver-tas etapas

Assim, por coerência, somos pela r-ejetcão desta emen-

t tnente a legislação ordinária, onde, altas, Já é detalhada
mente tratada

lP15867-2 Af;cIO NEVES PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

Entendemos que o artigo deva ser suprimido por se tratar de
meter-ta a ser disposta em legislação cr-ctnér-ta

1P15B68-1 A~CIO ~EVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acctnteento. nos tenros da redação adotada no
substitutivo

lP15869-9 AECIO NEVES PM08
.......... PARECER •• "'••• "'••

A pretensão do Autor encontra-se já ccntencteoa no ar-t
86 do Proj eto

lP15870-2 ZIZA VALADARES PMDB
••• "'••••• PARECER ••••• $ ....

Pela rejeição, na forma do Sunst t tur tvc

1P15871-1 ZIZA VALADARES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela reje1ção, na forma do svcst t tut tvc

lP1S872-9 AteIO NEVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Os ar-t 1905 referidos na emenda, 249 e 250. foram convem
enteeente analisados e sucr-tmtoce do projeto, por desp1cien
dos. Pela r-efetcãc,

lP15873-7 AÉCIO NEVES PMDB
••••••••• PARECER "'•• "'•••••

Não haverá dtst tncões entre o trabalhador rural e o urba
no e, salvo as exceções natura1s, entr-e o trabalho do homem e

da mulher Quanto aos servidores publ tccs, está tetta, no
centtuto próprio, a extensão dos d1rettos previstos no artigo

13.
Pela rejeição

da

lP15876-l DAVI ALVES SILVA PDS
"''''•••• '''•• PARECER •••••••••

Pela rejeição A proposta e matéria de teatstacãc ordinária

1P15880-0 DAVI ALVES SILVA PDS
•••• "'•••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no sucst ttut tvc

lP1SBB3-4 DAVI ALVES SILVA PDS
••••••••• PARECER .

A Emenda percute Questão que deve ser examinada á luz do
Substitutivo Pela aprovação.

1P1S8Bl-8 DAVI ALVES SILVA PDS
• ....."'••• PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pet a aprovação

PMDBlP15BB7-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
••••••••• PARECER .

Acatada no mérito•

lP15886-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMOB
..........* PARECER •••••••••

A sugestão foi acolhida parcialmente no eer ttc, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP1sa82-6 DAVI ALVES SILVA PDS
••••••••• PARECER *.

Para maior clareza do texto e visando dar maior autonom1a aos
Estados Federados, optamos por manter a redação do parágrafo
5 e passamos o 4. para o artigo 57
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1S875-3 AÉCIO NEVES PMDB
••••••••• PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposl
t tvo Que se pretende suprimir figurar1a melhor em legislação
ordtnar ta. eis que a proposta de exctuatvtoaoe da folha de
salários para tnctuêncta de ccntr-tbutcões scctats dest tnadas
à Seguridade possut 1mpl tcecões bastante slgn\ticat1vas no
flnanciamento de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente medtante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctcnat poderiam ser fixadas as crovtsões tndtspensévets ao
desdobramento da eatér-ta. de modo a que possam ser atendidos
os dfversos aspectos envolvidos

Em vtata da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supress tva, remetendo a matéria
a ulterior ccns tcer-acão, ao ensejo do processo teatstat tvc
ordinário

1P15878-8 DAVI ALVES SILVA PDS
"' PARECER •••••••••

O repudio á tortura está inscrito no Substitutivo do Re
lator, refletindo a opinião unân1me de todos os segmentos re
presentativos da sociedade As oeeats mater-tas constantes da

-------------~~:~~~-~~~~~-~~~:~_!~~:~~:~-~:~~_::~~~:~~~~-~~~~~~~~~------------
lP15B79-6 DAVI ALVES SILVA PDS
•••• "'•••• PARECER .

as sugestões apresentadas para emenda foram parcialmente in
tegradas, nos termos do subst t t ut tvo-------------------------------------------------------------------------------

11"15877-0 DAVI ALVES SILVA PDS
."'."'••••• PARECER •••••••••

As t tnat tcaces da Emenda estão em parte contempladas no Sutis
t ttut tvc Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

11"15874-5 AÉCIO NEVES PP.1DB
.......... PARECER ••••••"'''' •

Permlte a emenda o alistamento e o voto aos mator-es de
dezesseis anos de Idade

Entendemos Que a idade para o allstamento deve COrres
ponder àquela da responsabilidade civil e penal

Aos ceaessets anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exer-c tcto do voto, apesar da
modernização dos metes de comuncação e dos recursos da infor
mação escr-f ta

lP15884-2 FERNANDO GOMES PMOB
.......... PARECER •••••••••

------------~--~_:~~~~_:~:_~~:~~~::~~:_~::~-~~~~:~:~~-:~::~-~~_:~::~~.:_-------
1P15885-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
••••••••• PARECER ."'•••••••

O exame da emenda e respectiva Just tt tcat tva, apresenta
das pelo eminente ccnst ttutnte. nos levou a conctutr- que a
alteração proposta contr tbut efetivamente para O acer-tetçoa
mento do Projeto, na Seção ·Dos ur-caeentos", tornando-o mais
completo, crectsc e conslstente.

Entretanto, algumas alterações de redação devem ser fei
tas, de forma Que somos pela aprovação da emencaa com a reda
ção do substitutivo.

------------~------------------------------------------------------------------

1P15860-5 COSTA FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial nos terJDOS do Substitutivo.

lP1S864-B PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Embora t tcue no ar-t 102, parágrafo 30. da atual cons
tituição, o d1spos1tlvo constante nesta emenda é pertlnente
ao âmbito da legislação crotner-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP15865-6 PAULO MACARINI PMDB
.......... PARECER ..

A forma e os critérios do reajuste serão estipulados nos
termos (Ia lei, constituindo, ccts , mater-j a tntr-a-corrs t t t uc to
na'

---------~p~5ã66=;---------pÃüLõ-M;c~~;~;·-------------------------p;~~--------

••••••••• PARECER •••••••••
Somos pela rejeição da emenda, vez Que a matérla e per-

1P15863-0 PAULO MACARINI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhlmento nos termos do subst ttut tvc

lP1586l-3 SÓLON BORGES DOS REIS PTa
••••••••• PARECER •••••••••

A norma que a Emenda pretende inserir, no Pr-cj efc de
Constituição, a~ ja está tnctutda, no art 264, item 1.

1P15862-1 CARREL BENEVIDES PMDB
.......... PARECER •••••••••

De fato, a natureza par-t tcutar que reveste a intervenção
estatal no ooeüntc econômico, vinculada a cr-ecet tcs relativos
à segurança nactcnat ou a tnter-esses coletivos relevantes,
por si s6, justifica eventuats concessões de privilegias
e/ou subvenções a estas entidades publ1cas

Com eeettc. ao Estado compete a prestação de uma série de
serviços essenctats á população, e a produção de um conjunto
de bens estatéatccs que demarcam a sua relevante função so
cial e eccnômtca. ao tempo em que a distingue e a dtrer-encta
da tntctat tva privada

Nessa perspectiva, s6 não justlf1ca a concessão de benen
cios fiscais que não sejam extens tvets as empresas pr1vadas

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lPl58S6-7 JOSE IGNÃCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda estâ, par-cta tment.e , atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP15B57-S DARCY POZZA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O Ilustre Constituinte Darcy Pozza pretende nova redação no
ar-t 145 do Projeto, para tnser-tr- em seu texto a palavra
~Contãbe1s-

SObre o assunto nunca é cemats relembrar que, historicamente,
o t.eatstat tvc tem entendido ser meramente exemct tr tcet tve a
enumeração dos conhecimentos extntccs para o cargo de M1nls
tr-c do Tribunal de COntas, a ememcto de Engenl1elros, Generais
e Contadores, Que já foram nomeados
Portanto, cr-eeer-tmos manter a tr-aôtcão. no particular, razão
pela qual nosso parecer é pela prejudicialidade da emenda,

-------------~~~-~~~-~~:_~:~.:_~~-~~~~~:~:.:_!~-~~_:~~:~~-~~-~~~!~!~-------------
1P15858-3 DARCY POZZA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda dar nova redação ao dtsccatt Ivo Que disci
plina o tratamento tr-tnurãr-tc a ser ctsoensacc â etcr-cencr-e
sa (art 267).

Após exame de grande numero ae emendas sobre a matéria,
chegamos a conclusão de que as microempresas e as empresas de
pequeno por-te, em razão de sua r-econnectoa teocr-têncta econõ
etcc-soctat , devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur'idico diferenctado, visando a incentivar sua cria
ção, preservação e desenvolvimento, atr-eves da e l f mínação ,
redução ou s lmpllf tcecãc de suas cer-t aecões administrativas
tr-tbutér tae, previdenciárias e cr-eort ictes

Por outro lado, considerando a conventêncta de que a ma
téria seja dtsctct tnaca a ntvet nacional, para que se lhe te
pr1ma a devida uniformidade, entenoeece que as aludidas
empresas, para fins de receber- tratamento diferenciado, devem
ser oer tntces e ceracter-teacee medtante lei complementar

Por entendermos que tal tratamento deve concretizar-se a
vês de medidas que abranjam as várias escectes dl1! obrigações
acima tndtcacas, e não apenas as tr-tnutar-tas, optamos por trr
ser tr o utaooatt tvo r-etat tvc à matéria no cacttutc I do THu
10 VIII - Da Ordem accnômtca e Financeira

lP15B59-1 DARCY POZZA PDS
.......... PARECER .

Somos pela aprovação no merlto, das sugestões r-etat tvas
ao casamento civil e religioso. ao planejamento famSr ter-, à
preservação dos valores euncaeentats da fam' lia

Não julgamos oportuna, porém, a norma que reestabetece a
tndtssctuntt tcaoe do casamento

Quanto aos direitos e deveres dos pais e filhos e à trwes
tigação da paternidade e da maternidade, julgamo-los per-t tnen
tes á legislação crotnãr-ta

Pela aprovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------
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lP1590G-7 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER .

A matér ta Objeto da emenda fol acolhida no Substitutivo do
Relator, exceto no tocante ao ressarcimento e ao sigilo ban
cário Estes já são disciplinados por norma própria-------------------------------------------------------------------------------

lP15907-5 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Suprime a aj tnea -b- do item VI do artigo 17 do Projeto de
ccnst ttutcãc Dor entendê-lo confuso e repetitivo Em nossa 0
ptnião. o texto emendado tem inconvenientes, que justificam
a sua supressão

lP15B88-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a tnextstêncta de consenso so
bre o tema atnoa amplamente discutido nesta fase da elabora 
ção ieatatet tva Da média das sugestões analisadas. em seus
nuctecs , f'r-ut tf tcar-am os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substttuttvo, que tanto quanto pcss tvet
procura responder ar tr-aat tvement e, em parte e em essência, às
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P15889-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do subet ttut tvc

lP15905-9 LOURIVAL BAPTISTA

PMDB

lP15690-7 FERNANOO HENRIQUE CARDOSO PMDB
••••••••• PARECER .

A sugestão foi acolhida parcialmente no mér-ttc. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

---------~;~~ã9~=~---------;~~~~~~õ-~~~;Íãü~-c~~õõsõ---------------;;õ;--------

••••••••• PARECER •••••••••
Ainda Que o teor da emenda seja meritória e altamente

moralizadora. entendemos que deve ser tratada no âmbito da
leg1s1ação oedtnáe ta

------------------~~~~-~~~~~=~~------_.._---------------------------------------
lP15892-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A sct tcrtacãc da presente Emenda foi acolhida
Pela aprovação

-lP15893-t FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Efetlvamente, e importante a manutençao do tnst ttuoc da dta
ponib11idade remunerada. no sentido de permitlr à Administra
ção poder reestruturar suus serviços sem petas de qualquer
espécie-------------------------------------------------------------------------------

lP1S894-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
........... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento nos termos do suost ttut tvc

lP1S895-8 FERNANDO HENRIQUE CAROOSO
••••••••• PARECER •••••••••

A supressão proposta foi acolhida na redação do dispositivo
constante do suest ttut tvc do Relator, com a alteração da re
dação do princ'pio novo-------------------------------------------------------------------------------

lP15896-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMOB
•••••••"'. PARECER •••••••••

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP15897-4 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda altera a redação da letra ~d~. inciso XV, do ar
tigo 12 para admitir a prisão civil em caso de inadimplemento
de obrigação alimentar Consideramos louvável a inclusão,

que faz parte da tradição de nosso ctr-ettc
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P15896-2 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECE" •••••••••

O ccnteucc da Emenda, em sua eesêncta, já foi tnccr-nc
r-aeo ao Projeto, sob outro Titulo

lP1S899-1 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O prazo de um ano é mut to extauc para a elaboração de
leis complementares e ordinárias previstas na Constituição
Pela rejeição

lP15900-6 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe adicionar texto ao ar-t 476.
Entendemos Que a matéria já se encontra exaustivamente

abrangida por dispositivos legais de amparo a tnat tvtoacee
suas vantagens, todos por via de tet cr-emar-ta, não cabendo,
portanto, inclusão no texto Constitucional

Pela Rejeição

lP15901-6 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria de que trata a emenda demonstra a senstbt t t
dade do Autor em relação à justa reivindicação das donas-de
casa (inclusive camponesas) no sentido do reccrmectnentc de
seu direito à flliação ao slstema ceevtcenctar tc na quali
dade de segurado Entedemos, não obstante, que a inovado 
ra adoção do pr-mctptc da universalidade de cobertura da
Seguridade Soctat , acolhido no Substitutivo. pr-over-a por s t
só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je reclamado como necessér-tc á plena lntegração da dona-de
casa ao sistema -cr tctat de previdência A partir de tal
provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas donas-de-casa
nr-astteu-es , cabendo à lei crotnér-ta regular as bases des
se exer-ctctc

lP15902-4 WILMA MAIA POS
••••••••• PARECER •••••••••

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do Prestden
de da aecumtca. previsto no art 458 do Projeto.

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que
o dispositivo supracitado já reduziu em 1 ano o mandato estab
etectco na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, que a permanâncta do atual Pr-é
stdente até 1990 just tr tca-se tendo em vista a necessidade de
se proceder às alterações orgânicas e estruturais do Pa'is,

determinadas pelo texto constitucional que ora elaboramos
somos, assim, pela r-efetcãc da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P15903-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

No parecer à Emenda 1p14326-8, demos nosso posicionamento a
respeito do exer-ctctc do di r-ettc de greve

A at tnea -c'", do item V. do art 17, do Projeto fot acr-e
vet raca, com -at ter-acãc do texto

A Emenda pede a supressão cacueta al tnee
Pela rejeição

1P15904-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pala aprovação conforme orientação dada ao Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP1590S-9 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

consideramos qua a Constituição deva garantlr apenas a re
muneração do trabalhador acidentado ou portador de doença
prof1ssional paga com recursos da Previdência Social e não
sua nermanênct a no emprego

Na realidade, o fundamental é a existência de uma previ
dência social Que garanta r-emuner-ação e possibilite ao empre
gador a reacaptacões que o habilite a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do tnror-tuntc. ou o r-eant l t ta para o tr-aba
tne

Convém sal tentar, ainda, que o empregador acidentado é a
tualmente protegido por dispositivo legal que garante sua
~ermanência no emprego enquanto durar seu afastamento

1P15908-3 LOURIVAL BAPTISTA PFL
.......... PARECER •••••••••

t. emenda do ilustre dtspõe sobre a -suor-eseâc do item XIII
cc art 13" do Projeto de ccnst.ttutcão. elaborado pela Comis
são de Ststemat1zação

A atividade empresarial visa o lucro. necessér-tc a seu
próprio desenvolvimento

Como fortalecimento das empresas com a ativação dos in
vestimentos, aumenta a crccucêo, a oferta de emprego etc

A participação nos lucros das empresas pelos trabalhadores
e uma maneira de melhor distr1buir a renda nacional, bem como
uma ação eret tva de fazer justiça social a tocos aqueles que
contribuem para o crescimento e desenvolvimento das empresas

A participação nos lucros é um imperativo das sociedades
modernas

Ante o exposto. somas pela rejeição

1P15909-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor suprimir do Projeto o tnctsc XII do art.
13 que assegura ao trabalhador o direito ao satar tc-eaet t ta

Somos de opinião que o satàr-tc-eaet t ta é direito de suma
relevância para o trabalhador, car-t tcutarmente o de baixa
renda, devendo por essa razão, estar inserido no texto cons
titucional •

Consideramos, contudo, caber a Constituição garantir sim
plesmente o direito A parcela de trabalhadores beneficiada.
bem como a escala e o montante do bener tctc devem, em nossa
~Pinião. ser deixados á regulamentação da lei crdtnãr-ta •

lP15910-5 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda altera a redação da al tnea "u" do Hem XIV do artigo
12 do Projeto de ccnst ttutcão. no intento de suprimir casu
temes e referências explicativas Achamos pertinente a suges
tão e a adotamos em parte-------------------------------------------------------------------------------

lP15911-3 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor a supressão do inciso V do ar-t 13 do
Projeto. que garante ao trabalhador o reajuste de salário de
forma a m-esevae-f ne permanentemente seu poder aquisitivo

A nosso ver. a preservação do valor real do salário. no
ntvet constitucional deve limitar-se a garantia do poder
ecutatt tvc do satâr-rc mtnteo O montante do reajuste das de
mals faixas satar-tats deve ser deixado, em nossa opinião. à
~egOCiação entre as partes interessadas

lP15912-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Asstste razão do autor nescebe incluir a norma tal como
foi proposto-------------------------------------------------------------------------------

1P15913-0 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Assiste razão do autor. üescaoe incluir a norma tal como
foi proposto-------------------------------------------------------------------------------

lPl5914-B LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER ••••••• '\'.

Assegura. o tnctso VII do artigo 13 do Projeto, ao traba
lhador, o direito de perceber salário fixo nunca tnrer-tcr ao
numero quando houver remuneração var-1ave r

Pretende vedar prática comum nas relações trabalhistas no
cata Não são poucos os casos em que a empresa contrata o
trabalhador com remuneração variável sem a garantia do fixo
Ftca assim, o trabalhador, a mercê da sazonal idade da at tvtca
de podendo inclusive perceber. determinados meses, montante
inferior ao satar to mintmo Mesmo nos casos em que esse extr-e
mo não é alcançado, a contagem da remuneração var-tavet parte
do zero e, o trabalhador. tem Que conseguir com desempenho
adicional, o que lhe é cevtoc pelo simples vtncuto emcr-eaatt
cio o sarar-te mtntmc

Por essas razões nosso parecer é contrárto à supressão
~roposta pel a emenda

1P15915-6 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER .

Consideramos que objetivamente. não deve o texto cona
t ltucional assegurar ao trabalhador direito a piso salarial
proporcional à extensão e â complexidade de trabalho eeat tae
do E necessário assegurar sem o piso salarial de todo traba
lhador o salário m'nimo capaz de satisfazer suas necessida
des bâs tcas e as de sua famt l1a

O estabelecimento de pisos salariais diferenciados é
processo que ccececer-ã á evolução do mercado de trabalho e ao
andamento da negociação coletiva das diversas categorias, po
dendo cristalizar-se eventualmente em lei

lP15916-4 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER "'••••••••

O exer-ctctc da cidadania não pode estar suj et tc a res-
trições de espécie alguma, mormente as de natur-eza cecunta
ria Essa deve ser a r-egra As exceções ou especificações devem
ser estabelecidas pelo legislador cr-ctnãr tc •-------------------------------------------------------------------------------

1P15917-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••"'•••• PARECER "'••••••••

O cr-mctptc da isonomia acolhido pelo Substitutivo.
abarca a não discriminação
eecectr tcacõas euscet tvets , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar do eotêmtcc , ct-euns
cr-evenco-se a proteção aos dtr-ettcs e liberdades fundamenta
ts

Pela aprovação par-ctat-------------------------------------------------------------------------------
1P15916-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL
.......... PARECER •••••••••

O combate â pobreza e a sar-ent ta de uma ext st êncta digna
são deveres do Estado e de cada menbrc 'do cor-o-r social Re
sultados portentosos e eact tvete podem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mediante
severo control e do dispêndio de recursos do Erário. Necessá
rio é, aoemats , que a Let Maior contenha 00 or-tnctctc crista
lino do combate â pobreza

-----------------~~~~-~~~~~~=~~-~~~:~~~:_-------------------------------------
1P15919-9 tOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER ..."'•••••••

O preceito da obrigação da negociação coletiva tem um
car-at er- social, pois ao obrigar o comparecimento das duas
partes, exerce a função de promover o diàlogo necessár-tc com
~ finalidade de atingir um poss tvet entendimento
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lP15921-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

E. tecr-esctnctvet que conste a gratificação natalina e que
a mesma seja paga com base na remuneração de dezembro De ou
tro modo, r rcer-te cescar-ecrer-teeca sua função scctat .-------------------------------------------------------------------------------

lP159~0-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Concordamos com as razões apresentadas pelo autor Situa
ções especiais levam á redução salarial, com a aquiescência
do trabalhador, mormente quantia a alternativa e o desemprego

Por essa razão exnr tcttancs , na redação do SUbstitutivo, a
posstbt t toane de ressalvas à. norma definida em lei, convenção
~u acordo coletivo

1Pl5919-9 LQUR1VAL BAPTISTA PFL lP15939-3 HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARE.CER .

Improcedente
ntst tngue o Projeto a Procurador la-Geral da untãc e o

atm ster-tc Público como tnst ttutcões Que se não confundem
O art 186 cogita da noneecãc do Chefe da sr-ocur-anor-ta

Geral da untãc, enquanto os artigos t07, 15B e 231 cuidam da
indicação do Procurador-Geral da aecutn tca

Pela rejeição

lP15940-7 HUMBERTO LUCENA PMDB
........... PARECER .

emenda cct tea a prorrogação, por 4 anos, do prazo de vali
dade dos concursos publicas ncnotocaccs a partir de 1983,
para manter as expectativas de um ccnatder-évet numero de bra
sileiros cue. ecr-ovacos em concurso, não lograram acmtasão no
serviço publico, devido as di r tcutcaoes econômicas por Que
atravessamos

lP15922-9 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua tepor-tãncta

Nesta etapa do processo de elaboração ccnst ttuctonat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

üatneeos pois, eeta aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P15923-7 LOURIVAL BAPTISTA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pretendemos optar no Substitutivo, pela supressão do
inciso a que se d1rige a emenda Consideramos sunêr-etuc vedar
diferenças de satar tcs e de cr-ttér tcs de aomtssêo. promoção

e dispensa por motivos dtscr tmtnatôr-tcs numa ccnat ttutcãc
fundada na 19ualdade entre ctcacãcs ,

Em ccnsecuêncta. opinamos pela cr-ef cctctar toace da emerr-

1P15924-S VIRGILDÃSIO DE SENNA. PMOB
••••••••• PARECER •• " ••••••

Pela rejeição A emenda ja está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP15925-3 HUMBERTO LUCENA. PMDB
••"."".... PARECER •••••••••

A matêr ta constante da presente Emenda é t tptca da l e-

-------------~:::~~~~_:~:~~~~:!::~:~~~~~:._~:~-~~::~-~:~:::~-:~~:~:~~~---------
1P15926-1 HUMBERTO LUCENA PMDB
........... PARECER •••••••••

O sistema de Governo a ser adotado no Brasil é decisão
de natureza cct tt tca e deve ser da livre escolha dos Consti
tuintes, ja escottnccs pelo povo para em seu nome oectotr
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P15927-0 HUMBERTO LUCENA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela prejudic1a11dde, tendo em vista a supressão do ar-r t-

lP15928-8 HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A r emenda será ecottrtca na Seção DAS ATRIBUIÇõES 00
CONGRESSO NACIONAL como matér-Ia da ccmnetêncta exclusiva des
se Poder.

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P15941-5 HUMBERTO LUCENA PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

E. tntencãc do projeto et tmtnar- Qualquer contratação sem
concurso público, a fim de por fim ao caos e reorganizar o
servlço cunt toe

lP15942-3 HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

1 A emenda contraria tese oerendtda pelo Projeto
Peja rejeição

1P15943-1 MÁRIO MAIA POT
• •••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na ccmtssãc
de sf st eeat taacão, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

1P15944-0 MÁRIQ "lAIA POT
.......... PARECER .

Adotado por consenso o ser-tementar tsno, na ccmtasãc
de s teteeat teecãc, opinamos pela cr-eãuctctat toace da Emenda

srejuctcaoa-------------------------------------------------------------------------------
lP1Sg45-8 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •

Adotado por consenso o sar-tamentar-tsno, na comtssãc
de Sistematização, opinamos pela prejudicial Idade da Emenda•

PrejUdicada

1P15946-6 MÁRIO MAIA POT
.......... PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na comtssãc
de s tateeer teacãc, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejuetceoa

1?15947-4 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comlssão
de Sistematização, opinamos pela or-efudtctar toace da Emenda

-------------------_":.~~:~~~~::~:_----------------------------------------------
1P1594B-2 MARIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

A. Emen~a proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, partidário do cr-esmenctar tsec

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente or-occs tcãc, quando nada, inoportuna

Pela rejeição

lP159S5-5 MÃRIO MAIA POT
• •••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento, nos termos do sctist í tut tvc--..-------- ------------------------.1-

lP15954-7 MÃRIO MAIA POT
........... PARECER .

Ousando d1vergir da fundamentação, concluo pela eej et
cão

-------------------------------------------------------------------------------

lP15950-4 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda proposta mostra-se ccnsent ãnea com a tenoêncva
ele seu autor, car-c tqer-to do presidencialismo

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente pr-ooostcão. quando nada, inoportuna

Pela rejeição

lP1S9S1-2 MÁRIO MAIA POT
••"' PARECER •••••••••

A emenda ceret tva a supressão elo artigo 456, com base no en
tendimento de que a prorrogação de mandatos e pretensão inde
vida, posto que seus detentores foram eleitos com prazo cer
to P('ejudfcada, em face das alterações procedidas no sunst t
tut tvc

por1P15953-9 MARIO MAIA
........... PARECER •••••••••

A. emenda deve ser acatada.
E. matéria de lei cr-utnár ta,

lP15949-1 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tenoêncta
de seu autor, car-t toar-tc do pr-es tceectat tsec

Como o Projeto consagra o parlamentarIsmo, reveja-se a
presente proposição quando nada, Inoportuna

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15952-1 MARIO MAIA POT
••••••••• PAf{ECER .

A Emenda proposta mostra-se ccnsentãnea com a tendência
de seu autor, par-t toãr tc do presidencialismo

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, quando nada, tnoocr-tvna

Pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP15929-6 HUMBERTO LUCENA uMOB
.......... PARECER .

Pela cr-ejudtctat idade, pais o artigo foi suprimido-------------------------------------------------------------------------------

lP15931-B HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARECER .

Ao Imunidade dos ects está conffgurada de forma adequada,
no texto do Projeto de ccnstttutcêc, aeseaur-anoo-rnes trwto
labt11dade na ctr-cunscr-tcêc (lo mun1c1pio, de ecoe análogo ao
emp"'egado para os parlamentar-es federais e estaduais

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P15933-4 HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARE.CER .

Pela aprovação ear-ctat , nos termos do sutist t tut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP15932-ij HUMBERTO LUCENA PMDB
••••••••• PARE.CER •••••••••

A Emenda, embora revele o elevado otsccr-t tnc do pr-oponente
, poderá figurar mais adequadamente, de acordo com a tr-entcão
do ütr-e t tc br-as t tetr-c, no corpo da legislação cr-emar-ta e
complementar

lP1S934-2 HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

No Substitutivo em elaboração, f1gurará entre as atr-t-'
eutcões do Congresso Nacional dispor sobre teces as mater-t as
de ccecetêncta da União, tnctus tve planos e programas nacio
nais, regionais e setcr tate de ceseovctvtnentc Temos, pois
que a r emenda esté parcialmente atendida

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

1P15935-1 HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicaI idade A emenda já está parcialmente
tendida

1P15930-0 HUMBERTO LUCENA PMOB
......"'•••• PARECER "' .

A emenda Objetiva estabelecer prazo para que o Poder Executi
vo encaminhe, ao Legislativo, o novo Plano de Cargos e Car
"eiras do Serviço subt tcc Civil Federal, de acordo com as
normas ccnst ttuctcnats , prevendo, tnctus tve, a permanente
extat êncta de vagas para serem cr-eencntuas por ascenção fun
cional nos servidores
Pelo não acolhimento

lP15958-0 MÃRIO MAIA f1DT
••••••••• PARECER ••••••••• •

É conveniente a manutenção do Conselho da RepÜbl tca. na forma

------------_:~-~~-~~:~~!~~-~~-~~:~=~:~!:!~----------------------------------
lPl5959-8 MÁRIO MAIA strr
••••••••• PARECER .

Parece-nos opor-tuna a outorga a lei federal da compe-

------------ .:~~:~:_~:~:_~~~~:~:~_:~~~:~~:_!:~~~:~~~~:_-~~~:_:~~~~:::~---------
1P15960-1 MARIO MAIA t'OT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda proposta mostra-se consentânea corr, a tenoêncta
de seu autor, car-t toár-tc do er-estdenctat tsec

Como o Projeto consagra o par taeentar-tsec, revela-se a
presente propos,ç!o, quando nada, inoportuna

Pela r-ej etçãc•-------------------------------------------------------------------------------

1P15936-9 HUMBERTO LUCENA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprlm1r o ar-t 360 que impõe l1mltação ã
oar-t tctcecãc elas ent trraoes e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de er-evtcêncta cOll'lplementar para seus
servtecr-es Entendemos consistente o argumento ele Que se tra
ta de matéria mais própria de teatstacãc ordinária, pois o
assunto j a é objeto de tratamento escecte tcc em dois decretos
execut t zoe, O Que demonstra a preocupação do Poder Público
com a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a r tscat t
zação dos -eundos de pensão- é competência de uma secr-etar-ta
espectr tca do M1n1sterio da Previdência e Assistência scctat ,
â qual tncueee o acompanhamento da ccservâncta das normas te
ga1s e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

1P15937-7 HUMBERTO LUCENA PMOB
........... PARECER ••• " •••••

Tendo em vtata a cr-aantctdaoe adotada para o tnst ttuto da.
aposentadoria do servidor publico e do trabalhador em geral,
bem assim a necessidade da ampliação e renovação do Quadro de
recursos humanos ativos na administração e na econenta. num

pats de crescente demanda na sucst ttutcâc de gerações, deci-
diu-se adaptar o dtsnosf t tvc emendado, aproveitando parcial
mente a proposta. •

--------------------------------------------------~----------------------------

IPt593B-S HUMBERTO lUCENA PMOa
••••••••• PARECER .

-----------------~~:~-~~~~~:~~~-~~~~~~::_~~~_!~~~~-~~-~~~~!~!~!~~~------------

lP15956-3 MÁRIO MAIA
••••••••• PARECER .

A emenda deve ser acatada
E. matar-ta de lei ordinária

lP15957-1 MÃRID MAIA
........... PARECER .

A emenda deve ser acatada
E. meter-ta de tet ordinária

POT

.DT
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Que os objetivos pretendidos pela Emenda se acham impl tcttos
no referido dlspostt tvo. como redigido no Projeto

Em face do exposto, cons1deramos dispensavel a alteração
proposta

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP159BO-6 NELTON FRIEDR1CH PMDB
"'.."''''.'''''''''* PARECER ."''''''''''.'''''''''

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_:~-~~~::~:~~~~~~~_:~_:~~~~~~:~~--~~~~-~~!~~~~~--------------------
lP159Bl-4 NELTON FRIEDRICH PMOB
"'''' ... '''.''''''''' PARECER ."'."'."'....

Da nova redação ao Hem VII do artigo 17 do Projeto de Cons
tituição, relativo a participação ctreta, Consideramos, con
tudo, que a nova redação ainda e excessivamente anat tt tca e
não acer-eetcca o texto, que deveria ser mais sintético-------------------------------------------------------------------------------

lP159B2-2 BASILIO VILLANI PMOB
"''''''*'''.'''** PARECER "'''''''''*''''''.'''

A Emenda altera a redação da a t tnea "u " do artigo 12 do
Projeto de Constituição para suprimir toda referência exrnt
cat tva nela contida em matar-ta de enr-tcuectnento ti tct tc A
cr-j t tca parece-nos procedente e aceitamos, em parte, a reda
ção proposta

-----------------~~::_~~~~~~~~~-~~~:~~:_---------------------------------------
1P15983-1 BASILIO VILLANI PMDB.",,,,,,,,,,,,,*.,,, PARECER •• "'••• "'••

Pretende o autor a supressão do inciso V do ar-t 13 do
Projeto. Que garante ao trabalhador o reajuste de salário de
forma a cr-esevae-f ne permanentemente seu poder aquisitivo

A nosso ver, a preservação do valor real do salário, no
nível constitucional deve limitar-se a garantia do poder
aautett tvc do salário mtnimo O montante do reajuste das de
mais faixas salariais deve ser oetxacc. em nossa opinião, á
~egoCiação entre as partes interessadas

lP1596l-0 MÁRIO MAIA PDT
•••"'''''''.'''''' PARECER •• "'.."'''''''''''''

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicial idade da Emenda

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
lP15962-B MÁRIO MAIA POT
"'''''''.''''''.'''. PARECER .",,,,,,,•• ,,,.,,,

No entendimento do Relator, .a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-emar-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui impl tcecõee bastante signiflcat1vas no
financiamento de programas e entidades já censor tcecos no
campo social ...

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnet ttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tndtspensave ts ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos -

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido julgamos re
comendável acolher a emenda sum-ess tva , r-emetenoo ea matar-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cedtner-tc

lP15963-6 MÁRIO MAIA POT
"''''''''''.'''''''''. PARECER ",,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,

A Emenda apresenta dispositivos inovadores e aperfeiçoado
r-es do Projeto

A União definirá as normas ur-oarn st tcas gerais para o
Par s , através de legislação esnectr tce , onde, naturalmente,
deverão estar as sugestões apresentadas em termos de parcela
mento e uso do solo

Pela aprovação parcial

1P15964-4 MÁRIO MAIA PoT
"''''''''''''''''''''''''' PARECER "'''''''''''''''''''.'''

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da tnst ttutçãc do Regime Parlamentarista no Brasil
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário-------------------------------------------------------------------------------

lP15979-2 NELTON FRIEDRICH PMDB

lP15991-1 BASILIO VILLANI PMDB
"'."'''' ••• '''''' PARECER •• "''''.'''''''''.

O proposto na Emenda esta em parte considerado no Subs
titutivo

lP1598S-S BASILIO VILLANI PMOB
"'''''''.'''''''''.''' PARECER ."'''''''''''''''' ••

Acredita-se que tenha havido problema oat ttosr-ar tcc no
artigo 10 proposto, o que prejudica a emenda-------------------------------------------------------------------------

lP159B4-9 BASILIO \}ILLANI PMOB
"'••• "''''''' •• PARECER "'••• "'''' •• '''

Suprime as letras "a" e "c" do Hem IX do artigo 17 do Ante
projeto de Constituição por entender que eles conferem ao Es
tado atribuições incompatíveis com a livre iniciativa A ar
gumentação procede

lP15985-7 BASILIO VILLANI PMOB
......"'•• * PARECER "''''.'''''''''''''''.

O art consagra oer tntcão essencial ao norteamento das

~~~~~~a~6~ ~~ed~~;i~ ~r~~s~gv~~~~~~~~o de C,.- e T , em censo-
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1Pt5992-0 BASILIO VILLANI
.",,,,,,,•• ,,,.,,, PARECER "'*"'."''''.'''.

Estamos de acordo com a proposta
Aprovada.

lP15989-0 BASILIO VILLANI PMOB
"''''••''''''.'''* PARECER "''''.''''''''''''''''''

O conteudo da emenda, em confronto com o do Projeto da

g~~';~~~a~t~a;s ~~~~~~ ~~6~g~~to~t~~e~~~;r~on~6s: ha~:~~to:
za com a sistemática que orienta o sistema de Planos e Orça 
menta. nem coincide com o conjunto dos pontos de vista ex. 
o-esseoce pela maioria dos membros da comteeãc

Pela refeição----------------------------------------------------------------------- -
1P15990-3 BASILIO VILLANI PMOB"'."'.*••"'''' PARECER ••*"''''•••'''

A emenda propõe Que se mantenha o instituto da carta-patente
como objeto de negócio ou transferência entre as tnt t tutcões
financeiras
Acompanhando os anteprojetos da subcomissão do sistema
financeiro e da Comissão temática somos pela rejeição da
emenda

lP15~B8-1 BASILIO VILLANI PMDB
."'••"'."'*'" PARECER •• "''''''' •• '''.

O conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres propositos do Autor, não se harmoniza com a s tste-

• mat tca que orienta os princtpios na parte relativa aos Planos
e Orçamentos

lP159B7-3 BASILIO VILLANI PMOB
"'''''''.''''''*'''. PARECER ."'."''''''''''.'''

De acordo com os parâmetros por nos cer tneaccs no pare
cer à Emenda 1P16815-5, deve ser suprimida a norma da aj tnea
"e". do 1tem IV, do ar t 17, do Projeto
• <:I Pe1a aprovação

lP15966-1 MÁRIO MAIA PDT
."'''''''''' •• '''''' PARECER ."'''''''.'''''' ••

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, partidário do presidencialismo

Como O Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, Quando nada. toccor-tuna

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

tP15965-2 MÁRIO MAIA POT
."''''''' •• '''.''' PARECER "''''''' ••• '''••

O conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a
sistemática Que orienta os cr tnctotos na parte relativa I

aos Planos e Orçamentos
-------------------------------------------------------------------------------

lP15969-5 MARIO MAIA POT
... "''''.'''''' •• PARECER "'*"'''''''.'''''''''

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, par-t tcár-to do presidencialismo

Como o Projeto consagra o oar-tamentar-tséc. revela-se a
presente proposição, quando nada, tnoocr-tuna

------------------~~:~-~~~~~~~~------------------------------------------------
lP15970-9 MÁRIO MAIA POT
... "'''''''''' •• ''' PARECER "''''.'''''''''*.'''

Pela r-ejetcãc Materia de legislação crotnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP 15972-5 MÁRIO M(l.IA POT*"'."'."'''''''''' PARECER ",,,,,,, •• ,,,,,,.,,,
A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendênc1a

de seu autor, partidário do presidencialismo
Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a

presente proposição, Quando nana , inoportuna
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1596B-7 MÁRIO MAIA PoT
"'''''''''''''''' •• ''' PARECER ."'."'''''''.''''''

A Emenda proposta ncetr-e-se consentânea com a tendência
de seu autor, par-t toar-tc do presidencialismo

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, quer.oc nada. 'Inoportuna

Pela r-ef e tcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP15967-9 MÁRIO MAIA POT
."'''''''''' •• '''''' PARECER ••"'''''''*''''''.

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vtsta sermos a
favor da instituição do Regime Parlamentarista no Brasil
A meter-ta, todavia, ceder-a ser definida em Plenário

lP15971-7 MARIO MAIA POT
"''''.''''''''' •• ''' PARECER ."'."''''''''''''''''

aater ta não constitucional
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1597a-a MÁRIO MAIA ' POT
"''''''''''''''''''''''''' PARECER "''''''' •• ''''''••

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, partidário do presidencialismo

Como o Projeto consagra o parlamentar-ismo, revela-se a
presente proposição, Quando nada, tncpcr-tuna

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP15974-1 MÁRIO MAIA PDT
."'."'*"''''''''' PARECER ."''''''' ••• ''''''

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tenoêncta
de seu autor, partidário do pr-estcenctat tsno

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, Quando nada. inoportuna.

Pela r-ej ef ção • f.-------------------------------------------------------------------------------
lP15975-0 MÁRIO MAIA POT
"'•• "'''' ••• ''' PARECER "''''''''''''''''.''''''

Pela Rejeição As transferências de recursos. da União oa
ra Estados e Munic1p1os, foram, no projeto, significativamen
te ampliadas Elevá-las mats ainda, como cr-etence a emenda,
sem a correspondente transferência de encargos, compromete o
federal teec de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e implementar programas
de integração nacional-------------------------------------------------------------------------------

lP15976-8 MÁRIO MAIA PDT
••"''''''''''''''''''' PARECER "'''''''''''''''''''''''''

Pela prejudicial idade da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da instituição do Regime Parlamentarista no Brasil
A meter-ta. todavia. poderá ser cer tntua em Plenário-------------------------------------------------------------------------------

lP159.77-6 MÁRIO MAlA POT
."''''''''''.''''''''' PARECER ."'''' •• '''''''''.

Na forma como se encontra o Conselho no anteprojeto é mats a
brangente

lP15993-B BASILIO VILLANI PMOB
"'''''''•• '''''''''''' PARECER "''''''''''''''''''''''.

Considerando a importância do salário-educação, sobretudo
para as despesas de investimento no ensino de 1 grau, somos
pela permanência do dispositivo

Pela rejeição
---------~~~599;:6---------~;s;~;õ-~;~~;~;----------------------'"--~;;~--------

"''''.'''''''''.'''''' PARECER ."''''*'''''''''''''''
A Emenda propõe que não sejam definidas as fontes de recursos
do fundo de proteção a economia popular de Que trata o art
328, item V, o Qual atribui as instituições financeiras a
responsabilidade pela formação do referido fundo Conside
rando Que a não especificação das fontes dos recursos do Fun
do de txar-t a ater ta a possibl1dade de sua es t at taaçãc , uma
alternativa que iria de encontro ao tnter-esse publico, opina
mos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP15995-4 BASILIO VILLANI PMDB
•• "'."''''''''''. PARECER "'••• "'''''''.'''

Objetiva o autor a suoressãc do item XVII do artigo 13
do Projeto, Que veda a prática de serviço extraordinário,
ressa1vades os casos Que enumera

Não concordamos com a supressão proposta Somos de opi
nião que o texto const stuctcnat deve conter a diretriz mais
a~~á~i~ue norteará o tratamento da questão na legislação or-

lP1597B-4 MÁRIO MAIA POT
."'••• "'."'''' PARECER ."'''' •• '''''''''.

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da í ns t t tu t ção do Regime Parlamentarista no Brasil
A matéria, todavia, poderá vir a ser definida em Plenário-------------------------------------------------------------------------------

lP15979-2 NELTON FRIEDRICH PMDB
••••• ,,""'. PARECER"'" •• "'" •••

A Emenda objetiva dar nova redação ao 2 do Ar-t 257
Não obstante a justificação apresentada, é de se observar

1P15996-2 BASILIO VILLANI PM09
",,,,••• ,,,,,, •• PARECER "''''.''''''''''''.'''

ccns toer-aecs Que a assistência aos fl1hos e dependentes
dos trabalhadores pelo menos ate 6 (seis) anos de idade, em
creches e pré-escolas, é uma reivindicação dos trabalhadores
da maior justiça

por outro lado, o Tnctec quer assegurar um direito decor
rente da própria essência da empresa. oe fato, ela não é ape-



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

474

lP1S9S6-2 BASILIO VILLANI PMDB

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP1S01D-3 BOCAYUVA CUNHA por

nas uma atividade econômica Ainda que vise o tucro. tem tem
~em uma finalidade social a qual não pode se furtar.

lP15997-1 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresentada propôe a supressão do ar-t igo 331 que
trata da proibição da transferência de poupança de regiões

com renda inferior à média nactcnat para outras mais desen
volvidas

Os argumentos apresentados foram considerados pertinentes
e mereceram a nossa atenção COntudo, consideramos desejável
a manutenção de algumas restrições às referidas transferên

cias de poupança
Pela aprovação carctat , nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP1599B-9 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a supressão da letra -e- do Hem VII do art1go 17 do
Projeto de Constituição per-que envolve terceiros nos atos de
gestão dos se-vtccs publ1cas e atividades essenciais A su
gestão procede.------------------------------------------------------------------------------

1P15999-7 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O disciplinamento estabelecido pelo Projeto já resguarda
os objetivos perseguidos pela Emenda

---------_.._------~::~-~::~~~:::~~:~~~:_---------------------------------------
lP16DOO-6 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada propõe a eliminação do artigo 469,
Que estabelece Que o Banco Central providenciará no sent toe
de serem permitidas às cooperativas ele credito consideradas
capacitadas condições semelhantes às das instituições bancá
rias até que seja r-eautarsenteca a sua autorização para fun
cionamento

Esta emenda vem ao encontr-o do atual propósito de simpli
ficar a redação do Projeto pela eliminação de ar-t tgos pr-esct
cnvets A despeito da relevância do tema abordado pelo artigo
469, ele se estende em aspectos pertinentes à legislação or
dinária

Pet a Aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P16001-4 BOCAYUVA- CUNHA »or
••••••••• PARECER •••••••••

Os Objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição
------------------------------------------~------------------------------------

lP16002-2 BOCAYUVA CUNHA por
••••••••• PARECER •••••••••

A enenca objetiva tnctutr- parágrafo no artigo 270 do Pro
jeto de Constituição da Comissão de Sistematização, de modo
que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos corres
pondentes a proventos de aposentadoria não superiores a vinte
salários etnteos

Não obstante a teccr-tãncta da Emenda, entendemos que se
trata de matéria que, por sua natureza e car-actee tst tcas , de-
ve ser regulada a rüvet de teçts iacão cr-dtnér-ta e não no
texto constitucional

O problema não e de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe
à lei, entre mtr-taces de rendtmentos, especificar- os que se
sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributa
ção Somente quando se trata de proteger valores fundamentais
é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao le
gislativo

No caso em debate, a realidade econõmtco-socta t pode se
apresentar cambiante, ensejando que pessoas com rendimen
tos expressivos noutras espécies - o Que nesaconsal ha solução

untca. r-tatoa. via Constituição A lei ordinária tem melhores
condições para a adequação da norma aos fatos

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP16003-l BOCAYUVA CUNHA por
••••••••• PARECER •••••••••

O Relator entende Que os proventos da aoosentaccr-ta deve
rão receber o mesmo tratamento tributário dispensado aos ren
dimentos do trabalho assalariado No que respeita à isenção
de contribuição cr-evtoenctãr-ta, trata-se de matéria que f a e
objeto de lei ordinária, oesneceeear-ta e impertinente sua
dtsctpt tna no texto const ttuctcnat •

1P16004-g BOCAYUVA CUNHA POl
••••••••• PARECER •••••••••

Apesar de acatada a supressão proposta, conservou-se um
vinculo mais brando, no Art 351, entre. saude e meio

-------------~~~!~~::.:._~~~~-~~_!~::~~~~~~:!~~-~~:~:_~~~~~--~~:~-~~~~~~~~~-----
1P16005-7 BOCAYUVA CUNHA POT
.......... PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues-

------------_:~!~!:~~------------.::::--------------------------------------------
lP16Q06-S BOCAYUVA CUNHA POT
•••••••"'. PARECER ••••••"'••

O proposto na Emenda conflita com os nr-tnctotcs adotados
pelo Projeto

lP16007-3 BOCAYUVA CUNHA POT
••••••••• PARECER .

A matéria, na realidade, coce ser disciplinada pela

-------------~~~~~:~:~~_:~~:~:~~~!::~::~~~::_~:~~-~~:~~~::~-~~-~~~~~----------
lP1600B-l BOCAYUVA CUNHA POT
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en -

-------------~:~~~~~~~-~~:~~~~~~~~:_~:_~~~~~~~-~:_~~~:.:~:!~::=~~:_-----------
1P16009-0 BOCAYUVA CUNHA por
.......... PARECER .

A matéria objeto da Emenda coaduna-se com a s tsteeât tca
geral adotada pelo Projeto, da' nosso parecer pela sua apro
vação parctat-------------------------------------------------------------------------------

lP16010-3 BOCAVUVA CUNHA por
••••••••• PARECER •••••••••

A estabtt tceoe, entendida como a garant ta de permanência
no emprego e, portanto, como ccntr-accs tcãc ao livre ar-bttr-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tf f cto
semente, urna momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expr-ess tvos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma scucãc harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
ar-tn t r-to e, não, como se crooata enganadamente, ter a garan
tia tr-r-estr-f ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador. Consciente de que é parte vital e tnat tenávet da
própria atividade empresarial, sabe que não coce ser tratado
como uma Simples peça, um instrumento ou máoutna que, após
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador tnenn-ar- desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produt tvtcaoe A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, signif1cam car-a ela um
património tnsubst ttutvet Investe o esmr-esar-to em recursos
humanos, buscando hab11 f tar- e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vtntuatnente ccetrar-to a rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em-

pr-eendtnentc
Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer

Para a relação empregatícia, fundada na nttater-at toaee do
contrato, uma condição uni pessoal , paternal tsta e impostttva,

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
taecs oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendên
cia major'Ur'a dessas prOpOStas. aceita por lider2nças de
categorias econôm1cas e nr-ot t ss tona t s que, ututur-namente , vêm

se manifestando por todos os meios de comunlcação é a Veda
ção da oespedtoe.stnct tveoa ou sem justa causa, em termos a
~erem definidos pela legislação crdtnar ta

lP160l1-1 BOCAYUVA CUNHA POl
••••••••• PARECER •••••••••

Os contratos de Serviço de Exploração de Petróleo com
Cláusulas de Risco, foi um ato t tptcc de cesr-escet tc a Cons-
t t tutcãc e ao povo brasileiro, pela dttadura militar e auto
r-f tar-ta O monopólio estatal do setr-ctec. como dispõe o ar-t
310 do Projeto, continua impedindo essa pratica, desde Que
seja cumprido Dessa forma é necessário a inclusão de dispo-

-------------~~:.~~~_:~~::~:~:~--~:~~-~~~~~~=~~------------------------
lP16()12-0 BOCAYUVA CUNHA POl
••••••••• PARECER •••••••••

Consideramos oesnecessár-tc a tnctusão da refinação do gás
natural, como monopólio- da União

----------------~::~-~:~::~~~------------------------------------------------
lPt6013-B BOCAYUVA CUNHA POT
.......... PARECER •••••••••

A presente emenda, ccnr t tta com a sistemátlca geral, a
dotada pelo Projeto de Constituição

------------------~~~:~.:._~:~~-~~~-~:!~:~~~-------------------------------------
lP16014-6 BOCAYUVA CUNHA POi
••••••••• PARECER ••••••••• -

Não somente as teocr tecões , mas também as exportações
devem const ttutr- monopólio da União

Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P16Q15-4 ~ BOCAYUVA CUNHA POi
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda ccnt l t ta com os pr-tnctptcs adotados

-------------~::~-~:~~::~--~::~-~:~:::~~---------------------------------------
lP160t6-2 BOCAYUVA CUNHA POi
••••••••• PARECER .

As não-fnc tcênctas do ICMS podem ser concedidas pela le1-
complementar ou através de convên1os; não é tncr-eectnutvet
~~~urem no texto magno, que deve ser suctnto Pela r-ej et-

lP16017-1 BOCAYUVA CUNHA POi
••••••••• PARECER •••••••••

É objetivo do inciso XX do artigo 13 do Projeto garantir
ao trabalhador o dtr-e t tc de não ter sua saúde ameaçada no de
correr de seu per-tece de trabalho. A questão abrange aspectos
var-taoos , como a sar-ant ta a ambiente salubre, a segurança do
equipamento manipulado e a ritmo de trabalho conoat tvet com
a potencialidade t tatce do trabalhador.

constcer-ascs que o termo "sauna" expressa melhor a a
brangénc'a desejada H1glene e segurança contudo refletem
facetas relevantes ela questão, e são termos justámente consa
grados na medicina CiO trabalho

Essa a razão po que optamos por assegurar, no Substitu
tivo o direito do trabalhador à saúde, higiene e seguranlça
~o tr-abatnc

lP1601B-9 BOCAYUVA CUNHA por
.......... PARECER •••••••••

A Constituição deve ser entendida como um corpo s tsreeet tcc
e organizado, a disposição constante CIo inciso V, do ar-t 51
~ev~ ~e~2~xi~inada em conjunto com as dtaccstcões dos artigos

Atenção A letra" "refere-se ao dispositivo colocado pos
teriormente ao art 54, a1nda a ser numer-ado.-------------------------------------------------------------------------------

1P16019-7 BOCAYUVA CUNHA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando que o novo sunst t t ut tvc do

------------_::~~~~~-~~~~:~-~-~::~::::~~-~:_:~:_!~~~-~:~~:~~~:_--------------
lP16020-1 BOCAYUVA CUNHA por
••••••••• PARECER .

A matéria constante da presente Emenda e t tctce da le
gislação tneeaccnst ttuctcnat , na t nosso parecer contrario----------------------------------------------------------------------------- ....-

lP16021-9 BOCAYUVA CUNHA por
••••••••• PARECER •••••••••

O objetivo da presente emenda já está atendido no texto
do projeto

Pela prejudicialidade
---------~;~ê;2;:;---------LéLlõ-sõüzA-----------------------------;;~;--------

.......... PARECER •••••••••
Improcedente
Pretende o constituinte eliminar do texto a expressão

"terão as mesmas vedações"
O artigo 234 atr-tbut aos membros do Mlnisterio Público

;;sm~~~:~r~~~:~t~6sp~~~d~~~~~~~~~;tttuctcnats consignadas

Fere o cr-tncrcre da 1sonomia estender-lhes as garantias
da magistratUra, excluindo-se as vedações

------------------~:~~-~:!:~~~~--------------------------------------
lP16023-5 L~LID SOUZA PMGB
• PARECER .

Pela rejeição A. emenda, da forma como está redigida, pressu
põe que qualquer propriedade territorial rural pode ser desa
propriada para fins de reforma a"'grária, não considerando as
pectos como a função social ou mesmo a produtividade da gle
ba, consagradas nos trabalhos das ccmteeões e no texto do

-------------~~~~:!~-~:_:~~~:~:~:~~~---------------------------------
1P1B024-3 LltLIO SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Peja rejeição A proposta não é matér1a constitucional
---------~;~6~;~:~---------~~~i~-sõ~~~-----------------------------;~;--------

••••••••• PARECER •••••••••
O instituto de imissão automat tca da posse é cons1derado

essencial á implementação do Plano Nacional de Reforma Agrá
~l~;a~s seu detalhamento deve ser objeto de legislação or-d t-

Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------
1P16026-0 JOÃO REZEK PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A norma, sem a eenectt tctoace proposta, está tnctutea em
outro cacrtutc

-------~~;~6~2;:ã---------~õsé-c;~~õs-sAãõI;----------------------~;~ã--------

••••••••• PARECER "'••••••••
O direito à informação foi acctntoc, com outra redação, no
substitutivo do Relator



\
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADASSUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBR!: AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

1P16027-B JOSE CARLOS SABÓIA PMDB lP1604l-3 rMlULY NETO PFL

475

1P16028-6 ROBERTO BALESTRA POC
.............. PARECER .

O combate a pobreza e a garantia de uma exts tênc ta dlgna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo soctat Re
sultados portentosos e factíveis podem ser alcançados mectan
te a justa proteção aos uf re t tos do trabalhador e mediante
severo controle do otsoênctc de recursos do ar-ar-to necessã
r10 e, ademais, que a Lel Ma10r contenha 00 or-tncuito cr-ts ta
11no do combate a pobreza

------------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~---------------------------------------
1P16029-4 ROBERTO BALESTRA PDC
••••••••• PARECER ••• "'•••••

É tnutsoensãvet consagrar-se a trwtotab t t tuade da lmagem, da
vida pr-Ivada e da tnt tmtoeoe dos tndtvtcuos-------------------------------------------------------------------------------

t tsc 17 do Projeto de ccnsr ttutcãc por-que o pcoer de pressão
nelas inserido determinara a falta de r tr-eeea do Estado, cu
jas oectsões ficarão ao sabor dos interesses de grupos Con
cordamos com a tceta

lP16042-1 MALULY NETO PFL
.......... PARECER .

É precisamente o avanço da técnica Que fez nascer a necessi
dade de assegurar-se o direito á tnfcr-aação
É ele consentãneo com O carater moderno que se anseia para a
Carta Magna bras' 1e1r-a

lP16043-0 MALULY NETO PFL
• •••••••• PARECE:R ..

A supressão deve ser acolhida em homenagem á concisão O te
ats taoor- cr-dtnár-tc melhor tratamento pode coneer-tr- a matéria-------------------------------------------------------------------------------

1P16046-4 MALULY NETO PFL
.......... PARECE:R .

pela r-ejetcãc conforme or-tentacãc dada no substitutivo.

lP1S048-1 MALULY NETO PFL
••••••••• PARECE:R •••••••••

Ao leg\slador or-dj nàr-j o Incumbe cuidar da matér1a, o que a
conselha a supressão do ctsccsi t tvc tal como proposto

lP16044-8 MALULY NETO PFL
• •••• "'••• PARECER •••••••••

As supressões ou acr-ésctnos propostos com respeito ao 1
tem convergem para a M1gualdade de todos perante a tet-, aco
lhida no Substitutivo.

lP16053-7 MALULY NETO PFL
.."' PARECER .

Pela rejeição A matéria deve ser toser-tca na Constitui
ção dos respectivos Estados, não cabendo, pois eleva-la a ca
tegoria de norma ccnst ttuctcnat •

PFLlP16057-0 JESUS TAJRA
......."'•• PARECER .

1P16045-6 MALULY NETO PFL
.......... PARECER .

A oer tntcão dos fundamentos, da f1nalldade e dos prlncí
ovos orientadores da ort1em econômica cOT\tida no texto do Pro
jeto já incorpora completamente as disposições pretendldas
pela Emenda -

Pela pr-ajuutctat tdeoe

lP16047-2 MALULY NETO PFL
••••••••• PARECE:R "'••••••••

A supressão proposta não deve ser eccrntda O avanço da téc
nica fez nascer a necessidade de proteger-se o dtee t t o á 1n
formação, mesno que a redação or1g1nal sofra alterações

lP1S055-3 MALULY NETO PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda contém 7 Artigos a serem tncunccs na seção de
sauoe

Ela coloca tntctateente a ação estatal suotet tva da tntct
ativa privada Mantém a dlcotomta entre atendimento médico e
sauoe pública Introduz a eeotctna de grupo, que passar a go
zar de privilégios em relação á contribuição previdenciária
Crla um Conselho Nacional de sauee. o qual já existe Reserva
13% do orçamento, no mtnurc. das receitas da União, Estados e
Muntc1pios, par-a a seuoe. inclusive para a previdência soctat
de forma que contrar1a todo o planejamento e orçamentação mo
dernos, restringindo a ação do executlvo Preve justa remune
ração ao setor prjvado, sem impor-lhe nemhum controle e fisca
l1zação do Estado E uma emenda Que contraria todo o esplrito
do projeto de saude, pots a constdera uma mer-cadorta e não
uma necessidade da população a ser atendlda

Pela rejetção------------------------------------------------------------------------------

lP16049-9 MALULY NETO PFL
........... PARECER .

A tradlção constitucional m-ast tetr-a consagra a tnvtctabt t t
oaoe do s1gi 10 da correspondência e das comunicações em ge
ral. E necessãr-to. entretanto, não per-ntt tr- que tal seja uti
lizado coma forma de vtctecãc da lei
Pe1a aprovação

1P16054-S MALULY NETO PFL
"'••••• "'•• PARECER •••••••• '"

Na organização e r-eat taacãc da atividade econômica, mesmo
em sociedades modernas constata-se sérias distorções relaci
onadas com o abuso do poder eccnôetcc que necessttam ser su
or-tmtces
ê necessário ter presente porém, que o abuso do poder
econômico assume as mais var-taces formas, o que extj e certa
untver-sar taacêc da norma constitucional de mane1ra a Que se
tenha assegurado a sua ee tcãcta

Por outro lado, não cabe ao texto constttucional dispor
sobre a criação de cr-aãcs relativos ao cumprimento e ao exer--'
ctctc dessa r-er-ma, matéria essa de natureza eminentemente
adetntat r-at tva

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

lP16051-1 MALULY NETO PFL
••••••••• PARECER •••••••••
- A euaestão de sun-tmtr- determinados tncteos , deve ser a-

tendtca. em parte, a flm de se et tmtnar- aqueles of socs tt tvos
que não consunstanctam matéria constitucional

Dentro dessa ct tca, estamos acolhendo várias alterações
que contribuirão para o acr-tecr-anento do capitulo "nos dtr-et
tos scctats" Ao nosso ver, os cr tnctntos Que nele deverão
t tau-ar- não podem ser crctectcntatas e mu1to menos facciosos
Objetivam, untceeente. estabelecer as linhas euncementats de
uma tntee-r-etecãc positiva que conduza a uma integração de
interesses de ambas as partes, lsto é. patrão e empregado

Finalmente. o fato de não termos acrovettacc totalmente
o cont eudo da presente emenda, reflete a nossa preocupação em
elaborarmos um texto que espelhe um consenso a ser ext r-atdc
das milhares de sugestões encaminhadas a esta Comissão.-------------------------------------------------------------------------------

lP16050-2 MALULY NETO PFL
........... PARECER •••••••••

As dtspoatcões da emenda r-etat tvas a equiparação das em
presas publ í cas as empresas privadas, tnctus tve quando as
normas do direito do trabalho e tr1butário, já estão plena-
mente atendidas pelo Projeto

Por ser turno, os mecanismos de tabelamento ele preços não
cer tnee matér-te de natureza ccnst ttuctcnar

Pela orejuotctat toaoe

1P1B056-1 MALULY NETO PFL
••••• "''''... PARECER •••••••••

O Texto do Substitut1vo é ffel ao princípio da particl 
paçã~ social. na gestão da coisa pública, cõmo se pode
constatar em diversos dlspos1t1vos Assim sendo, consi
deraoos acolh1da~ quanto ao mérito, a emenda em referenc1a-------------------------------------------------------------------------------

lP160S2-9 MALULY NETO PFL
••• "'•••• '" PARECER •••••••••

As disposições do Projeto relativas à exploração dos ser
viços cvor tcos e mais abrangente Que o pretendido com a emen
da A cr-cor-ta natureza publica desses serviços não perm1te, a
cr-tcr-t , que se exclua o Estado da prestação direta desses
ser-vtcos , o cve cccr-eer-ta com a adoção da pr-esente emenda

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P16033-2 MALULY NETO PFL
••••••••• PARECER •• "'...... '"

A supressão proposta foi acolhida pelo Substitutivo do Rela
to,

lP16037-5 MALULY NETO PFL
•••••*••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe seja acrescentado ao Art1go 282 do Proje
to da Constituição da Comissão de Sistematização um parágra
fo untco , dispondo sobre a necessidade de autorlzação do Con-

gres~om~~ê;~~a]l~~~áatj~~g~~~~~i~~ ~~ Ã~~~~~t ~~, e~t~~n~~oje_
to em Questão, que atr-tbut ao 'Senado da Republ1ca competênc1a
privativa para "autor-Izar- cr-evtaeente operações exter-nas de
natureza financeira" de interesse da Adm1nistração Publ tca
direta ou tnqtr-eta bem como para "oectutr- sobre o texto def1
ntt tvc- do texto Que consubstancia as ccr taecões assumidas

Ass1m por entendermos sat tseet tcs os cef et tvcs da Emenda,
somos pelo não acolhimento da mesma por pr-ejucncaoa-------------------------------------------------------------------------------

lP16031-6 MALULY_ NETO PFL
............. '" P~RECER '"

A Emenda apresenta extensa sugestão no que se refere ao
ntulo IX, da Ordem Social, abrangendo aspectos r-ej at tvcs a
família e'n geral, do oet tctente físico, às populações caren
tes, tambem Quanto á pol H tca a ser adotada no Que tange a e
ducação, a cultura, o meio ambiente, a ctêncta e a tecncrc
sra, o dlre1to do trabalho

Não se atem á estrutura atualmente adotada para elabora
ção do texto const ttuctonat , entretanto, com relação aos ob
jetivos Que rn-etent e alcançar, coincide, em grande parte, com
os or-tnctptos que nortearam a elaboração do Projeto

Assim, quanto â Educação, a maior parte dos pontos de vis
ta expostos é compart ilhada pelo sucst f tut tvc. sobretudo no
que se refere! as final maces de educação, á Organização dos
s ts temas de ensino, do financiamento e atendimento aos porta
dores de deficiência

Quatro sugestões que tocam a Cultura estão atendidas, no
mêr-t to , em ctspoett tvos do Projeto

Quanto à Comunicação, entende o Relator que acata no mé
rito todas as propostas, com exceção daquela que estabelece
exigência de t tct tecãc para a atribuição de concessões, o que
não teoece sua adoção em teatstacãc tnrr-accns t t tuctonat

Outros ntspos tt tvcs dizem respeito a direitos e garantias
tndtvtouats , cuja previsão ja se estabeleceu no caottuto pro
er-ro, assim, ainda que a forma adotada seja d f r-ent e , o Rela
tor considera atendfdas as sugestões do emérito parlamentar

Também quanto á proteção as populações lndigenas, os
principlos estão tnctutoos no corpo do Projeto

O mesmo se aplica as sugestões relativas ao meio-ambi-
ente, à ciência e tecnologla, á família, ai incluídos
os menores, os ldosos e as gestantes

Há aspectos que não devem fazer parte do corpo do Proje
to, octs sua característica é de se referlrem a legislação
tner-eccnst ttuctcnat , e há também aspectos cuja inclusão viria
trazer desacordo com o atual consenso da Comissão

Isso posto, consideramos a emenda parcialmente aprovada-------------------------------------------------------------------------------
1P16032-4 MALULY NETO PFL
.......... PARECER "' .

E acatada a supressão proposta A seuoe ocupacional e cl
tada no ar-t 351 e ser-a dlscipl1nada oportunamente

Pe1a aprovação ~-------------------------------------------------------------------------------

lP16030-8 ROBERTO BALESTRA PDC
........... PARECER •••••••••

V1sa á supressão da letra "g" do inciso VI do ar-t 19o 17 do
Projeto de ccnst ttutcãc afirmando que a mater-ta não consta em
outras Constitu1ções estrangeiras Em noSSO entender, o dts
ccs tt tvo em tela tem tnccnvententes outros, que exigem a sua
supressão

lP16041-3 MALULY NETO PFL
.......... PARECER '"

Visa a suprim1r as letras -a-, -ti" e "c" do inci"so VI do ar-

lP16040-S MALULY NETO PFL
........... PARECER "'••• "'."' ...

A proposição não. concorr.e p<lra O aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejetção------------------------------------ -------------------------------------------

1P16036-7 MALULY NETO PFL
.......... PARECER .

O nobre ccnst ttutnte propõe nova redação para o ar-t 29,
a maioria dos ccjet tvcs cot tmados pela emenda já estão con
templados na redação que adotamos Por esta razão cons1de
ramos a proposição parcialmente aprovada-------------------------------------------------------------------------------

lP16034-1 MA.LULY NETO PFL
........... PARECER .

O combate à pobreza e a garantia de uma existência (Hgna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo scctar Re
sultados portentosos e factíveis podem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do ar-ar-te Necessa
r-te é, ademais, que a Lei aatcr- contenha 00 or-tnctpto crista
I tno do combate a pobreza

Pela aprovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P16038-3 MALULY NETO PFL
••••• "'•• '" PARECER .

A primeira abordagem da Emenda, foi ecrcvet reca , em par-
te, no substitutivo, Quando tnctutncs o Hem IX nos or-tnct-
plos ser-ata da ordem econômica

A segunda parte da Emenda nada acrescenta de suustant tvc
ao parágrafo 30 do ar-t tac 303 do Projeto

Finalmente, em sua parte t tnat , não concordamos com a su
pressão proposta, mesmo porque esta supressão contraria os
cr-tnctntos Que se quer estabet er- para a Ordem aconômtca do
sats , baseada na livre iniciativa, na livre concorrência e na
proprledade pr 1vada , entre outras prem1ssas

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

lP16035-9 MALULY NETO PFL
............. PARECER •••••••••

A proposta constante da Emenda encontra-se parcialmente
perf11hada no ar-t 57, item a do projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P16039-1 MALULY NETO PFL
.......... PARECER .

É nosso paracer Que os requisitos para criação, incorporação,
fusão e desmembramento devam ser estabelecidos por lei com
plementar estadual O 4, alterado, foi para o art1go 57.

Somos, portanto, pela aprovação parcial--------_.:'-:--------------------------------..------_...._--------------------------
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1P16083-9 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação nos termos do substitutivo--------------------------------------...--------------------------------------
lP160B4-7 BASILIO VILLANI PMOB
............ PARECER .

Consideramos Que a Constituição deva garantir apenas o
ntr-e t rc. cabendo à' t.eatsiacãc ordtnarla regulamentar a maré
~1a, cotnamcs pela rejeição

lP15082-1 BASILIO VILLANI PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Apesar de a matar-ta já estar contemplada em dispositivo
er-ter-tcr-, e necessária sua manutenção e suesecuente especifi
cação neste capitulo

Não é coss tvet acatar a emenda, pois traria cr-ejutecs à

efetivação do dtr-etto do idoso

PMDB

I:larganhá-l as
Acolhemos, em ccneaquãncta , parcialmente a emenda

BASILIO VILLAN!1P16072-3

lP16081-2 BASILIO VILLANI PMOB
."'••••••• PARECER .

Exigir a destfnação de r-ecur-sos para atendimento das de
mandas scctats decorrentes da implantação de projetos econô
micos, ouct tcce ou cr-tvaooa, ccr-r-esponoe a fator Que onera
tais empreendimentos, reduzindo sua comaet tt tvtdaoe

Os mecanismos e os esquemas de financiamento do gasto se
ctat têm sua sustentação na ordem tributaria e r tnancetr-a
prevalecente no sats , não sendo procedente acresce-la desses
encargos, cano or-etenc tcc pela emenda

Pela r-efetcão

lP16073-1 BASILIO VILLANr PMDB
... ., PARECER .

Não se pode deixar de tor-a o cr-tnctptc da integridade da
aposentadoria A garantia de tal crecevtc garante a ccnt tnut
uece de Uma conqu1sta dos servidores públicos

-----------------~:!~_.:::~:~~:~-------------------------------------------------
lP16074-0 BASILIO VILLANI PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda pretende r-esponsabtr taar- a União por oecos ttos e
act tcecões nas tnst 1tutcões r tnance t r-as por esta control a~as

O texto emendado, artigo 285 do Projeto de coest ttutcâo.é
relacionado com o artigo 328, v, do mesmo Projeto, que atri
bui à Le1 do Sistema Finance1ro xac sona i dispor, entre outras
matérias. sobre a cr tacãc de fundo, mantido com recurso das
instituições financeiras, com o objetivo de proteger a ecomo
mia popular e garant1r oeoõsttos e aplicações ate determtnado
valor

A cer-t tctcacãc das instituições or tctats neste fundo jus
t tr tca-se, principalmente se se considerar que algumas, a
exemplo do Banco do Bras' 1 S A , têm acionistas privados aos
Quais distribuem lucros e dividendos e Que, evidentemente, de
vem responder - junto com o acronrsta majoritário - pelas
obr1gações da tnet ttutcãc Não nos parece legHimo pretender
que a União, com recursos err-ecaccs da toda sociedade, garan
ta. com exclusividade, os oeoôs ttcs e as aplicações real tza
das nas tnst ttutcões financeiras Que controla

Assim não obstante os elevados propósitos Que inspiram o

-------------~~:~~.:_~~~:_~::~_.:::~:~:~~-~:_:~:~~~--------------~---------------
lP16075-8 BASILIO VILLANI PMDB
.......... PAf:l.ECER •••••••••

A emenda cche t tta com as emendas sucr-esstvas pelas quais

-------------~~!~~:_-~::~-~~!~~:~~--------------------------------------------
lP16076-6 BASILIO VIL.LANI PMDB
..•••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação da emenda por se tratar de matéria {nf r-acons-'

------------_!~!~:~~~:~--------------------------------------------------------
lP16077-4 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER ..

Já é uma tr-eotcão do direito positivo br-aat tetr-c, fixar
-se em dois anos o cer-tooc prccatcr-tc para Que o servidor pu
nt tco aõqu f r- a estabilidade rnctus tve, já é um tnst ttuto ao
Qual todos ja estão faml1 t ar tzaocs e Que, portanto, oeeneces-

-----------_::~~~-~:~~~-~~~~~~-~~~~-~~~-~~~~~:::_-----------------------------
lP16078-2 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda conf t t ta com as emendas sucreestvas pelas Quais

-------------~~::~:.:_~::~_.:::~:~~~~--------------------------------------------
lP16079-1 BASILIO VILLANI PMDB
............. PARECER .

A Emenda vtsa a suprimir a letra ~b" do Hem VI do ar-t tao 17
do Projeto de coost ttutcãc por entendê-lo confuso e já aten
dido no tnctsc IX at tnee "a" do artigo 12 Embora não con
cordemos com a segunda afirmativa, também julgamos ctspensa-

-------------~:~-~-~::~~-~~~-~~-~::~-~:_~~-~~:~~~-~~---------------------------
1P160aO-4 BASILIO VILL.ANI PMOB
••"'••••• " PARECER .

A Emenda visa à supressão da letra ·b~ do t tem IX do art190
17 do Projeto de const ttutcãc por entender o seu autor que a
existência digna e preocupação universal dOS povos, Que não
se consegue apenas por- decisão e vontade do Estado Conside
ramos tambem Que a existência digna deve ser cobrada do Es
tado, mas sem detalhamento excessivo na Constituição

lP15063-4 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER ."' •••••••

Para Que se estipule o efetivo controle nacional em um
determinado enceeenotmento não basta requerer Que o mesmo se
ja const t tutoo e tenha sua sede e ad-ntrrí s t r-ação no I'>ais Pa
ra tanto, é fundamental a titularidade de nr-as ttett-cs no con
trole de capital e decisório da empresa

Mais ainda, esta dtreeenctacã.i e necessar ta para Que se dê

preferência ao cap t t aI nacional na absorção da poupança in
terna É. necessar ta para Que se possa assegurar a real auto
nomia nactcnat em setores definidos como estratégias para o
deserwotvunento do Pais

----------------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP15064-2 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER .

A e-eoca conflita com as emendas sucr-esatvae pelas Quais

-------------~~:~~:_-~::~-~:~:~:~~~-------------------------------------------
lP1606S-1 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER "'._____________~_~.::~~~~2:_~_~:~:.::~~_~:_~:~_~.::~~~~.::~: _
1P16066-9 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_:~_:~~::~:~:~~~::_:~_:~~~~.::::~~--~:::_.:::~:~:~~--------------------
lP16067-7 BASILIO VILLANI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

"Suplementar" está sendo empregado com rerer-êncta a competên
cia concor-r-ente ou comum-------------------------------------------------------------------------------

~~~:~::~::~~-~~-~::~:~~--=--~~~~::~-~~~~:_~:_:~:~~~~-~~~:::~:~~~:_-------------
A emenda objet tva aperfeiçoar a forma do parágrafo 40

do artigo 270
Ocorre. pqrem, Que esse dtsccs tt tvc está sendo suprtmi~o

por versar matar-ta de natureza tnrr-acons t t t uctonat e por nao
se relacionar com a competência 1mposH tva da União. objeto

-------------~~-~~:~~~-::~-----------------------------------------------------
lP16058-B JESUS TAJRA PFL
••• "' ••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a meter-ta tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições scctate des t tnauas
ã seaur-tcaoe possui impl tcacões bastante atantt tcat tvas no
financiamento oe programas e entidades ja consct 'dados no
campo soct a 1

Somente mediante tratamento vta legiSlação infraconst1tu
c tonat cooar tam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da rsatér-va de modo a que possam ser ateno tucs
os diversos aspectos envolvidas.

Em v tata da r-etevêncta do assunto, e ccns tcer-anoc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo-sent toe. julgamos r-a
comendavel acolher a emenda sucresatva. remetendo a matéria
a ut ter-tcr- consideração, ao ensejo do processo legislativo
ceotner-to

lP16059-6 JESUS TAJRA PFL
.......... PARECER .

A emenda denota a preocupação do seu t 1ustr-e autor com o
cerceamento da esfera de atuação das entidades de previdência
cr-tvaoa de car-áter complementar. Cabe. entretanto, ressaltar
Que o Subst t t ut tvo do Relator, embora adote a per-spect tva de
universalização da cober-tur-a dos riscos oas tccs no ambtto da
seaur tcace Social, não tncõe Qualquer r-estr-tcãc á extsrêncta
de ent toaoes privadas no campo pr-evtcenctar to. para atennt
mento a demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial ccns tcer-ancs , pois acolhida
parcialmente a presente emenda. porque atendida, no nér-ttc,

-------------~~~_:~~~:~~~~:.:_---------------------~----------------------------
lP16060-0 JESUS TAJRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A. proposta contida na emenda visa a integralizar' o elenco
de ecosentaccr-tas previsto na parte do projeto r-etat tva a Se
guridade Social. A nosso ver. trata-se de escecte Que não de
ve ausentar-se do texto const t tuctonat Pela aprovação, nos
termos do Substitutivo

-----------------~:~~-~~~~~~~~~------------------------------------------------
lP16061-B JESUS TAJRA PFL
.......... PARECER •••••••••

As mutt tptae propostas contidas na emenda foram dev t-
damente levadas em conta nos termos dos cectrutcs UI e VII
do r ttutc IV do sucst ttut tvo

-----------------~:~~-~:~:~~~:~:~----------------------------------------------
lP16062-5 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER ••• "'•••••

õ inciso deve ser suor-tmtoc pois, a questão do proporção
mtrrtma de empregados nr-as ttatr-os nas empresas deve ser reser
vada para a Lei Ordinária Que, historicamente. se revelou e
~ tcaa para proteger a mão-de-obra nac tona J

1P16068-S BASILIO VILLANI PMDB
.......... PARECER •••••••••

Optamos na redação do Substitutivo, pela supressão do
tnctsc a Que se d1rige a emenda cons toer-amcs sucé-rtuc vedar
d1ferenças de satar tos e de cr-f tér tcs de admissão, promoção

e dispensa por motivos dtacr tmtnatcr-tos numa ccnst ttutcãc
fundada na 19ualdade entre cidadãos

Em consecuêncta. opinamos pela orejudtctat toaoe da emen-

PMDB

da.
1P16069-3 BASIL.IO VILLANI PMDB
"' PARECER .

A earer ta, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito escectat , e acreditamos Que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua tepor-têncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~~~~-~~~:.:_~::~-~~~~~~:~~-~~.::~~~:.:_----------------------
lP1607Q-7 BASILIO VILLANI PMDB
••••••••• PARECER .

A Emenda procura aupr-fmf r- utsccs tt tvc essencial que
exatamente define o universo daqueles Que estão sujeitos a
prestação de contas

------------------~:~:-~:~:~:~~------------------------------------------------
1P16071-S BASILIO VILLANI PMOB
............ PARECER .

A eetér-ta objeto da emenda será r-eexamtoaca com vistas á
formulação do substitutivo

------------------~~::_~~~~~:~~~-~:~:~~~------------------------~--------------
lP16072-J • BASILIO VILLANI
••••••••• PARECER .

Consideramos, anos ponderar as razões de varies ilustres
constituintes Que cabe ao texto const ttuctonat garantir ao
tt-anatnadcr- o dtrertc a ferias com as seguintes eenectf tca
cões

a) a remuneração tntegra1 no ce-rccc. deixando á 1tvr-e
neacctacâc a Questão dã. fixa'..ão ou não de pagamento
entctcnat ,

b) per todf c tctade anual m~ntma
c) d1re1to ao gozo das fér1as para vedar a pràt1ca de

1P16085-S BASILIO VILLANI PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda ora sob exame estabelece que -a 1e1 protegera o
salário-

O salário e a contrapartida paga ao trabalhador pelos ser
viços prestados, tem um sentido social e econômico

A relação entre o patrão e o empregado embasada no contra
to de trabalho deftne claramente no contrato os direitos e
cor i gações de ambos

Quando numa fábrica desaparece um instrumento, verificada
a causa, poderá ser considerada um crime, assim COmoQuando o
enoreaaoor deixa de cumprir com as suas obr-tsacões , fazendo
a retenção do salário, julgamos Que a lei deverá estabelecer
sanções

Na verdade, ex1stem milhares de r-ecl amaçôes trabalhistas,
com Jur-tscrueêncta r trmace em favor dos empregados.

A proteção contra Quaisquer tipos de abusos é um imperati
vo da justiça social, o homem deve ser preservado em toda a
sua expressão moral.

Quanto a sua forma e d1scipl inamente, julgamos Que deva
~er objeto de discussão e enar tee na legislação or-o tnàe ta

1P16086-3 BASILIO VILLANI PMOB
•••••• ~•• PARECER •••••••••

Segundo os parâmetros por nos del1neados no parecer á
Emenda lP1681S-S, deve ser sucr tmtoa a norma da al'inea "d ",

do Hem IV, do art 17, do Projeto
Pel a aprovação

1P160B7-1 BASILIO VILLANI PMDB
••" •••••• PARECER •••••••••

Por considerarmos que se tr-ate de meter-ta ceccr-ta da lei
ordinária. excluimos dos preceitos cons t tuctcnats at tnentes
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APQESENTADAS

lP16087-1 BASILIO VILLANI PMDB

SUBSTITUTIVO DO RElATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
1P16104-S DÉLIO BRAZ PMDB

ao exeectctc do di r-et to de greve, a norma da alI nea -e-. do
tnctso V, do ar-t 17, do Projeto

Essa supressão a presente Emenda também propõe
Pe1a aprovação

1P16086-0 BASILIO VILLANI PMDB
••••• "'••• PARECeR ••• "'''''''•••

Pela Rejeição
E de toda oportunidade que se outorgue aos Estados e

competência para acecuar- através da le1 os mandamentos gerais
da ccnst ttutcão as esoectr tcacões regionais dos Estados-------------------------------------------------------------------------------

lP16089-8 BASILIO VILLANI PMOB
"'•• "'•• "'.'" PARECER ."'•• "''''.....

A questão do sistema de governo, em face das discussões
que ainda se processam, será definida após a elaboração do
substitutivo

Pela r-efuotctat tcace

lP16090-l BASILIO VILLANI PMDB
.......... "'.......... PARECER ...... "'•• "'.

A proposta esta de acordo com o objetivo de eteot tr tcar- o
texto constltucional, seja pela supressão de expressões or-es
ctnatvets , seja pela supressãc de matéria pertinente à teats
iaçãc cr-otnar-ta, merecendo, por-tanto, O acctntmentc do Re
l ator-

---------~~~~~~~:~---------ãAsILI~-~ILLA~I-------------------------~~õã--------

.... "'."'."'''' ... PARECER •• "'••• "'''''''
A meter-ta , na realidade, pode ser disciplinada pela

teats tecão tnrr-accnst 1tuctcnat Pela aprovação da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP1610S-3 DELIO BRAZ PMOB
."''''''' .... '''•• PARECER "'...... "''''''' .......

Dá nova redação à at Inea "a" do item UI, do art 17 do
Projeto de Constituição, para fazê-lo dizer que os direitos
de reunião e associação estão compreendidos na llberdade de
culto, cuja profissão é livre Não achamos COrreta nem acon
setnevet a formulação proposta

Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------
lP16106-1 DÉLIO BRAZ PMOB
..."'."' ........ '" PARECER *",,,,,,,,,, •• ,,,,,,

Pelos parâmetros Que delineamos no parecer Emenda
tP1681S-S, a proposta deve ser acolhida

Pela aprovação

lP16107-0 DÉLIO BRAZ PMDB
"'''' ..... ''''''.''' PARECER ..... "'•• "''''.

E supérflua a referência proposta nesta Emenda, porque
o seu ccnteuoc está impl tcttc na t tber-cace e na autonomia
s tnutcaf s

Pela r-efetcãc

------,..------------------------------------------------------------------------
lP1610B-B DÉLIO BRAZ PMQB
"''''•• *•• '''. PARECER ."'''' ••• '''''''''

Visa á supressão da letra "b~, do inciso VII, do artigo 17 do
Projeto de ccnet ttutcãc, tendo em vista que a forma proposta
cr ta ingerênc1a tnaomtas tve t na gestão dos órgãos cumtccs
Concordamos com a supressão pretendida-------------------------------------------------------------------------------

lP1S092-B BASILIO VILLANI PMDB
"'."'''''''''' ••• PARECER ..... "'.... "'••

Acolhida a proposta de supressão do cnsoostt tvc, por se
tratar de matér-Ia t tctca de legislação cr-dtnar-ta

lP1S093-6 BASILIO VILLANI PMDB
...... "'''''''''' ••• PARECER •••••••"''''

A proccstcãc não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição

lP1S094-4 BASILIO VILLANI PMOB
"'''''''•• '''.''' ... PARECER "'.... "'..... "'...

A nosso ver, após ponderar as razões de alguns 1lustres
constituintes, cabe a Constituição assegurar apenas o dire1to
do trabalhador ao repouso semanal remunerado A definição dos
momentos preferenciais de sua efetivação, as condições Que
permitam o trabalho nesses dias e a compensação por ele devi
da ao trabalhador pertencem, em nossa opinião, à legislação
~rdinària.

1P1609S-2 RAUL FERRAZ PMDB
••• "' PARECER "'''' ...

Pelo não acolhimento A emenda contrária a tradição do
nosso direito constitucional, alem de não contribuir para o
aoeeretcoamentc do processo legislativo

1P16096-1 RAUL FERRAZ PMDB
",••• ",.",,,,. PARECER "''''•• ''''''.....

O proposto na Emenda está em par-te considerado no Subs
titutivo

lP16097-9 RAUL FERRAZ PMDB
"' '" PARLCER ."'."''''.'''''''''

A presente Emenda propõe a extinção do sistema federati
vo, baseando a organização cct tt tca do Pars na figura do Mu
ntcvctc que se comporia de Departamentos

A alteração sugeria foge da tradição tn-as ttetr-a, ressal
tando-se que ao federalismo não se pode atribuir todas as vi
ctss ttudes da vida pot í t tca brasileira

No Que ccncerne aos questtcs referentes aos cr-tnctptos da
isonomia, da representatividade e da adoção do voto direto,

untver-sat , 19ual e secreto, nada temos a opor, uma vez que já
constam do Projeto ora em exame, tratando-se de matéria su

perada
Somos, pois. pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP16098-7 RAUL FERRAZ PMDB
"''''•• ''''''''''''''' PARECER ..."'."'''' ..... '''

A Emenda apresenta ctscos tt tvcs eoer-tetccaoooes do Pr-oj e
to Com alteração de redação e de particularidades, somos pel
a aprovação, na forma do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP16109-6 DÉLIO BRAZ PMDB
"'•• "'''''''''''''''' PARECER ."'."''''''' .... '''

Visa a supressão da ar tnea "a" do Hem VIII do artigo 17 do
Projeto de ccnat ttutcâc, tendo. em vista Que a forma proposta
cria tnaer-êncta tnecetsatvet Concordamos com "a supressão.-------------------------------------------------------------------------------

1P16110-0 DÉLIO BRAZ PMDB
.",,,,.,,, ••• ,,, PARECER "''''.'''.''' ....

Pretende o autor suprimir a a1 tnea "a" do ltem IV do
ar-t 27, que trata da prestação de contas de suas atividades
pelos detentores de mandatos eletivos Concordamos com a pro
posta de acordo com o Substitutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP16111-B DÉLIO BRAZ PMDB
...... "'•••••• PARECER ."'''' .

Pretende o autor- substituir na a l tnea ~b" do item IV do
ar-t 27, a expressão "no prazo de ate seis meses após a di
plomação~ por "anteriormente á diplomação".

Entenderros desnecessária a subst ttutcão. razão por que
deve ser mantlda a redação atual do referido dispositivo com
a supressão da palavra "parlamentar"

Pela aprcveccao parcial

lP16112-6 DÉLIO BRAZ PMDB
."''''''''''''' .... ''' PARECER "'......... "''''.

Pretende o ilustre etanatar-to da emenda suprimir- o pará
grafo 40 , do Projeto sob o fundamento de que a obtenção de
fundos para as ccnoannas cct tt tces deve ser voluntária
Oiscordamos da propos1ção por entender que os Partidos Pol'i
t tcos ao assegurarem o pleno exer-ctctc da Democracia prestam
relevante servtco publico, não vemos, assim nada de mais Que
recebam sucsurtos , vale aduzir Que o pr-ecettc evita que às
agremiações se corrompam por- ficarem na dependência de finan
ctaoor-es

lP161l3-4 DÉLIO BRAZ PMOB
•••"'...."''''. PARECER "'..."'''''''•• '''.

O 20, que o ilustre autor da emenda Quer supr-imir,
traz, em seu bojo, matéria que foi considerada val tda em seu
mer í to e justa pelos ilustres membros da Comissão de Or-ganiza
Cão do Estado e o nosso parecer se identifica com o do em1nen
te relator daquela Comissão-------------------------------------------------------------------------------

1P16114-2 DÉLIO BRAZ PMDB
"'''' ''' PARECER "'''' '''••

Pelo acctntnentc, nos termos do sonst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP1611S-1 DÉLIO BRAZ PMOB
...."'........ "'. PARECER ..... "'."' •••

O termo remuneração a nosso ver revela-se mais adequa
do para parâmetro de renumeração dos Srs Deputados Estaduais
Pelo não acolh1mento

lP16121-5 DÉLIO BRAZ PMOB
••"'••• "''''. PARECER ."''''.'''''''''••

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

1P16123-1 DÉLIO BRAZ PMDB
................ '" PARECER ...."'*.......

A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Com1ssão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP16116-9 DÉLIO BRAZ PMDB
"'..."'••• "'•• PARECER ......."'.........

É de tradição de nosso sistema eleitoral a composição de
"chapas" com os nomes do candidato o Governador- e Vice-Gover
nador, votando o etettcr- em "chapa" de sua escolha

Preferimos continuar seguindo esta orientação em
trabalhos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP161l9-3 DELIO BRAZ PMDB
..... "'."'."'. PARECER ."'*•••"''''.

O proposto na Emenda conr t t t a com os cr-mcrctcs adotados

-------------~:~~-~~~~::~------------------------------------------------------
1P16120-7 DELIO BRAZ PMDB
*."''''.'''.'''. PARECER ........ "'......... '"

Pela acrovacãc. supr-imindo-se o dispositivo-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP16124-0 OELIO BRAZ
",,,,••• ,,,.,,,. PARECER "'''''''.'''.'''....

1P16117-7 DÉLIO BRAZ PMOB
."''''.'''''' PARECER "' .

Pelo acolhimento
Dado ao fato de ser- o sistema parlamentarista aoctecc.ne

lo menos até esta fase de discussão const ttuctonat , corno mo
delo governamental é oportuno que não conte da literalidade

-------------~~~~~::~~~:_~_:~:~=~~-~~-~~:::~~~:~~:~~~--------------------------
1P1611B-S DÉLIO BRAZ PMDB
••"'..."'••"'. PARECER •••"'."'."''''

O parágrafo emendado foi suprimido-------------------------------------------------------------------------------

1P16122-3 DÉLIO BRAZ PMDB.*..."'."'. PARECER ."'''' ...'''........
As matérias dadas como privativas do Pres tdente da aenuot t

ca e do Primeiro MinistrO para a tntctat tva de leis, de Que
trata o parágrafo untco do art 120, decorrem de exaustivas
reflexões sobre a tnst teutcãc da verdade orçamentária e a e-
liminação dos det tcf t s publicas Com efeito, deixando-se ao
livre etvedr-tc do Poder Legislativo a criação de cargos pu-
bt tcos , ncceresee colocar o Pa\s numa s ttuaçâo perigosa de
máxtmtaacão do oer tctt publico '

Pela prejudicialidade

1P16101-1 RAUL FERRAZ PMDB
"'...... "'.... '" PARECER "'........ "'."'.

O assunto é de lei complementar A ccnst ttutcãc não podera
ser tão pródiga em dispositivo sobre Região Metropolitana-------------------------------------------------------------------------------

lP16100-2 RAUL FERRAZ PMDB
"'."'."'."'.'" PARECER •••• "'..........

A emenda apresenta dispositivo inovador e aoer-tetcceccr do
Projeto
A união devera legislar de forma geral sobre o ctr-ettc urba
no, cabendo aos estados e euntctptcs a legislação supletiva
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P16102-9 DÉLIO BRAZ PMDB
••"''''.''''''*. PARECER ••"' ...

As vantagens advindas da modernização tecnológica, tnctu
s tve no que tange a automação, ainda que sejam fruto do tn
vest tmento de capital, estão 1nt 1mamente relacionadas com o
trabalhador Devem elas auxiliar o empregado no sentido de
dar-lhe melhores condições de trabalho, em questão de mate
ne , sauoe e segurança Não podemos esquecer que o empregado
investe sua capacidade mental e r ts tca para o crescimento da
empresa, e dela deve receber os benee tctos da acoer-ntaacêo
;ecnologica, em contrapartida

1P16103-7 DÉLIO BRAZ PMDB
........... PA'RECER ",•• ",.", •• ",

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domést1cos
todos os direitos assegurados aos oemats A proposta nos pa
rece tncompat tver com a natureza do trabalho e do vtncuto j u
r-tdtcc da r-etacâo emoreaet tcta O emor-eaaccr-, no conceito
doutrinário, é aquele Que assumindo os riSCOS da at tvtcade
econômica, paga ao trabalhador o satar-to, como ccntr-acesta
cão de ser-vtccs necessários à consecução dos objetivos do seu
empreendimento Ora, no âmbito do lar não há fins econômicos
para o trabalho realizado Assim, ecutper-ar- a at tvtoaoe em
presarial com a atividade doméstica é contr-asenso tnar-renoã
vel Da1 porque não Ser poss'ivel se assesurar determinadas
garantias ao domest tcc só vtact t tzávets dentro de umaestru
;ura administrativa empresarial

1P16104-S DÉLIO BRAZ PMDB
...."'.~ ..."'•• PARECER "'....... "'....

Pertinente a Emenda A matéria é caracteristicamente ade
quada a legislação or-dinár-ia e, assim, não deve flgurar no
texto const ttuctonat

1P16099-5 RAUL FERRAZ PMDB.*",.",,,,.,,,,,, PARECER "''''.'''''' ...'''••
Pela rejeição, considerando que o assunto não é pertinen

te COl'1 a concclsão e com a competência na Constitui Cão Fede
r-at
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Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P16l44-4 H!LARIO BRAUN PMOB
.......... PARECER .

Entendemos ser a matar-ta assunta para lei cr-emar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP16l50-9 DORETO CAMPANARI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

sugestão oportuna e adequada, integralmente aproveitada, nos
termos do substitutivo

1P16143-6 HILÁRIO BRAUN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Efetivamente, trata-se de matéria tipicamente inerente a
teats tacãc ordinária, razão pela Qual não eccuieeos a presen
te emenda

PMDB

PMDB

PM08

PMDBOELIO BRAZ

1P16;4B-7 HILARIO BRAUN
••••••••• PARECER •••••••••

É mat er-ta de tet ordinária

lP16145-2 HILARIO BRAUN
••••••••• PARECER •••••••••

É matéria de 'lei ordinária

1P15146-1 HILARIQ BRAUN
••••••••• PARECER ..

E matéria de lei cedtnar-ta

lP16140-1

1P16149-5 HILARIO BRAUN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Efetivamente, a equivalência de cr-rter-tos e valores pre-
tendidas e impraticável em termos tão simplificados como a
redação apresentada O oarea-aro deve, pois, ser suprimido

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P16147-9 HILÁRIO BRAUN PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda propõe que se dê nova denominação as Pollc1as
Mi t t tar- e Civil
Somos pela manutenção da artigo na forma como se encontra no
anteprojeto, por ser mais explicito e tradicional

-------------~~::_~~~:~~~~-----------------------------------------------------

lP16142-8 BOCAYUVA CUNHA POT
••••••••• PA~ECER .

A Emenda estabelece prazo, a partir da programação da nova
constituição, para a real tzacão de etetcões gera1s no Pa ts ,

bem como prazo para as respectivas posses
A proposta, em que oesea justificativa de modernização das

lideranças pot tt tcas , esbarras no interesse de se trrp t antar-em
as r-eformas e alterações determinadas pela nova Constituição
o atual corpo do Pais

Somos, portanto, pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP161S1-7 DORETO CAMPANARI PMOB
••••••••• PARECER ..

A aposentadoria aos 10 anos de serv1ço e, realmente, des
cabida não podendo, cc-tanto. permanecer o dispositivo a_res
peito Se mant1vessemos esta ar mea. estar-temos obrigados a
ut t t tzar os mesmos cr 1tér ias para os cena ts trabalhadores

lP16141-0 DÉLIO BRAZ PMDB
••••••••• PARECER •• " .

Pela rejeição
Pela circunstânc1a de ocorrer crescimento cct tt tcc do nr,

e tmor-esctnotve t e necessar-to Que lhe sejam at etbvtoos bens
Que lhe assegurem a autonomia Que lhe foi concedida---------------------------------------------:----------------------------------

1P16152-5 DORETO CAMPANARI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos
de parecer que, neste momento ntstcr-tcc. a-nde e teocr-tent e
manter a Vinculação de recursos para o ensino
Pela rejeição

lP16133-9 DELIO BRAZ PMOB
••••••••• PAREC=~ •••••••••

Compartilhamos da preocupação da eminente autor da emen
da, pela importância dO assunto Entendemos, contudo, que a
mater ta seja objeto de cet tcer-ecãc em Le1 Complementar As
sim, no novo Projeto propusemos que a despesa com pessoal at t
vc e inativo da tmtão, dos Estados e dos auntctctos não pode
ra exceder os 1imites estabelecidas em Le1 Complementar Por
rstc consideramos or-efuctceoa a emenda em questão.-------------------------------------------------------------------------------

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Com1ssão de Sistematização

lP16130-4 DÉLIO BRAZ PMDB
••••••••• PARECER ."•••••••

Sugere a emenda a supressão da 40 da artigo 273
O dtsccstt tvo deve ser mant1do para definir com clareza o

âmbito de tributação do imposto

lP16127-4 DêLIO BRAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

êsta Emenda pretende suprimir expressão do parágrafo 10
do art. 272 e, em ccnseccêncta do 3 do art 270, 10 e
3 estes Que foraM eocr-tmtccs (Projeta de ccnst ttutcãc)

Pela rejeição

lP16125-B oa.ro BRAZ PMOB
••••••••• ?ARECER •••••••••

Na forma como se encontra no anteor-creto e mais abrangente

lP16129-1 DêLIO BRAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda v1sa sucr-tmtr- a parágrafo 10 da art1go 272 que
per-mt-r e aos Estados instituir ac tctcnat de até 5% do imposto
de r-énoa devida â União par pessoas r ts tces e jur-'id1cas

Nosso parecer é pela manutenção do ectctcnat proposto,
que r-eto-car-a a receita das Estados e alcançará contribuintes
de mator-es r-endteentcs

lP16l28-2 DELIO BRAZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

Quer a emenda suprimir o item li da artigo 272 e os d1spo
stt tvos a ête vinculadas, ret1rando das Estadas o imposta de
tr-ar-smtssãc "causa mcr-tta'' e ccecãc.

Ta1 proposta quebrara o ecuti tbr-tc da dtvtaãc de r-ecei tae
públicas que o projeto conseguir obter-------------------------------------------------------------------------------

'P1512§-6 OELIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••• " .....

A Emenda objetiva a supressão da COMpetência residual
í at-t 261) para proteção dos contribuintes contra a gula go
vernamental

A justificação não procede, porque existem prlnctplos ge
rais escectr tccs car-a a proteção do ccntr tbutnte , restringin
do a ação governamental qualquer que seja o numero de Impos
tos

A nosso ver, a dinâmica sôctc-econõmtce extae Que o Esta
do otsccnna de r textett tcace na estruturação do sistema de im
postas

-----~-------------------------------------------------------------------------

lP16131-2 DÉLIO BRAZ PMDB
........... PARECER .

Quer a emenda suprimir a exc-essãc "bem como cessão de
direitos a sua acuts tcãc'' na inciso II do artigo 273

A redação cont1da no Projeto fixa o alcance do imposto e
deve ser mant1da

Pela r-efetcâc-------------------------------------------------------------------------------
lP16132-1 DÉLIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em questão objetiva cer-eut tr- o depósito das
dtspontct t tcaoes de catxa da União e das entidades sob seu
controle em instituição financeira ot tc ta t federal

Não obstante os elevados pr-cccsi tos da Eminente ccnat t 
tuf nte , e matéria ccnsunst anctaca na presente Emenda conr t t 
ta com a sistemática geral adotada pelo Projeta, moetvo par 
Que SO/l'OS pela sua rejeição

1P16134-7 DELIO BRAZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

A conceituação de empresa nacional, na ror-r-a em Que está
colocada no Projeto, ensejou a preocupação de dezenas e deze
nas de constituintes, os quais se manifestaram com Emendas em
que uma tôntca predominou a titularidade do controle cect
ser-to e de capital deveria estar nas mãos de or-as ttetr-os , e
não, como no Projeto, nas mãos de pessoas ttstcas domicilia
das no sats

Uma solução ccnc t t tatór-j a foi encontrada e passou a trr
corporal" o 'substitutiva a titularidade passa a ser de or-a
at tetros domiciliados no Pa'i s , ou entidade de dtr-at to pub11co
interno, e definiu-se a empresa cr-ast tetra de capital estran
geiro coro aquela Que, tendo sede e direção no Pais, não pre
encha os demais requisitas da empresa nactcnar , nos termos
definidos na substitutivo

Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o ruvet de
potemtaecãc do assunto

Pela Aprovação Parcial

lP16135-S DÉLIO BRAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A ccsstbti tdece da cesecrccr tecêc é tnctsoensévet a
consecução de eficiência no sistema nactonat untco de sau 
de, tato- tecr-esctnmvet ate mesma pela pressão da demanda
c-escente
__Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16136-3 DELIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende suprlm1r o ar-t 35B do Projeto de ccns
t ttutcão, Que nrctee a acumulação de aposentadorias no âmbito
da pr-evtoêncta Social

Não vemos como acatá-la, por entendermos Que a aludida
acumulação somente proporcionaria cr-ejutao a Previdência
Social

Pela rejeição

lP16153-3 DORETO CAMPANARI PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

COncordamos com a supressão proposta De fato alem de
tnueter-ntnaca a forma de se- alcançar- seu ccj et tvc. inteira
mente dependente de fatos ateatcr-tc, como seja, o crescimen
to da econom1a nacional, reveste-se de conteudo programat1co
mais aoecuaoo a legislação orutnar-f a

lP16154-1 DORETO CAMPANARI PMDB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

O ar-t tac 211, Que 1mplantarla a Justiça Agrária no Pa i s ,
representava, para muitos, mais um passo em direção a espe
cialização do Poder .rudtctar-to

Entretanto, auscultando dtversas correntes de censa-nentc e
atentos ã gravidade da crise que assola a Pa'is, julgafl'lQs ser
med1da prudente não impor nats este ônus a Nação Em decor
rência, tnctuuros no rol das competências dos futzes feder-ata
a de julgar as questões de direito aar-ar tc

Como corolário, todas as Emendas que t1nham em m1ra o ar
t t90 211 encontram-se prejudicadas-------------------------------------------------------------------------------

lP16155-0 DORETO CAMPANARI PMOB
.......... PARECER •••••••••

,., fixação de 150 modulos como critério de oesaprocr-tacâc
e, ateetór-ta e sem base t écntca Pela rejeição

1P16156-B OORETO CAMPANARI PMOB
.......... PARECER •••••••••

As numerosas emendas crer-ectoas ao ar-t tsc 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a tnextatêncta de consenso sa
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nucteos , frutificaram as dispositivos r-etactonaccs em artigo
do mesmo número do Substitutiva, que tanto quanto ccsatvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essêncta. as
fina11dades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

lP16138-0 DÉLIO BRAZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição para resguardar as escolas coneess tonats , fi-
taneeeereas ou comunitárias

lP16l37-l DêLIO BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Através do principio da universal idade da cobertura, o
Projeta Constitucional assegurou cr-ctecão cr-evtcenctar ta a
todos os nr-as t t e t r-os , independentemente de canst f t.u tçêo para
o sistema O valor do nenee tcto e as ccectcõee para sua con
cessão, porem, devem ser objeto de lei crdtnér-ta Pela aprova
Cão parcial

lP1614Q-1 DELID BRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Parece-nos ccmcreens tver a preocupação de corrigir o Pro
jeto de const ttutcãc em suas incorreções, excessos e esenctos
extremados a Que se reporta a Emenda Não nos parece aconse-
lhável, entretanto, Que, com esse intento, devamos deixar
de asseau-ar-, no texto da nova Carta magna, os ina11neáve1s
direitos das populações ind\genas

lP16139-B OêLIO BRAZ
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida a emenda Pela aprovação

PMOB

lP16l57-6 DORETO CAMPANARI PMOB
• PARECER •••••••••

Rejeitada, em fase da orientação adotada no Suos t t tut tvc

lP16158-4 DORETO CAMPANARI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento da Re'l at or-, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legtslação
ordinária, eis que a proposta de exclusividade da folha de
satar-tos para tnctoêncta de ccntr tbutcões soctats destinadas
a Seguridade possui impl tcacões bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados na
campo sccta t

Somente mediante tratamento vta legislação tnrr-aconstttu
ctcnat cooer-tem ser fixadas as provisões tnotspensavets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os dtver-sos aspectos envctvtoos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suoeesstva. remetendo a matéria
a utter tcr- ccns tcer-acêo, ao ensejo do processa legislativo
cr-ctnér-tc

lP16159-2 DORETO CAMPANARI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação á

participação das entidades e enpresaa estatats na manutenção



~~~:~~:~::~~-~~-~::~:~~--:_-~~~:~:~_:~~~:-~:_:~:~~~:_~~~:::~~~~~~----------
IP16159-2 DORETO CAMPANARI PMOB

financeira de planos de cr-evtoêncta complementar para seus
servidores anrenoenos consistente o argumento de que se tra
ta de matar-ta mais própria de legislação or-dtnar ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento especf t tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a f1scal1
zação dos "fundos de oensãc'' é competência de uma secr-etar-ta
espec1tica do utntater-to da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas t e-

-------------~~~~_:_~:~~~:~~!~~:~-~:~!~~:~::~---------------------------------
lP16160-6 DORETO CAMPANARI PMDB
............. PARECER .

O dtpoatt tvc em tela efetivamente trata de matér-ia infra- <>..

constitucional, conforme as tr-edtcões dO Di retto Brasileiro

-------------~:~~-~~~~~~=~~----------------------------------------------------
lP16161-4 DORETO CAMPANARI PMDB
................. PARECER .

A Emenda, não obstante os elevados cr-opõsttos do eminen
te Autor, não se ajusta ao entendimento, até agora, da maio
ria dos Constituintes, sobre o tema

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP16162-Z DORETO CAMPANARI PMOB
........... PARECER .

------------------~:~~~~~:_:_:~:~~~--~:~~-~~~~~::~~----------------------------
1P16163-1 DORETO CAMPANARI PMD6
........... PARECER .

Pela apr-ovação parcial, na forma do sunst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP16l64-9 MARCOS LIMA PMOB
........... PARECER ~

Em face da supressão do artigo, pela cr-efudtctar toace-------------------------------------------------------------------------------
lP16165-7 MARCOS LIMA PMDB
............. PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial. nos ter-mos da solução ofere
cida no Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP16166-5 MARCOS LIMA PMOB
........... PARECER .

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demats emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres propósitos do Autor. não se harmoniza com a s tste
mat1ca Que orienta os pr tnctotcs na parte relativa aos Planos

------------_:-~~~~~:~!~:_-----------------------------------------------------
1P16167-3 MARCOS LIMA PMOB
............. PARECER .

A emenda pretende supr1mtr o ar-t 360 Que tmpõe limitação â

participação das entidades e empresas estatats na manutenção
financeira de planos de previdência complementar par-a seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria mais cr-ccr-ta de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectr tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder publico
com a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a r tscat t
xação dos "runccs de pensão" e ccnoetêncta de uma Secretaria
espec1t1ca do Ministérto da Previdência e Assistência Social,
a Qual tncumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lP16168-1 MARCOS LIMA ~ PMD8
................... PARECER _

O ccnteuoo da Emenda. em confronto com o do projeto, nao
obstante os notn-es Jorccós ttos do Autor, não se nar-nontaa com
a s tstemat tce Que orienta o P~ojeto no capitulo da~ Finanças
Pub l tcae Atualmente, há r-eatões Que recebem cotações tnrer t-

-------------~~::_~~:_~_:~~:~~~~-~_::~-~~~!~~~---------------------------------
lP16169-0 DÁLTON CANABRAVA PMOB
........... PARECER ••••• "'•••

----------------~:~~-~~:~~:=~~-~~~:~~~_:~~:~:~:_~~~:~::=~~-~~~:_~~-~~~!:!~-----
TP16170-3 lJALTON CANABRAVA PMOB
............. PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento tendo em vista a orientação adotada

-------------~~-~~~::~:~:~~~------------------~--------------------------------
lP16171-1 DÁLTON CANABRAVA PMOB
••••••••• PARECER .

Pelo não acolhimento, tendo em vtsta a orientação adotada

-------------~~_:~~::~!~:~~~---------------------------------------------------
lP16172-0 DÁLTON CANABRAVA PMOB
............... PARECER .

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
e-oennaoos na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo especial, e acr-eott aeos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
par-te da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------~-----------~~~~:~~-~~~~:.-~::~-~~~~~~~~~-~~~~~:~------------------------
lP16173-B LUIZ VIANA NETO PMDB
............... PARECER ...

A concettuacãc de empresa nacional, na fo~ma em Que está
colocada no Projeto, ensejou a preocupação de dezenas e deze
nas de constituintes, os cuats se manifestaram com Emendas em
que uma tônica predomtnou a titularidade do controle cect
s6r10 e de capital deveria estar nas Mãos de brasileiros, e
não. como no Projeto, nas mãos de pessoas t tatcas dcmtct t ta
das no Pata

Uma solução ccnc t t tat ór ta fot encontrada e passou a in
corporar o 'substitutivo' a titularidade passa a ser de er-a
s ttetros ooatct t tacos no sats , ou entidade de dtr-etto pubt tcc
Inter-no, e definiu-se a empresa brasileira de capital eetr-an
ge1r-o como eeuere Que, tendo sede e direção no Pa's não pre
encha os demais r-equ t s t tos da empresa nacrcnar , nos termos
definidos no substitutivo

Com esta decisão, esperamos haver arrefecido o ntvet de
pctemtaecão do assunto

------------------~:~~-~~:~~~:~~-~~::~~~----------------------------------
lP16l74-6 LUIZ VIANA NETO PMDB
........... PARECER .

O proposto na Emenda está em parte ccns tcer-acc no sues-

------------_:~:~:~~~-----------------------------------------------------
TP16175-4 LUIZ VIANA NETO PMOB
........... PARECER .

Altera a redação do ar-t 21 para nele tnt r-couztr- os tra
dicionais casos de perda de nactonat tcaoe brasileira. Julga
mos mais aconselhável a linha t tber-at do Projeto, Que evita a
figura do apatr-tca

-----------------~:~:_~:!:~=~~~------------------------------------------------
1P16176-2 LUIZ VIANA. NETO PMDB
................. PARECER .

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vin
culação de parte da r-ecet ta tr-tccrar-ta ou dos recursos orça
mentarios, seguindo linha d1terente do Projeto, Que se orien
tou no .sent tuo de deixar plenamente 1tvres as receitas que a
ccnet ttutcão prevê à disposição das varias untcaees governa
mentais

Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos
pubt tcce sejam aplicados cr-eccnoer-antenente em áreas e seto
res er tor ttar-tos , entendemos, por outro lado, Que o dtsctnt i-

:~~:::~~~:~~-~~-~~:~:~~-_:_-~~~:::~_:~~~~-~~-~~:~~~:_~~~:::~:~~~:_-------------
lP16176-2 LUIZ VIANA NETO PMOB

naaentc ae vinculações de receitas, a ntvet constitucional,
resultaria no comprometimento r\g1do de toda receita publica
Somente com aquelas áreas e setores julgados er tcr-f tar-tos em
determinado momento e s ttuacãc, com abstração de estudos e a
nalises Objetivas indispensáveis a elaboração das pol t t tcas
públicas

1P161'17-1 LUIZ VIANA NETO PMDB
........... PARECER •

Pretende a Inclusão, onde couber, de um dispositivo que de
aos atuais titulares do direito de ocupação o dtrettc real de
enfiteuse sobre o dom'nio ut í t do tmovet ocupado Não julga
mos aconselhável a medida vez Que somos favoráveis a extinção
da enfiteuse

--------------~----------------------------------------------------------------

lP16178-9 LUIZ VIANA NETO PMOB
............ PARECER ...

Pela rejeição, tendo em vista que a deportação é con
siderada como uma das formas de expulsão, a Qual ra está in -

------------_:~~~~~-~~-~:~~::_-------------------------------------------------
lP16179-7 LUIZ VIANA NETO PMOB
...... "'••• PARECER •••••••••

Propõe nova redação a letra "c ", do inciso I. do ar-t 19
do Projeto de Constituição Não ccns tcer-eeos melhor a redação
proposta

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP16180-1 LUIZ VIANA NETO PMDB
....... ",••• PARECER ...

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a tnextstêncta de consenso so
bre o tema atnca amplamente c tscct tco nesta fase da elabora 
cae legislattva. Da média das sugestões analisadas, em seus
nuctecs , rr-ut f t tcar-am os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto ouantc ccss tvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, às
t tnat tcaees or-etenctues na proposição Sob exame Peta aprova
cão parcial

---------~P16~ã~:9--------~LÜIz-~iÃNÃ-~E~õ-------------------------p;~~--------

••••••••• PARECER _
Dá uma nova redação ao ar-t 471 do Projeto de Constttu1çao

Que, a nOSSD ver, é excessivamente prolixa, no desejo de cor
r1gir impropriedades técnicas do texto emendado

Introduz um artigo 472, que ext tnaue o direito pessoal de
ocupação que, em nosso entenqtmento. deve permanecer no orde
namento jur-tdtcc brasileiro, onde tem ut t t toaoe e per-t tnên
ela

1P16182-7 JESUS TAJRA PFL
............. PARECER ....

O dtpoatt tvc em tela efetivamente trata de matéria turr-a
constitucional, conforme as tradtções do Direito Brasileiro

-------------~:~~-~~~~~~:~:'_---------------------------------------------------
lP16183-S JESUS TAJRA PFL
.............. PARECER .

A presente enenoa traz em seu bojo contr-tbutcões valio-
sas Que deverão ser incorporadas ao Projeto, ainda Que não
totalmente ~

Estamos conscientes Que os cr tnctctcs que oeven figurar
neste captturc não podem ser protectontstas e muito menos,
facciosos Por outro lado, temos que expungir do texto dtacc
stcões Que pela sua natureza, podem e deverão ser implemen
tadas pela' legislação ordinária ou pelas negociações coleti
vas

F Inajmante , é nossa preocupação constante refletir o
consenso resultante ca enát tse de mt tnar-es de emendas encami
nhadas a esta Comissão

lP161S4-3 JESUS TAJRA PFL
••••• "'••• PARECER •••••••••

Acatamos, em parte,a ponderação do nobre Autor da emenda, de
sorte que excruteos as fundações publicas das restrições do
parear-ato 30 do artigo 303 do Projeto Houve, entretanto,
uma mudança de enrccee

-------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~.:_---------------------------------_::._------
lP161SS-1 JESUS TAJRA PFL
••••••••• PARECER •••••• "'••

Somos pela r-ejetçãc da emenda, vez que o Substitutivo, ao
tr-atar- cos orçamentos, veda a vinculação de receita de natur-a
aa t r i but ãr-1a a õr-aãcs, fundos e despesas.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP161B6-0 MALULY NETO PFL
••••••••• PARECER .

A emenda apresenta dispositivo pertinente a teats iacãc infra
ccns t t t tctonat

-------------~:~~-~:!:~~~~-----------------------------------------------------
lP16187-8 MALULY NETO PFL
............ PARECER .

A Emenda altera a redação da ei trtee aba do inciso XI, do ar
t1go 12 do projeto de Constituição de modo a aperfeiçoá-la,
Conforme declara o seu ilustre autor Entendemos, porém, Que

-------------~_:~~~~:~:~=~~_:_~::~::::~~~~------------------------------------
1P16188-6 MALULY NETO PFL
.............. PARECER .

A Emenda altera a redação do artigo 12, XI, "da do Projeto
de Constituição para fazê-lo dizer Que a lei assegurara ao
autor de inventos industriais, privilégiO temcorár-tc para sua
ut 111aecãc. bem como a cr-oor1ecace das marcas de i ndust r t a e
comércio e a exctuatvtoaoe do nome come-ctat Opinamos no
sentido favor-ável à manutenção de nossa tr-adtcãc fur-totca. no
particular

---------~p~~~ã;:~---------~~sé-cARLõs-~R;:I~Êz--------------------;~~--------

.......... PARECER ...~.~"' .........
A aber-tura pretendida, conquanto encontre casos ccsi er-

vos, pode, de uma forma geral, produzir a concentração dos
melas de comunicação, de forma perigosa e 1ndesejada-------------------------------------------------------------------------------

1P1619Q-B JESUS TAJRA PFL
.......... PARECER ...

Entendemos Que o fundo de garantia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua função social Assim sendo,
deve ele permanecer como é hoje, pois sua extinção não condiz
Com os anseios tracatrrtstas

-----------------~:~~-~~~~~~:~~------------------------------------------------
lP16191-6 JESUS TAJRA PFL
............. PARECER .

Acolhemos a sugestão no sentido de sucr-tmtr-ee o 60

-------------~~-~::~~-~~~-----------------------------------------------_!.._---
lP16192-4 JESU~ TAJRA PFL
••••••••• PARECER ...

Pela aprovação, na forma do Suhs t t t ut tvo
--------------~----------------------------------------------------------------

1P16193-2 JOSE COSTA PMDB
............... PARECER .

Não é de acolher a pretensão. O fundamerrto da pensão é
or-cvar- o sustento da tamt t ta do ext tnto. até Que seus membros
se encontrem em condições de auto-sustentar-se Os descenden
tes dos familiares do falecido já terão outros fontes de re
cursos próprios

479
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lP16193-2 JOSÉ COSTA PMOB lP16214-9 FERNANDO GASPARIAN PMOB

Pelo não acolhimento

1P16198-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues
t rtut tvo

1P16199-1 JOSÉ CARL.OS MARTINEZ PMDB
•••••••• '" PARECER ••••••"'••

A fórmula encontrada acata parcialmente, no merito a es
ta proposta

1P16200-9 uOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta fo' acolhida, em parte, no t ttutc rr , cap I
Pela aprovação parcial

lP16219-0 FERNANDO GASPARIAN PMOB
.......... PARECER .

A idéia de oee tntr- com clareza as atr tcutcôes do Banco
centr-ar do Brasil está bem definida no Projeto de Constitui
cão. de fprma que a emenda foi parcialmente acolh1da na forma
dos otecostr tvos que tr-atam do Sistema Ftnanceiro

Pela aprovação parcial

1P16221-1 FERNANDO GASPARIAN PMDB
•••*••••• PARECER .

A Emenda apresentada propõe a supressão do inciso II do
artigo 328 do Projeto de Constituição que estabelece o cr-vn
ereto da car-t tctpacãc ccnctctcnar do cap t t a t estr-enaetrc no
sistema t tnancetr-c nacional.

Acreditamos que o ststema r tnancatr-o nacional não pode
oresctnof r-ncs dias de hoje, da captação de poupança externa
Desde que a oar-t tctpacão do capital estrangeiro esteja condt
ctonaoa aos interesses nacionais, aos acordos tnternactcnats
e a cr tter-tos de r-ectpecctceoe, não ha porque não consaar-ã-ta
como cr-tncrctc constitucional

Pela Rejefção

lP16220-3 FERNANDO GASPARIAN PMDB
.......... PARECER ..

A competência do Congresso nectcnar para acompanhar e r ts
cat tzar- a at tvtoace do Poder Executivo em meter-ta de polltlca
monetar-ta, r tnancetr-a e canotat está defin'da , e ser-ã deta
lhada na 1e1 do sistema FJnance1ro prevista no Pf"ojeto de
ccnst ttutcão

Dessa forma a emenda foi acolhida nos termos do Projeto
de ccnst ttutcãc

lP16218- 1 FERNANDO GASPARIAN PMDB
.......... PARECER .

A tdéta de se extçtr- Que reCUf"SOS pub l tece sejam deposttados
ou geridos por bancos oficiais está presente no Projeto de
ccnst ttutcsc De forma Que a emenda foi parcialmente acolhi
da

lP16216-S FERNANDO GASPARIAN PMOB
.......... PARECER ..

A emenda Objetiva a revisão dos calculas da r-emuner-ação de
todos os servidores publicas, at tvos e inativos, da União.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muntc1pios.
Pelo não acolhimento---...---------------------------------------------------------------------------

1P16217-3 FERNANDO GASPARIAN PMDB
........... PARECER •••••••••

Consta no Projeto de Constituição, nos termos aprovados pela
Comissão temáttca que os cr-taes contr-a o s tsteea financeiro e
a ordem econômico-financeira são da ccnoetêncta da Justiça

Federal
Pelo exposto. a emenda fol parcialmente aprovada

lP1621S-7 FERNANDO GASPARIAN PMDB
...... * PARECER .

Os dois dispositivos contidos na presente emenda não de-
vem figurar no texto const ttuctcoat , mas deverão ser objeto
de r-eautementacãc atr-eves de le1 ordinária

Pela r-efetcãc------------------------------------------------------------_.._---------------

PhlDB

PMOB1P16201-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
••••••••• PARECeR •••••••••

Tem outro entendimento O Relator

1P162D2-S JOSÉ CARLOS MARTINEZ
••••••••• PARECER •••••••••

Acatada, parcialmente, no mérito

1P1620S-S JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A alteração proposta pelo t l ustre autor da emenda contraria o
esotr-tto aprovado, para o assunto, pela comissão teeet tca e

da grande maioria dos Senhores cons t t tutntes Ficamos, assim,
~g~s:n~~dação apresentada no sunat t tut 1vo, por ser de ma'ar

Pela rejeição

1P16204-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A pena de morte é eomtsatvet apenas no caso de guerra
externa Isto atende a tr-edtcão juridica e conat t tuc tc-
nal cr-as t terr-a

lP16197-S JESUS TAJRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda canfltta com os cr-tnctotos adotados
pelo sr-caetc-------------------------------------------------------------------------------

lP16195-9 JESUS TAJRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda aborda assunto ainda discutido a ntvet de Pro
jeto. devendo o suost ttut tvc firmar pos tção definitiva sobre
o tema

lP16194-1 JOSÉ COSTA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda percute Questão que deve ser examtnaua ã luz do
subst ttut tvc Pela aprovação

lP16196-7 JESUS TAJRA PFL
•• "'••••". PARECeR •••••••••

A questão do Ststema de Governo, em face das discussões,
que ainda se processam, sera definida após a elaboração do

Substitutivo Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P16209-2 VIVALDO BARBOSA POT
.......... PARECER .

A emenda adf t tva contraria todos os dispositivos do ar-t tao
312
Pela or-eãuctctar toace

lP1620B-4 VIVALDO BARBOSA por
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta do 1lustre ccnst ttutnta.ce colocar como nr-tnctcto
da Ordem Econômica a função social da empresa, é redundante,
em nossa cctntão. A empresa, tntr-tnsecameme, cumpre uma fun
ção social pela sua natcr-eza mesma
Pela rejeição

1P162l1-4 VIVALDO BARBOSA PDT
.......... PARECER .

A Emenda pr-cõe alteração em vários dispositivos do Proje
to de Constitulção da Seção Saude

Algumas or-cpoat es foram de alguma forma aproveitadas pelo
ee tarcr- no seu Substitutivo. nutr-as não

Pela aprovação parc1al-------------------------------------------------------------------------------

1P1621S-l VIVALDO BARBOSA PDT
........... PARECER .

A tdeta. exposta pelo ilustre Autor em sua Emenda, não
rct , objeto de utsctpt tnamentc da comissão temat tca, e nem

mereceu a abordagem de um numero s tsntf tcat tvc de constituin
tes. nesta fase de Emendas de stenér-to. de rsanef r-a a justifi
car sua inclusão na car-ta Magna

Pela rejeição

lP16226-2 JOÃO CUNHA PMDB•••••••*. PARECER .
No entendimento do Relator, a mater-t a tratada no dtecos t

t tvo que se pretende suor-tmtr- r taurar ta melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exctuatvtcaoe da folha de
sarar-tos para tnctoêncta de contr-tbutcões soctats destinadas
a Seguridade possui urct tcacões, bastante s1gnif 'cativas no
etnanctaeentc de cr-oar-amas e entidades jã consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctonat pcner-taa ser fixadas as provisões tnutspensavets ao
cesccer-amentc da meter-ta, de modo a que possam ser atendidos

os di~e~~~iaa~~e;~~~vi~~~~y~go~ssunto, e constoer-anoc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julga'TlOs re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva, remetendo a matér ta
a utter-tcr- ccns tcerecãc. ao ensejo do processo t eqt s t at tvo
ord'nário

lP16224-6 JOÃO CUNHA PMOB
••••••••• PARECER .

Segundo a tradição do Direito brasileiro. a Emenda em
causa trata de matéria tner-accnet ttuctonat • reer-ecenoo ser
considerada quando se tratar de legislação complementar e cr-'
dtner-ta

1Pt6222-0 WILMA MAIA PDS
........... PARECER * .

A ar-coos tcão acr-esemaca é vai tesa mas, a realidade bras i lei
r-a está a extatr- o CUmprimento do atenutmentc do ensino fun
damarrtat o ce lo grau e obr-taatór-tc Assim sendo não haverá
recursos r tnancetr-cs para a execução do previsto na presente
Emenda

1P16223-a JOÃO CUNHA PMOB
• PARECER •••••••••

A emenda d1spensa tratamento excess-vamente pormenorizado
A questÃo das aposentadorias Parece-nos, assim, que a mata
r-ta deve ser prevista em lei ordinÃria.

Pela r-ejetçãc

lP16229-7 OSVALDO SOBRINHO PMDB
........... PARECER •••••••••

A cr-oncsta de Emenda dispõe sobre ccnteuoo. cujos desce
or-eerenrcs jUf"id1COS, segundo a orexe aa utr-etto no sr-es t t
melhor se coadunam com a legislação cr-emar-ta e complementar

Pela r-ajetcãc ,

lP1622S-4 JOÃO CUNHA PMOB
••••••••• PARECER .

Entendemos que a emenda per- todos os títulos respeitá
vel, é tnoportuna na presente fase dos trabalhos ccnst ttutn
tes , nada obstando, porem, a sua r-eacr-eseneecão á luz da:
Substitutivo Que o relator, sob sua exclusiva r-esccnsact t toa
de, submeterá ao ptenér-to da assesoteta Constituinte

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------..-----

1P16227-1 OSVALDO SOBRINHO PMOB
.......... PARECER .

Pela aprovação, com base: nos ter-nos da justificação da
Emenda

Pe1a aprovação------------------------------------------------------------------------------
lP1622B-9 OSVAL.OO SOBRINHO PMDB
••••••••• PARECER .

A autcnomta é um atributo tnstôr-tcc das Universidades,
não caoenec estendê-lo às instituições tscteeas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

POT

PMDB1P1620S-0 JOSÉ CARL.OS MARTINEZ
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda é de ser r-eje ttaoa

1P16210-6 VIVALDO BARBOSA
.......... PARECER .

lP16206-a JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER .

Não há cnv tca nenhuma quanto à neceas tuace de serem es-
tancados os abusos concedidos em todos os ntvets pelos coanc-

m1nados "ear-ajás'' do serviço publ tco.
Entretanto, é tnvtavet a apl tcacão (la sugestão ora pr-opcs

ta Isso porque não e fác1l quantificar qual e a renumeração
real do t ttutae de cada poder axtate a parte que ele percebe

Ur.l dtnne tr-o e outra que é r-ecentec em eececte vetcutc a ens
posição, coenuet tvet • empregado etc

Como avaliar a remuneração Impossível, dtr-jasos

lP16212-2 VIVALDO BARBOSA por
••••••••• PARECER .

O objetivo do 3 do ar-t tsc 30S é forçar a er tctêncta
ser-enctat das empresas estatais, tnctus tva centr-e do pr tnc t
pio, proposto car-a a Ordem Econômica, da 1 tvr-e concorrêncla
Pela r-ejetcão da Emenda

Entretanto, no substitutivo, exctutmcs as fundações pu
blicas das r-estr tcões do dispositivo

1P16207-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
............ PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos const í tutrrtes
empenhados na presente fase de elaboração da nova car-ta aten
ção muito esoectat , e ecreottemos que ao tema foi dado o tr-a
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da enenoa deve see acotntca pelo sunst ttut tvc -

Opinamos oots pela aprovação car-ctat

1P16230-1 • OSVALDO SOBRINHO PMDB
.......... PA~ECER .

Tendo em vista que o ensino obrigatório possui atnda de
sempenho deficiente, somos de parecer que todos os esforços
nele devem ser concentrados A educação pré-escolar, sem du
vida de grande alcance social, deve ser contemplada com ou
tras fonte~ de reCUf"SOS

Pela rejeição

1P16214-9 FERNANDO GASPARIAN PMDB
........... PARECER .

A presente emenda é o retrato da Constatação de um fato
que vem ocorrendo na tncustr-te ceseue tr-a br-as t f e tr-a , ou seja,
o cr-escteenec do setor verificado a uar-t tr do arrendame"'lto de
embarcações estrangetras sob o controle do poder publico

A Emenda, além de enxugar o texto, aborda com relevância
aquel es aspectos

Pe1a Aprova'eão
1P16231.-9 OSVALDO SOBRINHO
•• * PARECER •••••••••

PMDB
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Segundo a tradição do ütret tc brasileiro, a Emenda em causa
trata de matéria tntr-aconsr ttuctcnat , merecendo ser conside
rada quando se tratar da legislação complementar e cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP16232-7 OSVALDO SOBRINHO PMDB
........ "''''''' .... PARECER ........ "'.."'....

A matéria já consta no Projeto, portanto esta prejudica-
ua

lP16233-S OSVALDO SOBRINHO PMDB
...... "'."' ••• PARECER ",.

Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda fica prejudicada

lP16234-3 JOSÉ LINS PFL
"' PARECER •• "' ..

O controle de toxf cos e tnecr-tant es e competência do Sis
terra Nacional untcc de Saude , Que disciplinará a mater ta

Pela aprovação parcIal

iP16235-1 JOSÉ LINS PFL
.... "'...... PARECER •• "'''' ...... '''

O ideal normativo da Emenda será alcançado att-aves de
ctspos tt tvc constitucional amplo que obriga a elaboração de
planos ur-oarust tcos locais, elaborados à luz de normas gerais
do direito urbano or-tunooa da união e dos Estados, nos termos
CIo substitutivo, alem do cumprimento ético dos pr tnctctcs su
geridos na Emenda, que deverá naturalmente nortear a elabora
ção desses planos

Pela Aprovação Parcial

lP16236-Q GERSON CAMATA PMOS
"' PARECER ••• ", ",..

Pela rejeição por tratar a mater1a de assunto ccecet tvet
com a legislação comum

lP16253-Q AFIF DOmINGOS PL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~!:_~~_:~~~~:~~-~:_~~:;:~:~:~~~~----------------
lP16254-a AFIF DOMINGOS PL
••• "'....... PARECER •••••••••

É procedente
Deve-se eliminar a parte final do inciso IX oc ar-t 233

do Projeto da Comissão de Sistematização
É inaceitável e tncoeor-eenatver atribuir-se ao Min1sté 

rio Publico atividade cr-opr-ta e exclusiva do Poder- cudtctàr-tc
Ademais, pode-se aditar que, desde o rmcer-tc, a disci-

plina constitucional brasileira sempre encarregar o Poder Ju
d í cf ar-f c de exercer as at tvtoaoes de correição na Pct t t tca
uuctctar-ta

se1a aprovação

1P16255-6 AFIF DOMINGOS PL
•• "'."'."' •• PARECER ••• ",••• ",,,,

O Projeto, no âmbito federal, já defere a iniciativa das
leis, tanto complementares quanto cr-cmar tas , aos Tribunais
Superiores (art 120), refletindo, assim, o esc tr t tc Que nor
teou a elaboração da Emenda

lP16256-4 AFIF DOMINGOS PL
."' ••••••• PARECER ••• "'•••••

É matéria ja exaustivamente debatida em todas as comissões em
que transitou

____________~~~~_~!~~~~~~~:~_~:~~~~_~~!~~:~L~:_~:~_~~~:~~~~~.: _
lP 16257-2 AFIF DOMINGOS PL
............ PARECER .

Emenda prejudicada pela ref etcãc da de n lp162564 do mesmo
art.

lP16258-1 AFIF DOMINGOS PL
• ••••••• '" PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de sf stemat tzacêc

-------------------------------------------------------------------------------

lP16260-2 AFIF DOMINGOS PL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser parcialmente aprovada por conter aspec
tos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de Sis
tematização-------------------------------------------------------------------------------

lP16259-9 AFIF DOMINGOS PL
••• "'••• "'''' PARECER ••••••••• ,

A função fiscal taacãc é exclusiva do Congresso Nacional e
exercida com o auxf I ia do Tribunal de Contas (ar-t 137 e 138)
Logo, redundante é o 30 do artigo 196 do Projeto Acolho a
Emenda

lP16261-t AFIF DOMINGOS PL
......"''''.''' PARECER ••• ",.", •••

Acolho, parcialmente, a Emenda, afim de 1 imitar o exerctctc

-------------~~-~~~~!:~~~-~~~!_-~:~:._::.:._~~-------------------------_:._-------
1p 16262-9 VI LSON SOUZA PMOS
.......... PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simplificar a redação do Projeto pela eliminação de expres
sões ou de artigos cr-esctncnvets E cr-eter-tvet adotar uma
forma Que contenha o princ\pio do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a meter-ta e que são pertinentes à legisla
ção ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMDSlP16263-7 VILSON SOUZA
••••••••• PARECER •••••••••

lP16240-8 JOSÉ LINS PFL
••• "'•• "'''''''' PARECER ."'''' ••••••

Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução ofere
cida no Substitutivo

lP16::!37-8 JOSÉ LINS PFL
••••••••• PARECER ••••••_•••

A proposta encontra abrigo em dispositivo atinente á inviola
bilidade da imagem, da vida privada e da intimidade dos 1nd1
vtouos
Pela aprovação parcial

lPl6239-4 JOSÉ LINS PFL
............ PARECER ••••• "''''••

Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo

lP16241-6 JOSÉ LINS PFL
......."''''. PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do
Relator deu outra redação ao cteooatt tvc

lP16238-6 JOSÉ LINS PFL
••••"'''' PARECER ...

05 elementos constantes da sugestão já estão aproveitados nos
er-tnctctcs gerais da eomtntstr-acão publica e seu ..detalhamento
constitui matéria infra-constitucional

lP16242-4 JOSE LINS PFL
.......... PARECER ...

A Emenda objetiva disciplinar a assunção de compromissos
r tnancetros pela administração publica, vtncutancc-e a prévia
autorização do Congresso Nacional ~

05 objetivos da Emenda, a nOS50 ver estão satisfeitos
nos artigos 99, XVIII a XX e 108, V e VI do Projeto de Cons
tituição da Comissão de Sistematização, motivo que nos leva a
considerá-la or-ejudtcaaa

lP16266-1 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

PeI a aprovaCão Vá1i dos os fundamentos da j ust i f i cação
da emenda

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda
causa trata de matéria tnrr-accnst ttuctcnar , merecendo ser
considerada quando se tratar da legislação complementar e or
dtnar ta

lP16267-0 VILSON SOUZA PMDB
• •••••• "'. PARECER .

Pertinente a emenda
Min1s~~~~6 ~~b~~c~a enuner-ação dos ramàs em Que se desdobra o

Pelo acolhimento

lP16268~8 VILSON SOUZA PMDB
........... PARECER .. ",•• ",,,,•••

A proposição apresentada é vat tcsa mas, a realidade brasilei
ra está a e»igir o cumprimento co atendimento do ensino fun
damental, o de 10 grau e obrigatório Assim sendo não haverá
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

PMOBlP16270~O VILSON SOUZA
••"''''''' •••• PARECER •••••••••

TeSE! vencida, desde a Comissão Temática

lP16264-5 VILSON SOUZA PMOS
••••••••• PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simplificar a redação do Projeto pela eliminação de expres
sões ou de artigos cr-esctndtvets E cr-eeer-tvet adotar uma
forma que ccntenha o principio do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que quat tf tcam a mater-ta e que são pertinentes á legisla
ção or-dtnãr- la
Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16269-6 VILSON SOUZA PMDB
."'''' PARECER •••••••••

Impert i nenre
O art 233 é muito detalhado e já prevê mecanismos de

controle e correção na atuação do Ministério Publico
Demais ctsso. qualquer cidadão poderá recorrer ao Defen

sor do Povo, cujas funções vêm descritas nos ar-t s 43 a 46 do
Projeto

Peja rejeIção

lP16265-3 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER .

Compartilhamos com a preocupação do nobre autor da Emen
da. pela tmccr-eêncte do assunto Contudo entendemos Que a ma
teria em questão deve ser objeto de nor-rra em te t Complemen
tar Assim consideramos prejudicada a emenda, inclus1ve por
que o dispositivo em Questão não deverá permanecer no substi
tutivo

1P16271~8 VILSON SOUZA PMOB
........... PARECER .

Improcedente.
Não se vislumbra a necessidade da inclusão proposta
Evidentemente, competira ao atnteter-tc Punt tcc Federal

oficiar junto a quatscuer- 6rgãos de jurisdição agrária que
venham a implantar-se -

aoemats , a criação da Justiça Agraria (ar-t 211) estatut
que a legislação cr-dtnar-ta disporá sobre a atuação do Minis
tér tc Publ tcc

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16249-1 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
.......... PARECER •••• "'••• '"

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

1P16243-2 JOSE LUIZ MAIA PDS
.......... PARECER .

A matéria objeto da Emenda será r-eexamtnaoa com vistas a
formulação do substitutiva

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP16244-1 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
•••••"'••• PARECER •••••••••

O objetivo do artigo 463 e a redução progressiva, no pra
zo de dez anos, das desigualdades inter-regionais, segundo
o cr-t ter-tc populacional, como está no car-ea-aeo 30 do artigo
287 A remissão ao artigo, conforme propõe a emenda, em lu
gar do paragráfo 30 ,em nada alteraria o sent1do da proposi
ção

Pela rejeição

lP16247-5 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
"''''.''' •••• ''' PARECER "'.

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

lP16248-3 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
••••••••• PARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

lP16245-9 JOSÉ LUIZ MAIA POS
••••••••• PARECER ..

Em relação a Seção 11 -. Dos Orçamentos - o ilustre Cons
tituinte propõe alterações, sendo que algumas são relativas a
forma como os orçamentos serão apresentados mas Que, na es-
sência, estão atendidas na nova proposição, outras que no
nosso entender deverão ser objeto de leg1slação complementar
ou mesmo ordtnar ta , apresentando atnca dispositivos que f a
estão no Projeto apresentado pela Com1ssão de Sistematização
apenas com dIferente orodenamento e dIstribuição por artigos,
parágrafos e itens, e que, inclusive estamos mantendo na
atual proposta

Entendemos ass1m que parte da emenda esta sendo aprovei
tada e, neste sentido, a consideramos aprovada cer-ctatmente

Pela aprovação parcial •------------------ ------------------------------------------------------------
1P16246-7 JOSE LUIZ MAIA PDS
"'•• "'''''''''' •• PARECER ••••• "''''••

Pelo acolhimento oer-ctet , nos termos da solução ofere
cida no Substitutivo

'PJ6250-S JOSÉ LUIZ MAIA POS
........... PARECER ..

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
Que ainda se processam, ser-e definida após a elaboração do

Substitutivo Pela pref udtctat tuaoe-------------------------------------------------------------------------------
lP16251-3 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
••••• "'''''''. PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

1P16252-l AFIF DOMINGOS PL
......,,,, •• PARECER "'••••••••

Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta rnons
tente, rejeito-a, por não se harmonizar com o entendimento

-------------~~:~~~~~~~!~-~~-~~~:~~~~-~:_~~~!:~~!~~~=~~-,-----------------------
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1P16292-1 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta do anteprojeto é mais abrangente.-------------------------------------------------------------------------------

lP1630S-6 ALMIR üABRIEL Plt\OB
• •••••••• PARECER •••••••••

A proposta do eminente Constituinte, ccnsubetanctaca na
emenda em apreço, integra, em essência, ainda que sob outra
forma

lP16289-1 VILSON SOUZA PMDa
•••••••"'. PARECER •••••••••

objetiva a emenda alterar o 20. do artigo 273
A redação contida no texto do projeto é precisa e deve

ser mantida

lP16301-3 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição.
A redação do ar-t 56, I foi originado de consenso na ccets

são e por ela optamos-------------------------------------------------------------------------------

PMDB

PMOBVILSON SOUZA

lP16300-S cassio CUNHA UMA
• •••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de matéria tnrr-aconst í tuctcnat

lP16288-2

lP16306-4 ALMIR GABRIEL PMOB
.......... PARECER •••••••••

Sem acentr-erno-nos em uma otscussãc gramatical, o termo
-remoner-acêo'' stantr tca vencimento, gratificações e vantagens
pessoais. Desse modo, entendemos Que seu uso é correto

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

lP16302-l HILÁRIO BRAUN PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A matéria objeto da presente emenda poderá ser dtsctpt i
nada pela legislação ordinária, sem necessidade, portanto, de
se alojar no texto ora em elaboração

Pela rejeição da Emenda

lP16303-0 ALMIR GABRIEL PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

Segundo o novo texto proposto, caberá à Lei Complementar
det tntr- as diretrizes orçamentárias, atendendo a determi
nação de promover o eout t tbr tc desejado pela emenda do nobre
ccnst ttutnte

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lP16304-B ALMIR GABRIEL PM08
•••"••••• PARECER .

A proposta do emtnente Constituinte ccnsubstanctaca na
emenda em apreço, integra, em essência, ainda que sob ou 
tr-a forma, o Texto do Projeto

Somos, pois, Que a emenda seja considerada prejudicada

lP16299-8 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O esctr-ttc da proposta decerto não é de restringir a auto
nomia dos Estados e auntctctos, o Que decorreria de uma t t i 
mttaoa competência da União no setor.

Impor'ta, pois, Que se preserve aquela autonomia também

-------------~:~:_~_:~~~~:~::~:~:~-~:_:~:~~~:_~~~~~:~--------------------------

lP16295-S VILSON SOUZA PMD8
••••"•••• PARECER •••••••••

Não fere o cr-tnctpto de soberania nectcnat e convém ao
aesenvolv1mento do setor mineral a participação do cem tat
estrangeiro na atividade mineral, desde que leis ordinárias
exerçam o devido controle sobre tais atividades Por essa r-a
zãc deve ser rejeitada a emenda, que restringe somente a bra
sileiros e a empresas nactcnats o aproveitamento e a explora
ção dos recursos mcr-tccs e minerais, r tcanuc a cargo de leis
ordinárias a fixação de formas de controle adequadas

lP16296-3 VILSON SOUZA PMOB
••••"•••• PARECER •••••••••

O sistema financeiro mtsto com participação preponderan
te do setor publico, a nosso ver, deve ser mantido. Quanto à
participação do capital estrangefro no setor, entendemos que
a legts1ação deve dispor sobre a matéria, respeitando-se as
condições propostas no Projeto

Pela gejetção

lP16293-9 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição apresentada é valiosa mas, a realidade brasilei
ra esta a exigir o cumprimento do atenatmentc do ensino fun
damental, o de 10 grau e obrigatório Assim sendo não haverá
recursos financeiros para a execução do previsto na presente
Emenda

lP16297-1 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a redação do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos pr-esctnctvets É pr-erer tvet adotar uma
forma que contenha o pr tnctptc do dtr-ettc. como o fez o PrO
jeec de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que quat te tcem a natér-ta e que são pertinentes à legisla
ção orctnár-ta

Pela rejeição.
---------~~~629ã:õ-I-------c~ssiõ-cu~~-~i~-----------------------~;~~-------.

••••••••• PARECER •••••••••
Os terrenos de marinha sempre foram bens de ccmtntc da União,
o Que tem sido, inclusive, benéfico para eví tar- coss tveta ex
ploracões imobtl tãr-tas e para garantir' Que desses bens possam
usufruir as pessoas até de mais baixa renda familiar

1P16291-2 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva a emenda levar o imposto ce transmissão "causa
nor-t ts" e doação para a competência municipal

Entendemos que o tributo deve ser cobrado pelos Estados
face a distribuição de receitas prevista no Projeto, Que bus
ca o ecut t 'brio dos três ntvets de Governo

lP16290-4 VILSON SOUZA PMOB
........... PARECER .

A Emenda cbjet tva tnctutr- uma ressalva no item I do ar
tigo 264 para coepat tbf t taá-rc com o 10 do artigo 270 ,
porque aquete dispositivo exige tet para aumento de tr-r
cutos , enquanto este determina que o Poder Executivo pode
fazê-lo medtante simples decreto

Há ecutvccc da Emenda, pois o Poder Executivo não pode
a9'r, no caso, se não houver lei prévia que o autorize a ex 
pedir decretose. portanto, dispensável a ressalva pretendida

1P16294-7 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As atividades de "distribu1ção e coeêr-ctc- do petróleo
sempre foram liberadas, sem preju1zo da soberania nacional
Sobre o petróleo, à tntctat tva privada, que as exerce com
eficiência Não na porque estender a ação do Estado, aumen-
tando sua interferência na economia, sobre um setor que tem
funcionado razoavelmente nas mãos da iniciativa privada.

Por essas razões, somos pela rejeição da presente emenda------------------------------------------------------------------------------

lP16284-0 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria objeto desta Emenda é de ordem tner-accnst tructc
nat

1P16281-S VILSON SOUZA PMOB
.......... PARECER .

A emenda do nobre Constituinte deixa de ser adotada na
sua tntesrat toace.pcr-oue tmot tcar-ta alterar a sistemática ado
tada no projeto

Entretanto, pontos runoament a rs foram observados pelo atu
ar texto do substitutivo, como poderá ser comprovado de seu
cotejo

lP162B7-4 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a emenda alterar a redação do 10 do artigo 273
do projeto

A redação constante do projeto é tecnicamente precisa

-------------~~~~~~-~::~~:_~-~:~-~!.::~::_--------------------------------------
1P16288-2 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda intenta etr-tbutr à união conoetêncta para
tnstttutr- imposto sobre o cetr-teõntc

Contudo, tal objetivo ser-ta contrário ao sistema tr1butá
rio estabelecido atualmente pelos const t tutntes

Pela r-efetcâc

lP16285-8 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva submeter o Banco Central ao Congresso
Nacional -

Não obstante os elevados propósitos do Eminente Consti
tuinte, a matéria consunstanctaoa na presente Emenda cont t t ta
com a s tatemát tca geral auctaca pelo Projeto, posto que não
respeita a divisão ccnet ttuctcnat dos Poderes, quebrando a
harmonia Que entre eles deve existir

lP16283-1 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva vedar, ao Banco Central do Brasil.
conceder empréstimos a r-eat f t.uf ção r tnance tr-a Que não seja
nacional

A Emenda, não obstante os elevados propósitos do Autor,
altera substancialmente a proposta acolhida pela matcr ta dos
Constituintes Que examinaram a matér-ta, nas fases anteriores
da elaboração do Projeto de Constituição

Assim, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16282-3 VILSON SOUZA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição A fixação de oer-centuats na transferência
de recursos a Estados e Munlctpfos faz parte de um contexto
de discriminação de renda, objeto de consenso entre os cons 
t ttutntes A alteração isolada, como pretendida pela emenda,
irá reoer-cur t n- na s tstemat tca de distribuição de recursos pu
bt tccs , constante do Projeto, razão por Que consideramos ino
portuna a emenda

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P16286-6 VILSON SOUZA PMOB
........... PARECER •••••••••

Esta Emenda objetiva nova redação ao 3. do er-t 270 do
Projeto de Constituição, 3 este Que fo' suprimido.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16272-6 VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER ..

-------------~-~~~~:::_~~_:~:~~~~~~:~-~-~~:_:~~:~~:~::-----------------------
lP16273-4 VILSON SOUZA PMDB
."'••••••• PARECER •••••••••

Colhe-se. das mais variadas proposições, a necessidade de
se aumentar o numero de membros do Tribunal Superior do Tra
balho

Sendo esta uma das Emendas que cuidaram do assunto, de en
volta com outros aspectos per-rtnenres, concluo pela sua soro-

-------------~:=~~-~:~:~:~-----------------~-----------------------------------
lP16274-2 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a Emenda em exame nova redação ao 4. do ar-t 257,
que trata dos cr-t rer-tos para a exigência da contribuição de

melhoria
Tal ctspos tt tvc reproduz, em sua eesêncta , a redação dada

a matéria pela Emenda Constitucional n 23, de 1983, que de
correu da necessidade de se adotar apenas o limite total da
despesa real 'zada como critér10 para cobrança da contribuição
de melhoria, porquanto ficou comprovado que o outro crité
rio - limite individual representado pelo acréscimo de vator
do teôver beneficiado - tornava inviável a aplicação da con
tribuição de melhoria.

Em face do exposto, e não obstante as razões indicadas
na justificação da Emenda, acrecn taacs Que o critério por nós
adotado atende adequadamente ã natureza e aos fins do tribu
to

-----------------~:~~-~:!:~:~~-------------------------------------------------
1P1627S-l VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda está de acer-co com os objetivos cr-cocstos pelo
legislador e corrige as oestcr-cões constantes do texto origi
nal, merecendo aprovação parcial

----------------~:~-~~~~~~:~~-~~~~~:~-~~~_::~~:-~~-~~~::~:~:~~~---------------
lP16276-9 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Improcedente
Parece desnecessária a introdução do- adjetivo "obrigató

r-tas> no cacut do artigo mencionado
Tal como os magistrados, os integrantes do Ministério

sümtco hão de ter o poder de ava11ar e levar em conta as
conveniências e circunstâncias dos fatos sociais e pol tt tccs

Ademais, em algumas matérias a legitimação do Ministér10
Publico não é exclusiva

------------------~:~:_~~!:~~:~-----------------------------------------------
lP16277-7 VILSON SOUZA PMD6
••••• "'••• PARECER "'••••••••

Não cabe tal subst ttutcãc no capitulo das Forças Armadas
Trata-se de oficial e não dos meeorcs civis Que a compõem e

-------...-----~~~-~~~~~~:_~~-~~:~~-~~~~~:~:~-----------------------------------
1P16276-S VILSON SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O d1sposto no artigo do anteprojeto é válido. Não cabe sua

------------_:~~~::::~_:~-~~~:_~~~-~~~:~:~:_:~~~~~:~:~~:_~:_~:::~:_~~~:~::_----
lP16279-3 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER .

------------------~:~~-~:!:~~~~--~_:~:~~:_~~_:::~-~~~~~::~:~!:_~::~~~~:.:_------
lP16260-7 vn.SQN SOUZA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A fixação de percentuais na transferência
de reCUrSOS a Estados e Munic1pio:J faz parte de um contexto
de ctscr tmtnacão de renda, objeto de consenso entre os cons 
t teutntes A alteração isolada, como pretendida pela emenda,
ira reoer-cur-t tr na s tsteaat tce de distribuição de recursos pu
bl tcos , constante do Projeto, razão por que consideramos tnc
port una a emenda
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cr-at tco e repub11cano.
Observe a coestbtt toaee prevista no 20 cescar-acter-t-

eanoc a natureza do comando Const 1tuctona t
A emenda peca pelo ccnteuco e pela técntca
Pela rejeição ~-------------------------------------------------------------------------------

lP16326-9 WALMOR DE LUCA PMDB
........... PARECER •••••••••

O fundo proposto no Prójeto de constituição a que se re
fere a presente Emenda leva em consideração o fato de que a
União não deve se responsabilizar por aplicações em insti
tuições financeiras

A Emerda não aprimora o projeto em exame.
Pela Reje1ção

lP16323-4 ERALDO TRINDADE PFL
••••••••• PARECER •••••••••

uojet tva a Emenda alterar o parágrafo 30 do art 272,
Trata-se de dtspos tt tvo que eneeneeeos não ceve constar

do texto co-tst ttuctcnat , cor-cuantc trata de matêr-ra pr6pr\a
de legislação cr-dtnar-ta

Desse modo, somos pela sua supressão, razão por que não

-------------~~~:~~~:~:_~~~_:_:~~~:_~~~~~::~.:_-------------------------------
lP16324-2 WALMOR DE LUCA PMOB
......."'••• PARECER •••••••••

Acolhido parcialmente, nos termos do Item respectivo,
acrescido da menção -cr-tvaea-, por tratar-se de competência
f tscat taaccra do Poder Público

PMOBWALMOR DE LUCAlP16322-6

lP16325-1 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre arbttr-tc
do empregador de despedir o empregado. tornou-Se, ar-t tr tctc

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

Na verdade, o que quer o empregado é ver t tmt taoc aquele
ar-mtr-tc e, não, como se cronata ensanaoaeente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após
usada, é jogada fora coro tnser-vtvet •

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar ceses
sossego ou insegurança ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática. a experi
ência. o conhecimento técnico, a tcent tt tcacãc do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam tiara ela um
patrimônio tnsubst ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a Qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar Que
seja virtualmente ccnerér-to ã r-ctat tvteace da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emcr-eaet tcta. fundada na bi lateral idade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternal teta e tepcs tt tva,
que, ao longo do tempo, sempre fo1 causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas QUe, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo férmuj a conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais Que, dtutur-namente, vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda

ção da despedida teot tveoa ou sem justa causa. em termos a
;erem definidos pela legislação cr-dtnár ta

lP16327-7 WALMOR DE LUCA PMOB
............. PARECER .

A Emenda em questão visa suprimir o paragrafo 20 do ar t t
go 283 do Pr-ofetc de Constituição, que permite ao Banco Cen
tral do Brasil comprar e vender ao t ttutos de em1ssão de Te
scur-o Nacional, sob o tunnementc de que a mataria esta c tsct
plInada no ar-tfgo 328, Inciso IIl. que trata da ter do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda. não obstante elevados propósitos do Autor, alte
ra substancialmente a proposta acolhida pela mator-ta dos Cons
t ttutntes que examtnar-ee a eatãr-ta. nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

Assim, somos rejeição.

-----------------~:~:_~~~::~~~.:_-----------------------------------------------
lP16328-5 WALMOR DE LUCA PMOB
• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva centralizar, em tnst ttutcões financei
ras ortctats federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta, não obstante os elevados propósitos do
nobre Constituinte, é de natureza tner-econst ttucrcnar , dadas
as car-acter t st tcas da matéria disciplinada

A Constituição que eataecs a elaborar não pode descer a
detalhes cropr-tcs de regulamento. se a er-etenceecs duradoura

------------------~:::~:._:~:_~:~:_~:~::::~-~:_:~:~~:.:------------------------
1P1S329-3 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER _••••••••

A Emenda em exame ctnet íva suprimir o incisa VIII do Art
282 do Projeto de Constituição. sob o fundamento de Que a ma
téria está disciplinada no seu Art 328

Não obstante os elevados prcoõs ttcs do Eminente const ttu-
tnte, a matéria consunstanctaoa na presente Emenda conflita
com a sistemática ser-ar adotada peto Projeto, motivo porque

-------------:~~:_~::~_:~~-~~!:~=~~-------------------------------------------
lP1633Q-7 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no sues
t ttut tvc

1P16331-5 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O subat f tut tvo do Relator veda a destinação de recursos
púb11cos para manutenção de previdência com fins lucrativos,
ainda Que sob a forma de incentivo fiscal (abatimento no tm
oeste de renda, por exemplo). Entretanto, eãc considera ne
cessário o ecnccõr tc do ceeer publica nesse campo, desde que
os riscos sociais bas tccs sejam efetivamente cobertos pelo
sistema oficial em bases untver-sats , como e o sentido da pro-

-------------~~~!:_~:_~:~~~~~:~:_~~:~::_:~:~~~:~~-~~-~~~::::~::~~--------------
lP 16332-3 l'/ALMOR DE LUCA PMDB
................ PARECER .

A matéria de que trata a emenea demonstra a sensibili
dade do Autor em relação a justa r-etvtnctcacãc das donas-de
casa (fnctus tve camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu direito ã filiação ao statema ar-evtoenctár-tc na quali
dade de segurado anteceecs, não obstante, QUe. a inovado 
r-a adoção do pr-tnctctc da untver-sar f eece de cobertura da
Seguridade Social, acolhido no suest rtut tvc. proverá por si
56, com a vantagem de sua generalidade, o fundamente até ho
je reclamado como necessãr-rc à plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdência A car-t tr- de tal
provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se
postergar o exerctctc desse direito pelas donas-de-casa
bres ttetr-as, cabendo â lei ordinária regular as bases des
se exerctctc

lP163l3-7 WALMOR DE LUCA P"'OB
••••••••• PARECER •••••••••

A amenoa pretende responsabilizar a União por depósitos e
aplicações nas instituições r tnancatr-as por esta controladas

O texto emendado, artigo 285 do Projeto de ccost ttutcêo.é
relacionado com o art1go 328, v, do mesmo Projeto, Que atri
bui á Lei do Sistema Financeiro Nacional dispor, entre outras
matérias, sobre a criação de fundo, mantido com recurso das
instituições financeiras. com o Objetivo de proteger a ecomo
mia popular e garantir depósitos e apt.tcecões até determinado
valor _

A participação das tnet ttutcões cr tctata neste eunoc jus
t tr tca-se. principalmente se se considerar que algumas, a
exemplo do Banco do Brasil S A , têm acionistas privados aos
Quais distribuem lucros e dividendos e que, evidentemente. de
vem responder - junto com o ac ton tst a majoritário - cetes
obrigações da tnst ttutçãc Não nos parece teatt tno pretender
que a untão. com recursos arrecadas da toda sociedade, garan
ta, com exctus tvtoace, os depósitos e as aplicações realiza
das nas toat ttutcões financeiras Que controla

Assim, não obstante os elevados propósitos que tnsptrem o

Autor, somos peta rejeição da ElM!r'da
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P16314-5 WALMOR OE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

No cac I. t ttutc II, é garantida a proteção teeocr-ar ta
á propriedade industrial

P-ela rejeição,-------------------------------------------------------------------------------
lP16315-3 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER .

A proposição em tela acha-se, de forma genérica, conti
da no rol das atribuições do Poder Público no texto do Proje
to Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP16310-2 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 Que impõe limitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de cr-evtcêr-cta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento espectt tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zação dos "fundos de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
á qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lP1631S-B WALMOR DE LUCA PMOB
............. PARECER .

A proposta contida na emenda fica prejudicada, tendo
em vista que o Relator optou pela supressão dos ar-te 339 e
486 do Projeto da Comissão de Sistematização, por se tra -

------------_:~~--~:-~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~--~:_~:~~~~~=~~--~:~~~~:~~-----------
lP16319-6 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda coj et tva centralizar. em instituições financei
ras oficiais federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta, não obstante os elevados pr-ooõsttos do
nobre Constituinte, é de natureza tner-aconst í tuctcnat , dado
as car-acter-tst tcas da matéria disciplinada.

A Constituição que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos duradoura

asatm. SOIllCJS pela rejeição da Emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P1630S-1 ALMIR GABRIEL PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pelo acolhimento, nos ter-nos do sonst f tut tvo

lP16316-1 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O controle de equipamentos e outros insumos do setor é
competênc1a do Sistema Nacional untco de saude, o que, por
extensão, lhe permtte a ingerência no controle de importações
dos mesmos •

-----------------~::~-~~~~~~=~~-~~~~~~:.:_--------------------------------------
lP16317-0 SARNEY FILHO PFL
........... PARECER •••••••••

A emenda confl1ta com as emendas sucr-esstves pelas cuats
optamos Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------

lP16311-1 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atuar pr-cpós t t o de

~6:l~~iâ:ra~t~:=ç~~e~~i~~~~:i~ ~e~~e~~;~~~~Ç:âo~:re~~es-
forma Que contenha o pr1nc'pio da direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que uuat tr tcem a matéria e Que são pertinentes â legisla
ção cr-dt nár-f a

-------------~:~:_~:!::~~~-----------------------------------------------
lP16312-9 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER .

Acatada parcialmente-------------------------------------------------------------------------------

lP16309-9 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresentada propõe a supressão da palavra "pu-
ot tcas " do ceput do artigo 466

Nos termos do Subst t tut tvc, optamos pet a supressão do re
ferido artigo, razão pela qual a emenda tem que ser rejeitada

SUBSTITUTIVa DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P16322-5 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda prevê o confisco do excedente a 10.000 hectares
de prcpr-tadade rural em uma mesma untoade federativa Trata
se de pena de confisco, tnconoat tvet com O nosso reg1me deno-

lP16307-2' ALMIR GABRIEL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

o termo -r-emcner-açãc- vem sendo usado impropriamente e,
por isso, optamos por outro já consagrado para o serviço pu
blico 'venctaento'".

Quanto á inclusão de -euncacões publicas e euterqutas».
julgamo-la desnecessária. uma vez que elas estão tnctutoas no
serviço pübl tcc

1P16320-0 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em Questão obj et i va permi t i r o oeoôe i to das
disponibilidades de caixa da untãc e das entidades sob seu
controle em instituição financeira oficial federal

Não obstante os elevados propósitos do Eminente Consti 
tuinte, a matéria ccnsutistanctada na presente Emenda confli 
ta com a Sistemática geral adotada pelo Projeto, motivo por -

-------------~~:_:~~:_~:~:_:~:_~:!::=~~.:_-------------------------------------
lP16321-8 WALMOR DE LUCA PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

Na análise do dispositivo Que se pretende emendar - o
at-t ; 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se que a maté
ria não é de natureza constitucional, tendo sido totalmente
aef ettace _

Portanto, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
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lP16363-3 FRANCISCO DIÓGENES PDS
."'••••••• PARECER •••••••••

A supressão proposta foi acolhlda pelo Substitutivo do Rela
to,-------------------------------------------------------------------------------

lP16356-1 FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A autcnomta é um atributo ntstcr-tcc das untver-stcaces,
não cabendo estendê-lo às tnst ttutcões isoladas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16355-2 FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta de Emenda dispõe sobre ccnteucc, cujos desdo
bramentos jur'idicos, segundo a praxe do ntr-ettc no Brasil ,
melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16364-l FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Da nova redação à at tnea ·c· do tnctso IX do artigo 17 do
Projeto de Constituição para garantir a defesa dos consumido
res de bens e serviços Não consideramos, contudo, que a nova

------------_:~~~~::~~~_::::~~-~::~::_~:_~:~:~~:_------------------------------
lP16365-Q CARLOS MOSCONI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O objetivo principal deste oisccstt tvc é o de impedir a
exploração Que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
em caráter permanente A grande ttuust tca reside no fato
de essas empresas não repassarem ao tr-ana tnor um satàr toccn
dtzente ao que elas recebem pelo serviço prestado

Quanto á intermediação temporária ou sazonal. julgamos
que devido às car-act er t st tcas próprias, principalmente. das
zonas rurais, não deva ser proibida

Finalmente, em se tratando de um precelto amplo deverá
lambem ser regulamentado através de lei ordinária

PMDBRAUL FERRAZlP16350-1

lP16357-9 FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Segundo a tradição do Direito oeas ttetro. a Emenda em causa
trata de mate-ta tnrr-accnat t t uc tcnat • merecendo ser cons tne-

-------------~~~~-~~~~~~-~:_:~~:~~-~~_::~~:~~:~~_:~~!.:~:~:~~_:_~~~~~:~~~------
i?16358-7 FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Segundo a tradição do Direito br-est tetr-c. a Emenda em causa
trata de matér ta tntr-aconst ttuctonat , merecendo ser consttre-

-------------~:~~-~~:~~~_:~_:~:::~-~~_::~~::~~~~_:~~~::~:~:~~-~-~~~~~~~~~------
lP16359-5 FRANCISCO DIÚGENES PDS
.......... PARECER ..

Pela aprovação, com base nos termos da justificação da
Emenda.

-----------------~~~:_:~~~~:~~~------------------------------------------------
lP1636D-9 FRANCISCO DIÚGENES PDS
........... PARECER •••••••••

Pretende a supressão do ar-t 25 do Projeto de Constitui
ção que etenca os modos de exer-ctctc popular de soner-anta
Tambem nós consideramos o dispositivo desnecessário

-----------------~:::_~~~~~::~~------------------------------------------------
lP16361-7 FRANCISCO DIÓGENES PDS
•••••• "'•• PARECER •••••••••

Com o ocf et tvc de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Substitutivo da futura Carta Magna, julgalOOs oportu
no suprimir do Projeto de ccnst ttutcãc as normas Que mais
adequadamente devem ser tratadas no âmbito da teats tecãc or
dinária rnctuv-se e'n tal categoria o cnsccs tt tvc para o qual
a Emenda oferece nova redação, razão por que eetxascs de aco
lhê-la

Pela rejeição
-------------------------------------------------------------------------------

lP16362-S FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••••• PARECER ••••••"'••

A supressão de determinados Itens sugerida pela presen-·
te emenda, em parte, é procedente Referimo-nos ao VIII ,XVII,
V e que deverão ser eliminados do texto Com r-etacãc ao IX,
XXVIII, XXIV e XXVII, julgamos que devem permanecer no texto
na forma como se encontram porque refletem um consenso espe
lhado na grande maioria das emendas apresentadas

Quanto aos incisos X, XII, XVIII. XIX, XXI e XIII, XXVI
sentimos a necesstceoe de mantê-los porém, com modificações •
algumas de forma e outras de fundo, objetivando. adequar as
normas a um texto constitucional moderno

lP16366-8 FRANCISCO DORNELLES PFL
••• "'••••• PARECER •••••••••

_ A. estabilidade, entendtda como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao 1tvre erm rr-tc

do empregador de despedir o empregado. tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão. porquanto, seg
mentos expressivos das cateaor-tas envolvidas têm se manifes
tado, r-ef ter-aoanente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver t tmttaco aquele
arbítrio e, não, como se crcoata enganadamente, ter a garan
t ta irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria at tvtoeoe empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma stectes peça, um instrumento ou maautna que. após
Usada, é jogada fora COlllO tnservtver ,

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pr-át tca. a experi
ência, o conhecimento- tecntco a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
pat r-Imôn to tnsunst t tutve t Investe o emcr-esar-tc em recursos

lP1635l-D RAUL FERRAZ PMOB
•••••••"'''' PARECER .

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao art
20 .ee autoria do nobre Constituinte Agasslz Almeida, somos,

-------------~~~_:~:~~~~~:.:_~:~:_~:~:~:~~-~::::_:~:~~~-------------------------
lP16352-8 MAURíCIO NASSER PMDB
••••••••• PARECER ••• "'•••••

Não só os magistrados, mas todos os brasileiros merecem
a proteção da tr-r-ecut ttit t tcaoe "r-eat " de salários Não sendo

-------------~~~~~~:~_::::~~~=~:_:_:~~~:.:._~~:_~:~-~:_~-~::~~:_~-~:~~~~---------
lP16353-6 MAURícIO NASSER PMDB
•••"'...... PARECER ••"'••••••

Improcedente
A redação sugerida não inova o conteudo nem lhe enr-t-

quece a forma
Demais, a comunicação ao juiz já consta da lei adjetiva

penal, ao qual por sua vez incumbe passa-la ao Ministerl0 Pu
blico.

------------------~:~:_~:!:~::~-----------------------------~------------------
lP16354-4 FRANCISCO DIÓGENES PDS
••••••"'•• PARECER •••••••• '"

Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda de
sempenho deficiente, somos de parecer que todos os esforços
nele devem ser concentrados A educação pré-escolar, sem du
vida de grande alcance social, deva ser contemplada com ou
tras fontes de recursos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP16341-2 WAU,lOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresentada, a eescette da relevância das ques-
tões levantadas, constitui matéria Que deveria ser tratada
pela teatstacãc ordinária

-----------------~~~~~~~-~:~:_~~~:~~~~----------------------------------------
lP16342-l RAUL FERRAZ PMDS
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A Emenda contempla aspectos importantes do instituto da
usucapião, especialmente quanto à necessidade de ser assegu
rado o direito de moradia aos milhões de ramt t tae carentes.

Entretanto. considerando-se as peculiaridades de cada
Mun'c1pi0, a delimitação da área deve ser remetida à legisla
ção municipal

------------------~:~:_~~~~~~~~~-~~~~~::.:._~~~_::~~:_~~-~~~::~!~:~~~-----------
lP16343-9 RAUL FERRAZ PMDB
•••••••• '" PARECER •••••••••

A matéria já está disciplinada no tncvsc XlIX do art1go

-------------~~-~~-~~~!::~-----------------------------------------------------
lP16344-7 RAUL FERRAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O ideal normativo da emenda sera alcançado através de norma
mais abrangente, que se refere a capacidade da união para es
tabelecer as normas gerais de direito urbano para todo o
Pais

------------------~:~~-~~~~~~::~-~:~~~:~--------------------------------------
lP16345-5 RAUL FERRAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a inclusão, onde couber. de dispositivo que re
meta à tet complementar a cr taçãc de mecanismos de participa
ção direta da pooutacão nas decisões do poder const ttutdc
Tal como formulado, não julgamos conveniente a acei tacãc do
dispositivo

-----------------~:~~-~~~:~::~-------------------------------------------------
lP16346-3 RAUL FERRAZ PMOB
••••"'•••• PARECER •••••••••

O texto do substitutivo já ccmtemate a competência da
União para legislar sobre direito urbanístico, atendendo à
intenção do autor da emenda Pelo acolhimento, na forma do
substitutivo

lP16336-6 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER •••"'•••••

Esta Emenda intenta que seja da competência da União ins
tituir imposto, sobre minerais

Contudo. contrária seria esta Emenda á tendência entre
os ccnst ttutntes , Que vem se manifestando desde o tntctc dos
trabalhos das Subcomissões e das Comissões temáticas, no sen
tido de que este imposto deve see da competência dos Estados
e do Distrito Federal

-----------------~:~~-~~~:~~~~-------------------------------------------------
lP16337-4 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Apesar da relevância da Emenda apresentada, a proposição
é meter-ta de tet ordinária, não cabendo no texto constitucio
nal

----------------~:~:_~:~:~~~~--------------------------------------------------
lP16338-2 WALMOR DE LUCA PMOB
•••••••• '" PARECER •••••••••

Trata-se o ccnteuco da emenda da mater-ta a ser regulada
pela lei ordinária, no âmbito das respectivas competências.
observados a autonomia e os critérios gerais fixados na Cons

------------_!~:~~~~~-~:~:~~~-~-~~-~~~~::~!~~~:~-~~-~~~:-:~::~~-----------------
lP16339-l WALMOR DE LUCA PMoB
••••••••• PARECER ."'•••••••

A Emenda em exame propõe reservar, com exctustvtdace. as
instituições financeiras oe tctats , a destinação, por ação d1
reta, dos recursos públicos

A proposta, não obstante os elevados propósitos Que ins
piraram seu Autor, conr t tt e substancialmente com a opinião
expressa pela maioria dos Constituintes que examinaram a ma
téria nas fases anteriores de elaboração do Projeto de Cons-

------------_:~:~~~:~-~:_:~~~~~~-~:-~~~::~~~~:~~:~----------------------------
lP16340-4 WALMOR DE LUCA PMDB
."'••••• "'. PARECER •••••••••

A marér-ta constante da presente emenda é t tptca da le-
gislação tntr-aconst ttuctcnat daí nosso parecer pela r-ej et-

-------------~:~---------------------------------------------------------------

lP16347-l RAUL fERRAZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••
- O proposto na Emenda conf t t ta com os pr-tnctptos adotados

-------------~:~~-~~~!::~------------------------------------------------------
lP16348-0 RAUL FERRAZ PMDB
••• "'••••• PARECER •••••••••

O ideal normativo da emenda será alcançado através de dlspo
stt tvc amplo que disciplina a função social da propriedade e
os seus mecanismos de efetivação. nos termos do substitutivo

-----------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~~----------------------------------------
lP16349-8 RAUL FERRAZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresenta cvsccs tr tvcs acer-ee tcoauor-es do Proje
to Com alteração de redação e de particularidades, somos cei

-------------~_:~~~~~~~~.:_~~_:~~~~-~~-~~~~:~:~:~~~:._---------------------------
lP16350-1 RAUL FERRAZ PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a estat taacêo das atividades bancárias
Essa proposta. a ser posta em prática, representaria uma
sucataec tat expansão das atividades estatais em um setor
econômico que, alem de ser relativamente competitivo. perma
nece com ampla predominância da iniciativa privada nacional
Pela t-ef etcão

lP16333-1 WALh'DR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda intenta anistiar do pagamento de ccntr-tbutcões
previdenciárias não recolhidas os trabalhadores que, vincula
dos ao sistema or-evtoenctar-to de sua categoria. foram, poste
riormente, face à legislação transferidos para outro srstema,
compul ser-tenente

Cuida-se, no nosso entender, oe matéria que deve ser pr-e-

-------------~~~::_:~-~:~-~~~~~~~~:_-------------------------------------------
1P16334-0 WALMOR DE LUCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ej etcão. com fundamento nas razões excenctces no

------------_:~~~:_~:_:~~~~-~~--~~::~~:~-------------------------------------
lP16335-8 WALMOR DE LUCA PMOB
••••••••• PARECER ••••••• "''''

O eminente const ttutnte Walmor de Luca quer que seja a-
crescentado o item III ao ar-t. 277 do Projeto, no sent1do de
que a União entregue 45% do produto do Imposto sobre Mtnera!s
aos Estados e outro tanto aos Municípios, para o que propoe
seja mantido com a União c1tado tributo que o Projeto de Cons
t ttutcêc faz absorver pelo ICM O produto distribu\do r tcer-ta
com o Estado e com o Munic'ipio em que tenha ocorrido o fato
gerador.

O assunto é de competência cct rt tca E pela minuta de no
vo texto de Projeto de ccnst ttutcão. -eceetec para orientação
é reiterada a inclusão no ICM das operações de circulação com
mercador i as-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
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lP16366-8 FRANCISCO DORNELLES PFL lP16381-1 ALEXANDRE PUZVNA PMOB

lP16373-1 PAULO RAMOS PMDB
"''''..... ''''''...''' PARECER •••••••••

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao
texto Constitucional

lP16372-2 PAULO RAMOS PMDB
"'''''''•• '''.'''''' PARECER •••• "'••••

A alteração da redação proposta deve ser tratada no âmbi
to da legislação ordinária

1P16381-1 ALEXAt4DRE PUZYNA PMDB
"' "''''. PARECER •• "' ..

Houve concansc na Comissão de Organização dos Estados Quan
to a permanência dos terrenos da marinha e tl has nas condi -

1P16369-2 FRANCISCO DORNELLES PFL
."'••••"'.'" PARECER "'•• "'•••••

Os ccfet tvcs perseguidos pela Emenda conflttam com a
orientação adotada pelo Subst ttut tvc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16389-7 FRANCISCO AMARAL PMDB
"'."' •• "'••• PARECER •••••••••

Pela aprovação Validos os fundamentos da f ust tr tcecêc

----------~--~~_:~:~~:_--------------------------------------------------------
lP16390-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
"'''' .....!''''''. PARECER ••"'••••••

Não ha duvida nenhuma quanto à necessidade de serem es-
tancados os abusos concedidos em todos os ntvets pelos cogno-

minados "marajás" do serviço cuat tco
Entretanto, é inviável a act tcacãc da sugestão ora propos

ta Isso porque não e eact t Quantificar Qual é a renumer-ação
real do titular de cada poder Existe a parte que ele percebe

um dinheiro e outra que e eecebtcc em esoecte s vetcutc a dts
pcstcãc, combust1vel, empregado etc

----------------_:~~-~~~~~~~-~-~:~~~:~:~~~-_:~~~::~~:~:_~~~~~~~:_------------
lP16391-9 FRANCISCO AMARAL PAlDB
........... PARECER ."'''''''.'''•••

-------------------~:~~-~~~~~~:~~_:~-~~~::.:_~~_:~~~~-~~-:~~:!!:~!~~~-----------
lP 16392-7 FRANCISCO AMARAL PMDB
."''''•••••• PARECER .",,,,.,,, ••• ,,,

Pela rejeição por não tratar-se de matar-ta apropriada ao
texto Constitucional

lP16382-0 FRANCISCO AMARAL PMOB
•••••••• '" PARECER •• "' .

Pretende a Emenda ser a acrescentado ao ar-t 257 mats dois
paragrafos

Examinando-a. nota-se que se refere a mat ér-ta que. em ra
zão de sua especificidade e ccnctextdeoe, deve ser tratada a
ntvet de norma tnrr-aconst t tuctonat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP16383-B FRANCISCO AMARAL PMDB
."'''' ...... '''•• PARECER ••••••"'••

Pela rejeição. na forma do Substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------

cões mencionadas no ar-t 52, III Ficamos com esta opção por
entender Que a ntver federal haver-a maior isenção de ânimos
ao se examinar os pedidos para utilização de áreas compreen 
d i das nessas zonas

Pelo não acolhimento

lP16388-9 FRANCISCO AMARAL PMDB
....."'."' •• PARECER ••"'••••••

A concessão de anistia fiscal "data venta", não seria ma-
téria constitucional Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P163B7-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER "'."''''.'''''''''.

A Emenda percute questão que deve ser examinada ã luz do
Substitutivo Pela aprovação

lP16393-S FRANCISCO AMARAL PMOB
••• "'••••• PARECER ."' •• "'••••

Pretende a Emenda adlar para 19B9 as eleições prev1stas
para 198B,como a ccneequente prorrogação das respectivos man
datos

A proposta não se afirma com a prática pct tt tca e a pro
er-ra vontade popular.

Não nos parece correta a teeta de estender mandatos. sem a
expressa manifestação do povo

pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP16384-6 FRANCISCO AMARAL PMDB
."'''' PARECER ."' "'•••

A Emenda não se harmoniza com o pensamento predominante
na Comissão de Sistematização

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P163BS-4 FRANCISCO AMARAL PMOB
....... "'''''''''' PARECER •••••••••

A ampliação das imunidades tr-tbut ár t as contraria ten-
dência crescente que vem se manifestando. entre os Constitu
intes, desde o tntctc dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões 'reaat tcas , além de comprometer a meta de se refor
çarem as finanças municipais e estaduais

1P16386-2 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER ."'''' ••• '''''''''

Pretende a emenda a introdução de oar-aar-atc no artigo 262
para determinar o prazo de devolução do empréstimo computao 
rio, com pagamento de juros e correção monetár-ia, assim como
indicar os per tooos em Que o empréstimo não poderia ser tns
t ttutcc

As questões de prazo de r-est ttutcão.. juros e correção mo
netária são naturalmente matéria reautávet na lei que o pró
prio projeto ex.1ge para a instituição do empréstimo, não na
venco.ass tm, necessidade de tratá-la a ntvet ccnst ttuctooa t

Por outro lado, não na lógica em oetermtnae-ee vedação Da
r-a instituição do empréstimo, se ele se destina a atender oes
pesas com calamidade publ tca Esta não tem prazo certo Por
tanto no interesse da população, o emprest1mo decorrerá da
exts t êncf a ou não de calamidade e não do per tece de tempo fi
xado para o mandato nccutar-,

lP16394-3 FRANCISCO AMARAL PMDB
• •• ",,,,,,, •• ,,, PARECER ••"'•• "'.....

Pela rejeição
A Concessão de servtco publ tcc insere-se na competên

cia administrativa de cada entidade reoer-at tva não sendo ne-

------------_::::~~~~-~~~~~~:~!~_:~~:!~!~:~~~~:_~~:_~~:~:!:_~-~~~~!:::_--------
lP1639S-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
.......... '" PARECER •••"'•••••

A argumentação é vãt ida entretanto o assunto não é órbita
da Constituição Federal As COJ\stituições Estaduais e as

-------------~~~~-~~~~~~~~~~-~-~~~_:~~~::~-~~~~~~_:~~~~_:_~::~~~:_-------------
lP16396-0 FRANCISCO AMARAL PMOB
.......... '" PARECER "'••

Sem embargo do apreço pela intenção. por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctptce ou pela sua impertinência com o tema, a

-------------~~~~~::~-~~~-~~~~~:~-~:~~~~~~---~:~~-~:~:~~~~.:_-------------------
lP16397-8 FRANCISCO AMARAL PMOB
............. PARECER •••••••••

é n~sso parecer Que os r-equts t tcs para cr-tacão. incorporação,
fusao e desmembramento devam ser estabatectdos por tet com
plementar estadual, conforma a tr-actcãc fur-tctca brasileira

-------------~---~--~~-~~:!~~-~:_~:::~~-~~~~-~-:~!~~~-::_----------------------
lP1G398-6 FRANCISCO AMARAL PMOB
•••• "'''''''.''' PARECER ..... "'..."'......

Parte do conteucc da Emenda foi consagrado no subat í tut t-

-------------~~--~::~~_::~~~:_:~~:_~:~:_~~~~~~~~~-~~~:~~~---------------------
lP 16399-4 FRMCISCO AMARAL PMOB
•••••"'."'. PARECER •••••••••

A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento pre
dominante na comtaeãc de s tsteeat tzacãc

------------------~:~~-~:~~~~~~:._-----------------...----------------------------
1P16400-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
"'•••••"'•• PARECER ••••• "''''••

A Emenda vtsa a alterar a redação do artigo 12, XV, do Proje
to de Constituição para fazê-lo dizer que a justiça ser-á in
tegralmente gratuJ-ta. impondo-se. a final. ao vencido os ônus

PMDBlP16374-9 PAullO RAMOS
."'•••••• '" PARECER •• "'••••••

lP16376-5 PAULO RAMOS PMDB
••••••••• PARECER ....... "'•• '"

-------------~~!~~~:_!~_:~~!:~~::~:_:~-~~:~~~~!~~~.:_~~-~:-~!~~~-~~~~~:!~--------
1P16377-3 PAULO RAMOS PMOB
"''''••• '''••• PARECER ••"'•• "'•••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual prop6si to
de simplificar a redação do Projeto, pela elim1nação de ex-
pressões pr-esctnotvets É cr-eter-tvet adotar uma forma que
contenha o pr-tnctptc do dtretto do idoso, sem. entretanto.
estender-se em aspectos pertinentes a legislação or-dtnár-ta

Consideramos a emenda prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
1P16378-1 PAULO RAMOS PMOB
."'•• "'•••• PARECER "'...... "'•••

-----------------~~~~~:~::_~~:..:~~~~-~~-~~~~:~:~:~~~---------'-----------------
lP16379-0 PAULO RAMOS PMOB
••••••••• PARECER ••••••••""

A emenda versa sobre regUlamentação da aposentadoria e,
consequentemente, não deve figurar no texto constitucional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16370-6 FRANCISCO DORNELLES PFL
••••• "'••• PARECER ",.", •• ",,,,,,,.

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~:~::_~:_:~~~::~~-~:_:~:::~::~::~~~----------------
1P16371-4 PAULO RAMOS PMDB
•• "' PARECER ."'."' .

O uso das expressões -prcvenrcs- e "remuneração" no ar-t 19o
referido, atende ao objetivo da proposta. sem necessidade de
acréscimo

lP1636B-4 FRANCISCO DORNELLES PFL
"'''''''''''''''''''.''' PARECER "'.... "'''''''•••

O Hem Que trata do sarar-te m,nimo. deverá apenas fixar
sua cacectcaoe de satisfazer as necessidades do trabalhador e
sua fam' lia Entendemos Que o restante do inciso esteja, des
se modo redigido, já subentendido

E evtdente que poderá a legislação orutnar-ta detalhar
posteriormente os itens que servirão como base de cálculo pa
~a o mesmo

lP1637S-7 PAULO RAMOS PMOB
"'•••• "'••• PARECER •••••••••
- A emenda pretende suprimir o er-t 360 que tncõe limitação à

participação das ent1dades e empresas estatats na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servtocr-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais m-oer-ta de legislação orctnér ta, pote o
assunto já é objeto de tratamento escectr tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publ tco
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a r tscat t
zaçâo dos "fundos de oensão'' é competência de uma secr-etar-ta
especifica do M1n1stér10 da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da ccservêncta das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

A emenda em aná11se pretende abrigar pessoas atingidas
pelo atos excepcionais emanados pelos Governos autcr-ttér-tcs
de 1964 em diante

Parece-nos dispensável a menção proposta na Emenda, uma
vez que o dteccstt tvc pertinente acna-seçr-edtatoc de tal for
ma que alcança a pretensão do t tustr-e Autor, uma vez compro
vado o dano ou or-efu-ac decorrente do ato arbitrário

Pela er-efuctctat tcaoe

humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados. Por tudo isso. é elementar que
seja virtualmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos não há porque se trazer
para a relação emc-eaat tcta , fundada na bttater-at tcaoe do
contrato. uma condição uni pessoal , paternalista e tecos tt tva.

Que. ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da e1abcr-açãc deste Projeto foram aoresentadas es
tamos oferecendo formula conciliatória que r-eet ete a tendên
cia mafcr-tter-ta dessas propostas, aceita por 1tuer-encas de
categorias econômicas e profissionais Que, dtutumamente, vêm

se manifestando por todos os melas de comunicação e a veda
ção da despedida tmot tvaca ou sem justa causa, em termos a
;erem oeef ntoos pela teatstacão cr-dtnar-ta

1P16367-6 FRANCISCO DORNELLES PFL
..."'...... "''''.'''''' PARECER "'''''''''''''''''''''''''

Consideramos dever o texto constitucional garantir ape
nas o direito a participação nos lucros. desvinculada da re
muneração normal do trabalhador As formas posstvets de d1s
tr tbutcão desse lucro, se mediante subscrição de ações ou
quotas sociais ou não, devem ser objeto de teats tat tvc or-dt
~ario ou convenção coletiva de trabalho

1P163BO-3 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
.... "'."'."''''. PARECER "'."' •• "''''••

cef et tva a Emenda seja estendtda aos Munic'p1os a compe
tência para tnst ttutr outros impostos além dos que lhes são
nominalmente atr-tbutuos A justificativa é a de que seria uma
questão de f uet Iça e equ-ídade para com os muntcrotcs

Ora, os euntctptos estão inteiramente l tvr-es para a ins
tituição de taxas remuneratórias. dos serviços prestados aos
muntc1pes e podem também cobrar contribuições de melhoria'
para as obras que provoquem valorização de imóveis Além dis
so, para atender aos serviços pum rcos gerals, dispõem de 3
impostos dtscr-tmtnaoos no texto do P··)jeto

Assim, estando os auntctptce sur'tctenteaente acutrmoa 
dos. não há que falar em tnjust tca ou tnecutcece pelo sim
p1es fato de assegurar-se a União e aos Estados a faculdade
de criar outros impostos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntctctcs Estes têm atribuições diferentes, mats centradas '
na comuntcace local - para cujo financiamento o tnstr-u 
mento ideal é a taxa e a contribuição A União e os Estados.
estes sim. precisam recorrer de preferência aos impostos-------------------------------------------------------------------------------
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1P16400-1 FRA"'CISCO AMARAL PMOB 1P16417-6 FRANCISCO AMARAL PMOB

da sucumbêncta Não julgamos accnsetnavet a medida tendo em
vista as atuais condições da justiça brasileira Quanto ao
principio da sucumoêncta. ja e realidade em nosso Pais-------------------------------------------------------------------------------

lP16401-Q FRANCISCO AMARAL P"'OB
"''''.'''''''''''''''. PARECER •• "'."'''''''''''''

Buscando corrigir a formação de grupos, a Emenda propos
ta pode render ensejo ao surgimento de aposentadorias preco
ces, o Que entra em testllha com o esotr-tto do Projeto e a
tradição ccnst t tuctonat t pátria.-------------------------------------------------------------------------------

lP16402-8 FRANCISCO AMARAL PMDB
"'•• "'•••• '" PARECER •••••••••

A Emenda ne-ente a celebração de tratados, pelo Brasil,
com outros oatses , com o flm de permitir a dupla nacional toa
de, desde Que haja reciprocidade

As teorias do ütr-et tc Internacional repudiam não só a
aoatr-tdte como também a nactcnat toace dupla, Que, por vezes,
ocorre, caso se adote o -fus sanguinis d ou o -f us solP

Aconselhável a rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP16403-6 FRANCISCO AMARAL PMDB
................. PAR€CER ....... "'.......

O texto proposto e restritivo, inadequado, e mesmo cesne
cessar-te. ccts a defesa do meio anotente é parte 1ntegrante
dos pr-lncj p tos suoor-c tnentes da ordem econômlca, como deflnl
da no proj etc

Pela r-ej e tcêc-------------------------------------------------------------------------------

numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmenoavet acolher a emenda suo-esstva, remetendo a eatér-ta
a ulterior cons tceeacãc. ao ensejo do processo teats tat tvc
or-df nár to ,

1P1641S-4 FRANCISCO AMARAL PMOB
............ PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendt-

-------------~:~~~-~~:~~~~~:~~:_~~_:~~~:::~-~:_:~:::~~:~:~:~~------------------
1P16419-2 FRANCISCO AMARAL PMOB
........... PARECER .

No entendimento do Relator. a eatér ta tratada no dtsccet
t tvc que se pretende supr tmtr- flguraria melhor em legislação
or-dtnar-ta , ets Que a proposta de exctuatvtuaoe da folha de
salários para incidência de contrlbuicões sociais destinadas
à Seguridade pcseut tnct tcecões bastante s1gn1f1cat1vas no
r tnanctamentc ele programas e ent toaues f a ccnscr tcaccs no
campo soe 1a1

Somente eeatante tratamento via legislação tnrr-aconst ttu
ctonat cooer-tem ser fixadas as provisões tnctspenséve ts ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atenctccs
os diversos ascecros envolvidos

Em vista da r-etevêncta do assunto, e considerando-se o
numero de emenqas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
ccmencãve t acolher a emenda sucr-esstva remetendo a matér ta
a ut rer tor- ccnetcer-ecac, ao ensejo do processo ieats iat tve
crd tnár tc

lP16423-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
............ PARECER "'..'"

xcctnc a Emenda, com o fito de AMPLIAR o debate sobre o
tema

1P16427-3 FRANCISCO AMARAL PMOB
" "'. PARECER •••••••••

a proposta é oportuna e adequada, tendo sido aproveitada, com
acactacões r-eeactcnats , nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P16424-9 FRANCISCO AMARAL PMOB
... "'•••••• PARECER ."' ...... "'••

Temos a ccnvtccãc de Que a meter-ta em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~!::~--~:~~-~~:~~~!~!~~!~~~:_---------------

lP16421-4 FRANCISCO AMARAL PMOB
•••••• "'•• PARECER .

A or-tnctntc aceito pela doutrina_é, tanto Quanto ccsstvet ,
preservar o duplo grau de jur-tedtcãc, o Que nos tnuuz a r-e 
f ettar a Emenda

PMOB1P1642S-7 FRANCISCO AMARAL
."' PARECEP .

1P16428-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
• PARECER "'.

Colhe-se, das nats variadas pr-cpcs tções , a necessidade da
se aumentar o número de membros do TrJbuuaJ SUPerior do Tra
balho

Sendo esta uma das Emendas que cuidaram do assunto, de en
volta com outr-os aspectos pertinentes, concluo pela sua apro
vação parctat-------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta um inciso lI! ao art 19 do PrOjeto de Cons
t ttutcãc para cons toerar orast tetr-cs natur-at tzaocs , supomos,
os nascidos no estr-ansetr-c Que, residindo há eats de dez anos
no pais, sejam casados com cr-as t te tr-a ou tenham filho br-ast
retr-o e r-ecuetr-ee a nactcna t tdaue até um ano depois da pro
mUlgação desta ccnst trutcãc. Julgamos Que a matéria deve fl
cal" para a teatstacêc crutnar-ta, mas não damos nossa adesão a
nenhum pr-tnctpfc Que dtscr tmtne, como o proposto, entre ho
mens e mulheres

Pela r-ef etçãc-------------------------------------------------------------------------------

1P16429-0 FRANCISCO AMARAL PMOB
.............. PARECER ..

Pelo acolhimento par-ctat nos termos da solução oferecida
no suest ttut tvc

---------~;~6;OO:;---------F~NCiscõ-~;lA~~------------------------;~B--------

"' PARECER ••"'••••• '"
A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento pre

dominante na comtasãc de S1stematização
Pela r-efetçãc

lP16420-6 FRAnCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER .

A questão do 1imite de idade é bastante complexa e exlge
regulamentação a respeito Efetivamente, não há como general i
zar, cots para determinadas carr-e tr-as e ser-vtcos há que se es
tabelecer 11m1tes Assim sendo, a meter-ta deverá merecer aten
cão da ter ordinária •

lP16426-S FRANCISCO AMARAL PMOB
.............. PARECER .

A Questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
Que ainda se processam, será certntca após a elaboração do

Substitutivo Pela crefuqtctat tueoe

lP16422-2 FRANCISCO AMARAL PMOB
............. PARECER ..

A emenda pretende supr-tntr- o ar-t 360 Que impõe t tmt tacão á
par-t tct pação das ent toaoes e empresas esteta ls na manutenção
financeira de planos de cr-evteêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria mais orõor ta de teg1sTação ordinária, pols o
assunto já é objeto de tratamento escectetcc em dois decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Públlco
com a Questão. Ressalte-se, atnce , Que o controle e a e tscat t
aacão dos -euncos de pensão- é comoetêncta de uma Secretaria
espectt tca do Min1stério ela Previdência e assts têncta Social,
á qual incumbe o acompanhamento da observância das normas l e
aats e regulamentares perttnentes-------------------------------------------------------------------------------

1P16412-5 FRANCISCO AMARAL PMOB
•• "''''...... PARECER ••••"."''''.

Pela aprovação Validos os fundamentos da just tf tcacão
da emenda

11)16414-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
......"'."' .. PARECER ... "'•• "'....

A emenda 1ntenta a efet1vação de todos os aar-vtoor-es púb11cos
com, no mtntec, ccts anos de exerctctc
Pelo não acotnteento

lP16409-5 FRANCISCO AMARAL PMDB
......"'••• PARECER •••••••••

ncfet tva o autor r-estr-tnatr- a crotntcãc de tnter-meatacão
de mão-de-obra dos casos em que esta responda por mais de 20~

do contingente de empregados da empresa locatária.
A proibição proposta no Projeto não pretende reduzir a

Intermediação a 1 'mites -ecettévets" A intenção é vedá-la,
na execução de trabalho permanente, de maneira a tornar regra
estabetectme-rto de vtncutc emcr-eaat tctc du-eto entre tomado
res e prestadores de ser-vtços ,

e, certo Que nã setores em Que a tnter-meetacâc de mão-de
obra reveste-se de car-acter tet tcas oar-t tcuiar-es Essa a razão
Que nos levou a prever, na redação do Substitutivo a coss tnt
1Idade de ressalvas fixadas em tet ,

Mantemos, ccntucc. nossa posição contrária a tnscr-tcãc
~UalQUer limite, no texto const ttuctonat , a r-eoacãc proposta.

lP1640B-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
.......... PARECER ••••• "'....

A emenda não ccr-r-esponce a cr-tentacãc adotada pelo Rela
tor Quanto à matér-ta.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P16407-9 FRANCISCO AMARAL PMOB
."'••••••• PARECER ••"' .

Pela aprovação Válidos os fundamentos da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

lP16406-l FRANCISCO AMARAL PMOB
.. "' PARECER "'•••••

O conteúdo da emenda já esta expl 'citado, de forma har-
eôntca e orgânica, no corpo do Substitutivo Pela aprovação
cer-ctat ,-------------------------------------------------------------------------------

lP16413-3 FRANCISCO AMARAL PMOB
............. PARECER .

O preceito proposto j a se encontra oer-ctatmente tnscut
pldo no artigo 12, tnctsc XV, at tnea -e-, do Projeto. A
igualdade de tratamento às partes em littgi0 processual jã é
cr-tnctptc consagrado na Lei de Ritos, Que, entretanto, dllar
ga os prazos para a Fazenda Publica, face ao notório emperra
mento da máquina administrativa-------------------------------------------------------------------------------

lPl6404-4 FRAflcrsCO AMARAL PMDB
•••• "'''' PARECER .

A amenea deve ser r-ejettaca por não se ajustar ao entenut
mento or-eccmtnente na Com1ssão ele Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP1640S-2 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••"'•••• PARECER •••••••••

O subst ttut tvc tnccr-ncrou vér-tos cr-tnctptos que nortea
ram a elaboração da Emenda

Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------

lP164l0-9 FRANCISCO AMARAL PMDB
............ "'.. PARECER ........ "'" ....

Os acréscimos suaer-tdos não se narnontaem com a s tatemã
t tca constitucional Todos os atos Que se prattcam em descom
passo com a letra ou o esptr ttc da ccnst ttutcãc têm em s t a
etva da nu11dade uesctctenco reae tr-ea-ta

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
1P16411-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••• "'. PARECER •••••••••

Em parte procedente
A redação do Projeto é mais técntca, concisa, clara

cr-ectsa do Que a constante da emenda
Merece acolhlda a inclusão do atntatér-tc Púb11co do

Trabalho.
Pelo acotntmento par-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P16434-6 FRANCISCO AMARAL PMDB
"''''••••••• PARECER "'.

:3 Proposta prejud1cada pede supressão dos dispositivos a
Que se refere.

lP16431-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
• •••••••• PARECER .

do QU~~~~ ~~~s~~~~~~o~i1er }Se~o~~~i~
1
~~a~r~n~~~~~t1á a~:~~a~~~

sita a malor das nulldades - o vtclo da 1nconstttuc1ona11Clade

1P16432-0 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER .

A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento pre
dominante na Com'ssão de Sistematização

Peja reJe'cão-------------------------------------------------------------------------------
lP16433-S FRANCISCO AMARAL PMOB
............ PARECER ..... "'•••••

O substitut1vo do Relator coloque a Câmara Mun1c1pal como o
órgão de Controle Externo tendo o Tribunal de Contas como ór
gão aux1liar. Oeste modo a Emenda proposta, em parte, se
apresente concordo

PMOBlP16435-4 FRANCISCO AMARAL
........... PARECER •••••••••

Parecer- 1dêntico ao de n 1p11393-8
Pela rejeição

lP1641S-0 FRANCISCO AMARAL PMOB
............ PARECER .

A emanca permtte a r-eetetcãc dos detentores de mandatos
eletivos execut tvcs e propõe alterações no item II do art 27.

O InstItuto da f'eeleição não e de nossas trad'ções repu
bllcanas, nem se adapta á nossa realidade pol t t ico-eleltoral

Entendemos Que o referido Hem deve ser mant1do com a re
dação do Substitutivo

----------~------_.------------------------------------------------------------

lP16417-6 FRANCISCO AMARAL PMDB
"'•••••••• PARECER .

No entendlmento do Relator, a matéria tratada no dlspos1
tivo que se pretende supr1m1r figurarla melhor em legislação
ord1nária, els Que a proposta de exclusivldade da folha de
sa1ãr10s para lnc1dêncla de COntribuições sociais dest1nadas
à Segurldade possu1 implIcações bastante s1gn1flcat1vas no
flnanc1amento de programas e ent1dades ja consolidat:fos no
campo soe1 a 1•

Somente mediante tratamE!rlto v1a le9islacão infraconstitu
cional poderiam ser ftxadas as provisões indispensaveis ao
desdobramento da matérla, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos'

Em vista da..elevãncia do assunto, e cons1derando-se o

1P16416-B FRANCISCO AMARAL PMOB
............. PAR.ECER '"

O d1spositivo proposto já consta dO texto do Projeto de
Constituição de forma ma1s abrangente e precisa (art. 303)

Pela prejud1cialldade-------------------------------------------------------------------------------
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to fol por nos excruroa. na elaboração do nosso substitutivo.
por conter matéria da lei ordinária. -

A Emenda propõe a supressão também
Pe1a aprovação

lP16459-l FRANCISCO AMARAL PMDB
•••••••_•• PARECER ••••••••• _

Pela rejeição. considerando que o novo suest ttut tvc do
relator deu nova redação ao dispositivo,-------------------------------------------------------------------------------

lP16453-2 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER ••••••••• •

A presente emenda vai contra o esntr-tto do projeto Quer-se
com a nova Constituição. por um fim ao caos hoje existente no
ee tc da acmtntstr-acãc ouct tca , dev1do a diversidade de regi-
mes e modos de contratação •-------------------------------------------------------------------------------

PMDBFRANCISCO AMARAL1P16452-4

lP16461-3 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECeR •••••••••

Pela Rejeição As transferências de recursos, da União pa
1'2 Estados e \\un1c~p10s, foram, no projeto, s1gn1f1cativamen
te ampliadas Eleva-las mais ainda, como pretende a emenda,
sem a correspondente transferência de encargos, compromete o
federalismo de integração, ou seja, a Un1ão não dispara de
recursos para socorrer regiões pobres e implementar programas
de 'Integração nacional.-------------------------------------------------------------------------------

1P16454-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
• •••••••• PARECl:;R •••••••••

O objetivo da emenda já está plenamente atendido no arti
go 13, inciso V, o que torna desnecessária sua inclusão nes
ta seção

-----------------~:~:_~~:!~~::::::~:~:_----------------------------------------
lP16455-Q FRANCISCO AMARAL PMDB
........... PARECl:;R •••••••••

A transferência do dispositivo procede, seu teor fol
levado em conta, com as modificações cactveta. no item VI do

-------------~~~~:!~~_:~!~~~-~~-~:~~~-~:~~:~~:_:~:..::~~~~~~::_~~~~~~~:_--------
lP16456-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda pretende Que seja dada uma nova redação a to
to o item V, do art 17 do Projeto

Os parâmetros de nosso posicionamento com respeito ao e
xer-ctctc do direito de greve forma oferecidos no parecer à E
menda 1p14326-B

Da comparação dos dois enfoques, vê-se Que há cotnctoên
cta em alguns pontos e discrepância em outros

De acordo com os pontos onde há coincidência, somos pela
:provação car-ctat

1P16457-5 FRANCISCO AMARAL ,PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Improcedente
Insurge-se o seu autor contra os parágrafos do ar-t 230

Que definem as princ'ipias institucionais do Ministério Publi
co e lhe asseguram autonomia funcional, ecmtntstr-at tva e fi
nanceira

------------------~::~-~~~~~=~~------------------------------------------------
1P16458-3 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a emenda Que a opção pelo sistema de governo, nos Es
tados, se dê por 21J dos votos das r-escect tves Assembbléias
Legislativas
Não não acolhimento

lPl646D-5 FRANCISCO AMARAL PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Propõe a emenda r-etnser-u- o ISS na competência muntctpat
O imposto sobre prestação de serviços deve ser estadual •

conforme a estrutura tributária contida no Projeto
Pela rejeição

------------------------~------------------------------------------------------

1P16447-B FRANCISCO MIARAL PMOB
•••••••"'. PARECER •••••••• '"

Matéria a see contemplada em disposição regulamentar, infra
ccnst i tuctcna I

1P16442-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entenot-

-------------~:~:~-~~:~~~~~~~!:_~:_:~~~::~~-~:_~~:!:~!~~::~~------------------
1P16443-S FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Improcedente
O caput do ar t 234 ja atribui aos membros do Min1sterio

Publico as mesmas garantias e vedações const ttuctonats da ma
gistratura

Inexiste necessidade ou conventêncta de acrescer-se-lhe
um cer-as-are untcc

------------------~::~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lP16444-3 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O projeto faz r-erer-êncta as Guardas Municipats, remetida
â lei ordlnarta estadual proceder a regulamentação caotvet
Naturalmente, as s ttuações ja const ttuteas merecerão trata-
mento d1ferenciado atr-avés da tet estadual Pela r-ef etcãc.-------------------------------------------------------------------------------

1P16445-1 FRA.NCISCO AMARAL PMDB
•••.,••••• PARECER • .,•••••••

aret tvaeente , trata-se de meter-ta tip1camente inerente à
legislação ordinária, razão pela qual não acolhemos a presen
te emenda

lP16446-0 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O cnsccer etvo emendado foi suprimido, não cabendo a
sunatt ttutcãc proposta

Pela prejudicialidade

1P16437-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se o ccnteuco da Emenda de matee ta de" competência
reservada aos montctntce

-----------------~:::_~:!:~~~~-------------------------------------------------
1P16438-Q FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A aeun tação das imunidades tributárias contraria ten-
dência crescente que vem se man1festando, entre os Constitu
intes, desde o tntc tc dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões renãt tcas , além de comprometer a meta de se refor-

-------------~:~:~-~:_~~~:~~::_~~~~:~~~~:-=-::!:~~:~:_-------------------------
1P16439-7 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresenta matéria cujo teor e tntra-ccnst ttucto-
nal -

----------------~:::_~:~:~:~~--------------------------------------------------
lP1644D-1 FRANCISCO AMARAL P.MDB
••••••••• PARECER •••••••••

Dá uma nova redação ao ar-t 471 do Projeto de Constitui
ção para oferecer um sucedâneo a ext tnçãc pura e simples da

------------_:~~~!:~::_-~-~:~:~~~-~~~~~:!:_~~~-~~:_~:~:::_:~~~:~~:~::_---------
lP16441-9 FRANCISCO AMARAL PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pelo acolhimento par-cf a l Temos convtcçãc de que a mate
ria em foco recebeu tratamento adequado no Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

:~~:::~~~:~~-~~-~~:~~~~-_:_-~~~~:~~-~~~~~-~~_:~:~~~~-~~~:~~~:~~~:_-------------
1P16436-2 FRANCISCO AMARAL PMDB
.......... PARECER .

A emenda pretende permitir a reeleição dos titulares dos
cargos de Presidente da Republ tca. governador e rr-eretto

O instituto da reeleição não integra o elenco de nossas
tradições republicanas, nem se adapta à nossa realidade cct t
t tcc-et et tcr-at---------------------------------_.:_-------------------------------------------

1P16448-6 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda pretende cer-mtt tr- a aposentadoria com proventos pro
porcionais, aos servidores com pelo menos 15 anos de serviço.
a data da promulgação da Carta, com o objetivo de aliviar o
excesso de pessoal e propiciar a renovação e a melhoria do
ntvet t écntcc dos servidores, ja que o il'lgresso somente se
dará por concurso
Pelo não acolhimento

1P16449-4 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como conn-accs tcão ao livre artn t r-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, er-t tr tcto
semente, uma momentosa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manteee
taco, re tteracaeente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que Quer o empregado e ver 11m1tado aquele
ar-ottr tc e, não, como se pr-ecata enaanacaeente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que e parte vital e 'tnat tenãvet da
própr1a at tvtceee empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uma simDles peça, um instrumento ou máquina que, após
usada, e jogada fora como tnservtvet

De sua parte, não tnteressa ao empregador 1nspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a ident tr tcacãc do empregado
com os objetivos matcr-es da empresa. significam para ela um
"atrimônio tnsuest ttutvet Investe o eem-esar-tc em recursos
humanos, buscando hant t t tar- e apr1morar a ouat tr tcacãc pro-
t tsatonat de seus emcr-esacos Por tudo isso. e elementar Que
seja virtualmente contr-ár-to à r-otat tvtoaee da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preend1mento.

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação encrecet tcta, fundada na bi lateral idade do
contrato, - uma condição untpesscat , paternalista e tmocsf t tva,

Que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula conct t tatór-ta Que reflete a tendên
cia major-f tér-ta dessas propostas, acerta por lideranças de
categorias econômicas e cr-ce tsstcnats que, diuturnamente, vêm

se mant ees t aneo por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida nrot tvaua ou sem justa causa. em termos a
;erem definidos pela legislação ordinária

lP16450-8 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda eot prejudicada com a supressão do 30 do artigo
55

1P16451-6 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER ••••••••• _

O preceito e de importância cr-ectcua para a organtzação
aomtntstr-at tva do tunctonat taec e deve ser mantido

lP16452-4 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A norma da attnea -n-, do Hem IV, do ar-t 17, do sr-cre-

1P16462-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A elevação gradat1va da par-t tcroacãc dos Estados, Distrito
Federal e Municlplos na arrecadação tributária, como prevista
no Hem 11 do 10 do artigo 461; foi a fórmula encontrada,
desde a suoccmtssãc dos Tributos, para possibilitar as acomo
dações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela r-ejet -_ cão

-------------------------------------------------------------------------------
1P16463-0 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende oer-mtt tr a reeleição dos titulares dos
cargos de Presidente da República, governador e Prefeito•

O instituto da reeleição não integra o elenco de nossas
tr-aâtcões republicanas. nem se adapta a nossa realidade pol'i
t tco-etettor-at

1P16464-B FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A inclusão dos serviços no âmbito de incidência de um im
posto mats abrangente sobre ctr-cutacão. como previsto no pro
jeto, tornará mais racional e eficaz a sua cobrança, sem Que
isso s tsnte teue eeejutec aos auntctntcs Estes. segundo ainda
o projeto. terão assegurada uma par-t tctpaçãc mator- no novo
imposto, não apenas ã guisa de compensação, mas também para
terem garantida maior Quota no produto da arrecadação tribu
tária

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP16465-6 FRANCISCO AMARAL PMOB
•••• "'•••• PARECER •••••••••

- Esta Emenda, objetivando a inclusão das Enttdades Públi
cas na não tnctcêncta do imposto sccee produtos tncuetr-tat taa
dos (item II do 2 do art. 270 do Projeto de Constituição),
traria cesequt Ubr10 às r-eceí tas da União

-----------------~:::_~:!:~~~~-------------------------------------------------
tP16466-4 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Em que cese aos nobres nrccós ttcs do Autor da Emenda, o
acr-escuro dos termos propostos agravaria o problema da inter
pretação e da abrangência do dteccett tvc. passando a tornar
cubta até a pr-ópr ta aplicabilidade da imunidade aos templos-------------------------------------------------------------------------------

1P16467-2 FRANCISCO AMARAL PMDB
•••••••"'. PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda. mereceu dos conet ttutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emerda deve ser acolh1da pelo Substitutivo.

Opinamos pois, pela aprovação parcial ..-------------------------------------------------------------------------------
lP1646B-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER .

Objetivando um texto ae ts sintético e conciso para a
nova constf rutção, procuramos dela eliminar toda meter-ta Que
pudesse ser tratada em tets ou nas Constituições Estaduais
Oestarte, apesar de concordamos com o eer-ttc da proposição, é
r-ef et tamos por se tratar de assunto Que pode ser conslderado
como de car-áter- tntr-aconst ttuctcnat ,
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lP16471-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER "'''' .

O subet ttut tvc deu tratamento diferente à matéria

1P16470-2 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

O er-t tco SO foi sucr-tmtco.-------------------------------------------------------------------------------

lP16474-S FRANCISCO AMARA.L PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O referendo indiscriminado às leis municipais afigura-se
nos tecn1camente e teun-at tcevet-------------------------------------------------------------------------------

1P16469-9 FRANCISCO AMARAL PMOB
........... PARECER "' "''''

O novo crcretc do relator alterou o artigo 66 de seu pri
ne trc Projeto, de modo que o proposto nesta emenda ficou par
cialmente aprovado-------------------------------------------------------------------------------

PM08CHAGAS RODRIGUES1P1648S-1

lP16495-B CARREL BENEVIDES PMOB
••••••••• PARECER ...

A emenda apresentada não se coaduna Com O atual propós1 to de
simplificar a redação do Projeto pela eliminação da expres-
sões ou de artigos cr-esctndtvets É cr-eter tvet adotar uma
forma que contenha o principio do d1re1to, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matér-ta ~ que são pertinentes à legisla
ção ordtnar-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16496-6 CARREL 'BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER ...

Na anãt tse do dtapos tt tvc que-se pretende emendar - o
ar-t 466 do Projeto de Constituição - entendeu-se Que a maté
ria não e de natureza constitucional, tendo sido totalmente
eej etteoa

Portanto, somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP16489-3 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER .

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
ccs trc, é irrelevante para cs-onjet tvos a que se propõe o ccn
tr-ote externo a r-eat tzação de fiscalização meramente contá
bil Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão da
acatntstr-acãc pub l tca sob os aspectos financeiro, orçamentá
rio, operacional e patrimonial, como prevê o Projeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP 16494-0 CARREL BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER ...

A emenda apresentada não se coaduna com o atual prOpósito de
simplificar a redação elo Projeto pela eliminação ele expres
sões ou de artigos pr-esctndtvets E prefer'vel adotar uma
forma que contenha o pr-tnctptc do dtr-atto. como o fez o Pro
jeto de const ttutçãc, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que Qualiftcam a matéria e que são cer-t tnentes á legisla
ção ordinária
Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16493-1 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende suprimir a expressão "não poderá ter na
tureza acumulativa e'", no parágrafo 1. do artigo 261, porque
ela acarreta excessiva restrição ao dispositivo, tor-nando-o
praticamente inócuo

A nosso ver tem certa procedência a tese da Emenda, por
que o campo dos impostos sobre valor agregado eet ã esgotado
na atscr-tetnacãc de impostos que o próprio Projeto faz em
seus artigos 270, 272 e 273 -

O texto do Projeto para conservar a exigência de não-cu
eutat tvtoaoe, teria de acrescentar a clausula de que ela se
r-ta obrigatória somente quando posatvet Creio que não.
Visa-se, aqut , evitar o imposto em cascata e dai estar 1mp11
cuc que a proibição de cumctat tvtoaue só se aplica em rela
ção aos impostos que a comaor-tae-------------------------------------------------------------------------------

lP16492-3 CÉSAR CALS NETO POS
••••••••• PARECER •••••••••

rence em vista a opção do Relator por não extinguir o
instituto do Fundo de Garantta por reecc de servtço. que,
embora nesvtncuracc de sua atual função substitutiva da es 
tabt t tceoe, devera permanecer como mecanismo de proteção da
poupança do trabalhador, não é scss tve r acotner- a sugestão
alternativa do ilustre autor da emenda, sem embargo dos me 
ritos tnotscut tvets da proposta.---------------------..._--------------------------------------------------------

lP164g1-S RAIMUNDO LIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria abordada no item III do art. B6 está prejudica
da devido o disposto no ar-t 13 Que versa sobre a mesma Ques
tão Ass1m sendo, não hã porque se repetir na Seção "Dos ser
vidores publ Ices ctvts"

1P164BB-5 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com idêntico
cr-opõstto.e irrelevante para os objetivos a que se propõe o
controle externo a r-eat tzacãc de auditoria meramente contâbi 1
Ademais. já se encontra implicitamente contemplada no d1spo
sf t tvc que se intenta emendar a auditoria contábil, pois é
principalmente atr-avés dela Que se r-eat Iza a fiscal teecãc fi
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial
Pela prejudicialidade

1P16487-7 CHAGAS RODRIGUES PMOB
••••"' PARECER ...

Sendo meramente exempl tr tcat tvcs , no entender oc Poder
teatsrat tvc. os conhecimentos exigidos para o cargo de Minis
tro, a mater ta de Que trata a presente emenda já se contém,
em essência, no texto do Projeto

Pela cr-ejuctctat tceoe

lP16490-7 RAIMUNDO LIRA PMDB
••••••••• PARECER ••••••"'....

A Emenda em tela pretende resguardar os ctrettos adquiri
dos pelos ex-Presidentes, ex-Governadores e ex-Prefeitos à

percepção de subs \ d ios
A proposição merece parcial acolhimento, pois entendemos

que. quanto aos ex-sres tcenees da necuer tca os suos tdtcs de
vem cont 1nuar a ser pagos

As attuecees dos ex-Governadores e ex-Prefeitos deverão
ser disc1plinadas pelas const ttutcões dos Estados e leis per
t1nentes

Pela aprovação parcial

lP164B6-9 VILSON SOUZA PMDB
"'•••••••• PARECER ..

A Emenda em exame vtsa a conferir aos substitutos das
serventias de foro fudtctat , o ou-et tc a eret tvação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat tzacâo das referidas
serventias, demonstrando sens tve t avanço nessa ar-ea e r-epcn
co. no lugar adequado, as funções contrarias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, asstm, extinguir os or-tvt teatos até então
conferidos aos titulares de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notcr-tats , a nosso ver indelegáveis

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os dlrettos dos atuais t ttutar-es Pretende-se estender- tais
direitos aos substitutos ou terceiros. de um modo geral, é
esvaziar a regra eatat f zaríor-a , a ponto de r-et tr-ar-ee a sua
eficácia para se manter os privllegios que se pretende extin
guir.

Somos pela rejeição da Emenda

PMDBlP16479-6 FRANCISCO AMARAL
."' PARECER .

Trata-se de matéria tntr-aconst ttuctonat

1P16476-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER "''''''' .

Quer a emenda suprimir o par-aqr-afc 50. do artigo 273
A lei complementar eleve r txar- as ar tcuctae rnáxtmas do

-------------~~~~::~-~~~~~-~~~~~:_~-~~~~~~-~~-~~~:~~~~::_---------------------
lP16477-Q FRANCISCO AMARAL PMDB
••••"'•••• PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda seja estendida aos euntctptos a compe
tência para tnst t tutt- outros impostos além dos que tnes são
nomtnatmente atr-tbutoos A justificativa é a de que eer ta uma
questão de justiça e ecutdaoe para com os euntctptos

Ora. OS euntcvctos estão inteiramente livres para a tns
t, ttutcão de taxas r-emuner-at ór-vas ccs servtccs prestados aos
euntctpes e podem t amtrém cobrar contribuições de melhoria'
para as Obras que provoquem valorização de imóveis ãtem dis
so, para. atender aos serviços públicos gerais, dispõem de 3
impostos discriminados no texto do Projeto

Assim, estando os Munidp10s suficientemente acutnnca 
dos, não na que falar em injustiça ou tnequtoace pelo sim
pies fato de assegurar-se a Un1ão e aos Estados a faculdade
de cr-Iar- outros tmpostos e negar-se a mesma tacutoaue aos Mu
ntctotos estes têm atribuições diferentes. mata centradas I

na comunidade local - para cujo financiamento o tnstr-u 
mento ideal e a taxa e a contribu1ção. A União e os Estados ,

------------_::!::_~~~:_~~:~~::~-~::~:~:~-~:_~~:::~~~:~:_:~~-~~~~~:~~----------
lP16478-B FRANCISCO AMARAL PMDB
••••••••• PARECER .

Propõe-se, atr-avés da presente Emenda, Que as contribui
ções previstas na ccnst trutcac integrem o ar-t 257 Juntamen 
te com as cemats espécies tributárias impostos, taxas e con
tr-tbutcão de melhoria

Não obstante o seu car-áter- tributárto, entendemos devam
as contr-tnutções ser mantidas paralelamente às demais figuras
tributarias, ceseevancc-ee. porem, o disposto no er-t 264,
t tens I e III

Tais ccntr-tcutcões apresentam car-acter tst tcas especta 
1tsatmas , destinando-se a necess tcaces as ma1s diversifica 
das. o que, a nosso ver, justifica o tratamento pr-oor-tc. que
lhes tem sido dado em nossas const ttutções , acentuando o seu
aspecto parafiscal

Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas 1

pelo ilustre Autor da Emenda, consideramos ma1s condizente 1

com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no
Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP1647S-3 FRANCISCO AMARAL PMDB
........... PARECER .

A aeenca propõe a tnctusão de mais um item no artigo 2B6
para 1mpedir seja o euntctorc compelido a pagar a contribui
ção previdenciária do empregador

a assunto está deslocado, porque no tttulo VII, relativo
ao Sistema Tributário, não se trata da tnst ttutçêc de ccntr-t
mncões - 00 que decorre não ser este o local próprio para
dtsctpt tnar- sua isenção ou imunidade

Além disso, a matéria cabe melhor na legislação crcnne
ria, na qual são definidos os contribuintes, as isenções, as
bases de cálculo, etc Não deve, pois, ser objeto do disposi
tivo const ttuctcnar , se t tccu afeto à lei indicar quem deve
arcar com as contrIbuições previdenciárias-------------------------------------------------------------------------------

1P16472-9 FRANCISCO AMARAL PMDB
......"'••• PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda o acresci mo de dispositivo, na seção I
do cecrtutc I do 'r f tuto VII, pelo qual se dá competência aos
Municlpios para criar, como tributo, contribuição destinada a
garantir a execução de programas circunscritos a vigência do
mandato do Execut tvc

Não obstante os motivos apresentados para a Emenda, cons t
deramos inconveniente a sua eoocãc.por-quanto trata da racutoa
de de criar tributo que não se coaduna com os parâmetros e di
r-etr taes que orientaram a formulação e a estruturação do
Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P16473-7 FRANCISCO AMARAL PUDS
.......... PARECER .

O exame da Emenda e respectiva fust tf tcação apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera 
Cão proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto •
tornando-o mais completo, preciso e consistente-------------------------------------------------------------------------------

lP164BO-O FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:~~-~~~~~~~~~_!~~-:~~-~~~~~-~-~~~~!~:_:~~~!~!~~~!~--------
lP164Bl-B FRANCISCO AMARAL PMOB
• "'••••••• PARECER •••••••••

A elevação gradatiVa da participação dos Estados, Dis-
trito Federal e Municipios na arrecadação tr tbot ãr-ta, como
prevista no item II do 10 do artigo 461, foi a fórmula en
contrada, desde a Subcomissão dos Tr1butos, para posatbt t ttar
as acomodações necessãr-tas e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição

lP16482-6 CHAGAS RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER ._•••••_-

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~:~::_~:-:~~~~~~~-~:_~~~!:~::~~:~~~----------------
1P164B3-4 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda confl t ta com os cr-tnctptcs adotados
pela Comissão de Sistematização Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16484-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB
••••••••• PARECeR .

----------..---------~_:~:~~:_~-~~~::~:~::_:_~:~:::_~:~_:~~~~:~:_---------------
1P1648S-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB
........... PARECER •••••••••

Consoante jã assinalamos em parecer a aeeece com o mesmo pro
ocsttc, é irrelevante para os objetivos a Que se propõe o con
tr-ote externo a realização de fiscalização meramente contá
bil Interessa, isto sim, O exame da aestâo de cada órgão da
eomtntstr-ação publ tca sob os aspectos financeiro, orçamentá
rio coerectcnar.e patr1monial como prevê o Projeto
Pela rejeição

1P16497-4 CARREL BENEVIDES PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simplificar a redação do Projeto pela et tmtnacãc ele expres
sões ou de art1gos or-esctnctvets , É er-eeer-tvet adotar uma
forma que contenha o princ'ipio do dtr-etto, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e Que são pertAnentes á legisla
ção cr-otnar-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16498-2 CARREL BENEVIDES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

üofet tva a Emenda acrescentar o ter-eo -financeiras" após
o vccécuic -tnst ttutcões-, na at tnea -c- do Hem I ec art.



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS ErJlENOAS APRESENTADAS

489

lP16498-2 CARREL BEI'.EVIDES PMDB lP165l6-4 CARREL BENEVIDES PMDB

277
Observa-se que o referido acresci mo restringiria a apli

cação dos r-ecu-ses apenas pelas instituições financeiras ex
cluindo importantes tnst ttutcões de fomento regional

Em face dos relevantes aspectos oct t t tcc-eoenntetr-et tvos
que a matéria ccrccr-ta e atendendo a varias emendas de teor
f dênt t cc ou assemelhado, optamos cor nova redação a referida
a I \nea "C · , a fim de estabelecer que os recursos serão apl i 
caces através dos governos dos Estados das Regiões Norte e
Nordeste

lP16499-l CARREL BENEVIDES PMDB
................. PARECER ........ "'..........

A Emenda propõe alterar o caout do artigo 284 do Projeto
de Constituição da Comissão de Sistematização

A matéria disciplinada pelo artigo em foco é de natureza
entne-rteeente administrativa, não se justificando a sua in-
clusão no texto constitucional

Assim, face a supressão, Que propomos, do artigo 284, en
tendemos oref uoi cada a Emenda em exame

Pela prejudicialidade---------------r----------------------------------------------------------------
lP1650D-B CARREL BENEVIDES PMDB
................. PARECER .

A Emenda propõe at te-ar a redação do paragrafo untco do
artigo 2B4

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contem as-
pectos que representam efetiva contribuição para o aperfei-
çoamento do Projeto de Constituição que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o ar-t igo em foco a seguinte redação -As d j sponl b t r idades de
caixa da União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do üí st r t tc Federal e dos Munic1pios, bem como as dos
Órgãos ou entidades do poder Publ tco e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos em lei"

Pela aprovação nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP16501-6 CARREL BENEVIDES PMDB
.................. PARECER ...

O dtecostt tvo proposto já consta do texto do Projeto de
const ttutcãc de forma mais abrangente e precisa (art 303)

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP16502-4 CARREL BENEVIDES PMDB
................. PARECER ...

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simplificar a redação do Projeto pela et tmtnacâo de expres
sões ou de ar-t taos cr-eectndtvets E m-eeer-tvet adotar uma
forma que contenha o cr-tnctptc do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e que são pertinentes a legisla
ção orcmàr-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP165a3-2 CARREL BENEVIDES PMOB
.............. PARECER .

Pela nej etcão
A materia constante da emenda e t tptce de legislação ori

ginaria, razão pela qual a rejeitamos-------------------------------------------------------------------------------
lP16504-1 CARREL BENEVIDES PMOB
............ PARECER .

Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP16505-9 CARREL BENEVIDES PMDB
............ "'. PARECER .

Pela r-efetcão por tratar-se de matérla que podera se oof ecc
de Lei Ordinária

lP16506-7 CARREL BENEVIDES PMDB
................. PARECER ..

---------------~~~~~~~~-~:~~:~~~:~-~~~~:~~:_:_~~~~_::~~~~~~~:~-----------------
1P16507-5 CARREL BENEVIDES PMDB
...................... PARECER ...

Como refere a própria j us t t f tcação e como não cabe dúvida
de que se trata exct tct tenente da competência da untão,e des
necessar 1o o adendo

1P16508-3 CARREL BENEVIDES PMDB
....... * PARECER .

O conteudo da Emenda, en sua essência, já esta incorpora-

-------------~~_:~-~~~~~:~-----------------------------------------------------
lP16509-l CARREL BENEVIDES PMOB
.................... PARECER ...

Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda de
sempenho deficiente, somos de parecer que todos os esforços
nele devem ser concentrados A educação pré-escolar, sem du
vida de grande alcance social, deve ser contemplada com ou
tras fontes de recursos

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P16510-5 CARREL BENEVIDES PMOB
.................... PARECER ,

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão figurar mats adequadamente ,
de acordo com a tradição do Direito br-as t retro. no corpo da
teatatacac ordinária e complementar

-----------------~:~:_~:~~~~~~-------------------------------------------------
lP16511-3 ARNALDO MARTINS PMDB
....................... PARECER .

O proposto na Emenda esta em parte considerado no Subs
titutivo

lP16512-1 CARREL BENEVIDES PMDB
................. PARECER ..

A autonomia é um atributo histórico das universidades,
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas

-----------------~:~:_~:!:~~~~-------------------------------------------------
1P16513-0 CARREL BENEVIDES PMDB
.............. PARECER ...

Pela aprovação, com base nos termos da justificação da
Emenda

-----------------~::~-~~~~~~~~~------------------------------------------------
lP16514-B CARREL BENEVIDES PMOB
.......... PARECER .

Segundo a tradição do ntr-etto brasileiro, a Emenda em causa
trata de mater ta tnrr-aconst ttuctonat , merecendo ser cons toe-

-------------~:~:_~~:~~~-~:_:~~::~-~:_~:~~~~::~~_:~~~::~:~::~-~-~~~~~~~~~------
lP16515-6 CARREL BENEVIDES PMOB
..................... PARECER ...

Segundo a tradição do Direito br-as t te tr-o , a Emenda em causa
trata de matéria tnrr-aconst ttuctonat , merecendo ser cons tce-

-------------~:~~-~~:~~~-~:_!~:::~-~:_~:~~~~::~~_:~~~~:~:~::~_:_~~~~~~~~:_-----
lP16516-4 CARREL BENEVIDES PMOB
................ PARECER ........ "'....

A Emenda objetiva tnctutr- parágrafo no artigo 270 do Pro
jeto de ccnst ttutcão da comtssãc de Sistematização, de modo
Que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos corres
pondentes a proventos de aposentadoria não superiores a vinte
salários mtnuros

Não obstante a importância da s-enoa, entendemos que se
trata de matér-ta que, por sua natureza e caracter'ist1cas, de-
ve ser regulada a ntvet de legislação or-dtnar ta e não no
texto const t tuctonat

O or-omema não é de imunidade 'lias, s tm, de isenção Cabe
a lei, entre mtt-taoes de reoctr-entos espectr tcar os que se
sujeitam a taxação e declarar os que ficam fora da tributa
ção Somente quando se trata de proteger valores tundamerrtats
e Que a Constituição deve tnter-vtr- e criar restrições ao Le
gislativo

No caso em debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar carctante. ensejando Que pessoas com rendimen
tos expressivos noutras eecectes - o que oeseccnsetna solução
untca. riglda, via Constituição A lei or-df nar-ta tem r-etncr-es
ccr-dtcões para a adequação da norma aos fatos

Pela rejeição

lP16517-2 LOUREM9ERG NUNES ROCHA PMOB
............... PARECER .

A implementação de uma oottt tca mineral consistente
que atenda aos interesses do pa'is e realmente necessér ta e
deverá ser feita através de leis ordinárias e de uma eficien
te administração publ tca , sem que seja necessar tc tnctutr no
texto constitucional ctsocstt tvos que pela sua natureza, po
oen ser circunstanciais 9 transitórios Outros pa'ises, ccnecr
me cita o pr-onr to autor, têm conseguldo trep t ement ar- cor t t tca
mineral er tctente sem que isso conste de seus textos consti
tucionais

Pelo que, somos pela rejeição da emenda

lP16518-1 LDUREMBERG NUNES ROCHA PMDB
........................ PARECER ..

As proposições que tratam da exploração mineral em
terras ind1genas foram transformadas em um untcc ctaooatt tvc
que segue orientação dtver-sa daquela proposta pelo autor da
emenda

Pela rejeição

lP16519-9 LOUREMBERG NUI'lES ROCHA PMOB
........ * PARECER ..

A emenda sugere apenas um artigo com dois parágrafos '
para substituir todo o Capitulo VIII do Titulo IX do Proje 
to de Constituição, transferindo praticamente toda a Questão
ind1gena para a legislação or-dtnar-ta

Se nesses quase quinhentos anos de Brasil ainda não con-
seguimos dar Qualquer tratamento decente e adequado a essa
grave questão, como protela-la

O ar-ast t possui maturidade suficiente para sctvctcnar '
seus graves problemas, corrigir suas abismais distorções so
ciais e r-err-etar as grandes desigualdades Que entravam sua
vida eocto-econõmtca

A proposta em exame, por sua vez, nada inova, apenas
lntenta retirar direitos deferidos as populações indígenas'
no Projeto de Constituição A essas populações foi negado
até o direito a vtca, restando apenas cerca de 200 tndtos '
dos sete milhões que existiam na época do oesconr-tnenro

Não podemos continuar sonegando aos nossos índlos
direitos que o humanismo e a justiça tanto recomendam

Pela r-ejetcão

lP16520-2 LOUREMBERG NUNES ROCHA PMOB
........................ PARECER .

Trata-se de mat er-ta tntr-aconst t tuctcna t

lP16521-1 FURTADO LEITE PFL
.................... PARECER *

A proposta de emenda dispõe sobre conteudo, cujos desdobra 
mentos jur-tc tcos, segundo a praxe do Direito no Brasil, me
lhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP16522-9 RAUL BELEM PMDB
................. PARECER ..

Acolhida no mérito, tendo em vlsta que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a materia no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram sucr-tmtoos no Substitutivo do Relatar
Ver, a proposito, o teor do parecer dado à enenoa rumerc
lP00202-B

lP16523-7 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
..................... PARECER ..

Emendas outras propuseram alterações ao artigo 280 e seu
parágrafo untco. embora no mesmo esotr-ttc, porem de forma di
ferente, as quaf s se propôs acolhimento, em or-ejutec. ccts ,
desta Pela refetcãc

lP16524-5 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
• PARECER ..

A Emenda tem por objetivo a concessão de tsencões tri
outa-tas para produtos agr~co1as, para tanto acrescentando
parágrafo un'l co ao art 269 do Projeto de Constituição

Contudo. a concessão de isenções esoecrr tcas não é ma
teria constitucional.

Pela r-eretcão-------------------------------------------------------------------------------
lP16525-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA fiOS
.............. PARECER ...

A Emenda do nobre Constituinte devera ser tratada
Lei Complementar, embora concordemos com o mer tto. na parte
referente as despesas Que a União devera fazer face a dé
bitos judiciais

Pel a rejeição

lP16526-1 BDNIFÁCI'J DE ANDRADA PDS
... * PARECER ..

Visa a Emenda dar no-a redação ao disposttivo que disciplina
o tr-atenentc tributário a ser dispensado a microempresa (art
267)

Pelo exar-e do assunto, chegamos a conclusão de que a mi
croempresa, em face de sua importância econômico-social, deve
ficar imune aos impostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Munic~p10s, ressalvados os previstos no ar-t
270, itens I, II e v

Por catr-e lado, cons toer-ancc-se a ccnventêacta de Que a
meter-ta seja tratada a ntvat nacional, para que se lhe impri
ma certa uniformidade, entendemos que a microempresa, para
fins de usufruir a. imunidade, deve ser oet tmoa e caracteri
zada Mediante lei complementar

lP16527-0 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
• PARECER ...

A c-cocstcãc em apreço objetiva transformar determinadas
seções em t rturcs , visando o aprimoramento f'1rmal do texto

Não obstante a intenção do ilustre autor, há de se r-e
conhecer Que os aspctos r-eoactonats e de mera composição de
vem ficar para a fase final do documento, r-esut tanuc cesneces
sér-ta. no momento, qual que" alteração

Pela pr-ejudtctat toaoa da Emenda

lP16528-B BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
......... '" PARECER ..

Concordamos em que o Ju1gamento dos Prefeitos e Verea-
dores seja regulado e'n lei crdtnar-f a federal ser-t tnente pois

a su~~~~s:~rg~a~~~agrafO 1 do ar-t 62,

lP16529-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
.................... PARECER ..

A expressão "de interesse municipal predominante" acabou pre
valecendo sobre a expressão proposta pela presente Emenda nos
debates da Comissão

lP16530-0 BDNIFACID DE ANDRADA PDS
.............. ",.. PARECER .

Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade
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lP16530-0 BONIFÃCIO DE ANDRADA pos lF!16546-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS pos

lP16539-g AFtF DOMINGOS PL
.......... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a cr-tentacão acotaca
no Substitutivo

1P16S34-2 AFIF DOMI"'GOS PL
*** •• "'••• PARECER ••••••"'••

Acolhida a Emenda no lP173B7-6. considera-se prejudica
da a presente, eis Que ccnsaçra pl Inc~pio antinômico

lP1653S-5 AFIF DOMINGOS PL
."' PARECER •••••••••

A aeenoa deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mente predominante na ccmtssãc de s tatemat tracãc

lP16S36-9 AFIF DOMINGOS PL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve ser retetcaoa por não se ajustar ao entendi
mento predominante na comí ssão de s tstesat taacãc-------------------------------------------------------------------------------

11=116549-1 ANTONlD CARLOS I<O~DER REIS PDS
•••••••• 't PARECER •••••••••

A enenca conflita com as emendas sucr-ess tves pelas Quais
optamos Pela rejeição

------------------------------~-------------------------------------------~----

11:'16547-4 ANTONIO CARLOS KO~OER REIS POS
oeo PARECER •••••••••

É tnctspensevet assegurar-se ti. tnvtctaot t teaoe da v1da tnt tme
e pr-tveoe dos tndtvtouos Para os casos oe infração ale'.
esta Ia prevê meios para a apuração da ver-oade,-------------------------------------------------------------------------------

1P1G552-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
."' "'•• PARECER .

A emenda confl t ta com as emendas sucr-ess tvas pelas quats
optamos Pela r-ef e tcãc

lP16548-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O exe-ctctc oa ctoacenta não pode estar sujeito a res-
trições de espécie algU'na, mor-mente as de natureza pecunt á

r-ta Essa ceve ser a regra As exceções ou especificações devem
ser estaoetectcas pelo teatsiaocr- ordinárto

mandas judiciais
Assim. pelo cotejo de centenas de Emendas que , em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apr-eaent adas , es
tamos oferecendo formula conct t tatór-ta que reflete a t endên
cta majcr-vtar-ta dessas propostas, aceita por lideranças oe
carecer-tas econôrstcas e rn-cetes tonats que, dtutur-nemente, vêm

se manf rest anno por todos os meios de comunicação e a veda
ção oa despedida tmor tvaua ou sem justa causa. el'1 termos a
~erem oer tntoos pela teats tacãc crotnér-ta

1P16550-4 4NTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'•••••••• PARECER •••••"'."'.

A emenda objetiva criar nova teuntnaoe tr tnutar ta
ICr.'S.

Entendemos que a t-amtuaca proposta não se encuae-a nas

-------------~~~~!~~:~~-~-~~~~~:!~~~-~~~!~~~~-~~-~~~!:!~-~:_~~~~!~!~~~:~-------
11'16551-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.,. PARECER ."'.oeo•••••

O combate â pobreza e a garantia de uma existência digna
sao deveres do estaco e de cada membro l:IO corpo social Re
sultados portentosos e tact tvata ecoem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e medtante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário Neceasa
r10 é, acemats , que a Lei Maior contenha 00 cr-tnctotc cr tsta
t tnc do comaate li pobreza

Peta aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP16553-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
••••••••• PARECER .

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto. Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

eoslP16S31-8 BONIfACID DE ANDRADA
••••••••• PARECER •••••*•••

E matéria de lei cr-utnar-ta

lP1651l0-7 AI-IF DOMINGOS PL
••••••••• PARECER •••• "'••••

Os dtr-e ttos oc nascituro estão protegidos atr-avés da
tnvtctact r tcece do direito à vida. acolhida pelo Substitu
tivo Ademais. a teatstacãc ordinária já assegura alJrigc a
esses ntr-e t tos

lP16533-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A tnctusãc proposta não cabe no cant tutc de Ciência e
Tecnologia Ele e atendido no r ttuto Dos Direitos f' liberda
des runoamentats , não havendo necessidade de ser r-eoet tcc no
capitulo de CT

Pela rejeição

tPt6532-S BONIfÁCIO DE ANDRADA POS
.......... PARECER .

Tendo Sll:10 revorévets a ecr-cvecãc de emence r-eotcat
mente sucinta ao artigo em pauta, de autor-ta do nobre Consti
tuinte Francisco RollembE:rg, sarros, coerentemente, pela re
jeição desta--------------- ----------------------------------------------------------------

lP16537-7 AFIF DOMINGOS PL
••••"'."' •• PARECER •••••••••

Embora venhamos adotar redação diferente da proposta na
Emenda, acotbenos a toéta. uma vez que aperfeiçoa o texto------------------------ ._-----------------------------------------------------

lP'6535-1 AFIF l)OMINGOS PL
••••••••• PARECER •••••••• '"

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante r-a Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP16541-S ANTO~IO CARLOS KONDER REIS PDS
.......... PARECER •••••••••

O combate à pobreza e a garant ia de uma existência digna
são dever-es 00 Estado e de cada membro do corpo SOcial Pe
sut t aucs portentosos e fact1ve1s pcoem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mentante
severo controle do ctspêndtc de recursos do ar-ãr to secesse
rio e, ademais, Que a Let Maior contenha 00 pr-tnctptc crista
lino oc combate ã pobreza

Pela aprovação parcial

11'16554-7 ANTONIO CARLOS KOtmER REIS PDS
••"'•••••• PARECER •••••••••

O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do aetaoo e de caua e-emnr-c oc corpo social. Re
sut t acos portentosos e eact tvats pooea ser alcançados nentan
te a justa proteção aos direitos ec trabalhador e mediante
severo corrn-cte oc dispêndio de recurscs do ar-ár-tc xecessa
rio é, ademais, Que a Lei Maior contenha 00 pt'inc\pio c-teta
1tno do combate a pobreza

------------------~::~-~~~~~~~~~-~~~~~~:_--------------------------------------
lP16542-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
•••~"'•••• PARECER ••••••v ••

eos lP16555-5 AUTONIO CARLOS "ONO::R REIS
••••"''''••• PARECER •••••••••

»ns

Trata-se de proposta sobre matér-Ia Que ja e objeto de
tratamento similar na legislação ordtnâr-ta, desnecessária.
portanto, sua inclusão no texto constitucional

1P16543-1 ANTONIO CARLOS KOND::R REIS PDS
••••"'..... PARECER •••••••••

Altera a r-edação do artigo ::':2 do Projeto ce ccnst ttutcão ,
mas, a nosso ver. não aperfeiçoa o texto

Pela rejeição

Suprime a at tnea ~b~ do inciso IX do artigo 17 do Projeto de
Constituição, ter-de em vista Que a existência digna não se
consegue apenas por oect são ou vontade do Estado Compart 1
tneecs o mesmo ponto de vista

1P16556-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.......... PARECER •••••••••

O direito à informação fo1 accintoo. com outra r-ecacãc, no
sucet ttut tvc do Relator

lP16544-0 ANTONIú CARLOS KONDeR REIS PDS
....."-..... PARECER •••••• "'...

A incidência cumulativa oe vários impostos a que se refe-
re a justificativa da enenee ocorre. na major-ta coe casos,
nas tnccr-tacões , mas deixa de ocorrer nas excor teczes , face a
tncntoace do ICMS 1:3 da isenção do IPI (que passará. també a
imunidade), Quando estas cperacõas t tverem. como objeto, pro
dutos tncustr-tat taaocs Nas importações, a cumulação e neces
sár-ta. cots os produtos importados saem. dos oatses de proce
dência. t tvr-es de qualquer ônus tributaria

lP16545-a Ar.:TONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Quer o emtnente const ttutnte Antonio Carlos Konder Reis
que na base de cálculo co ICMS não seja tncrutcc o 1mposto de
tnocr-tacão, da mesma forma Que o Projeto exclui o IPI (Art
272. 10, 11). Que o ICMS não tnctca sobre as importações
amparadas em regimes aduaneiros especiais (Art 272, 11.
11); e que lei complementar referente ao mesmo ICMS também
preveja os casos em que o imposto poder-a ser isento. reduzi
do, d'lfer1do ou ter sua tncnrêncta alterada, nas tmport"ações
de mercadorias eser-enaetr-ae

Todo o conteudc 0013 10 e 11 bem que caberiam no Código
rr-tcutár-tc Nacional ou ee te t complementar. evttenoo tais
quast tuncutas numa Const ttutção Federal.

A emenda afigura-se procedente nos três aspectce defendi
dos, se permanecerem em texto conat t tuctonat ou se forem
transferidos para lei complementar

Na m1nuta da nova versão do Projeto oe cc-ist ttutcãc,
acertadamente é suprimido o 10. o Que prejudica a primeira
parte da emenda Mas o 11 é r-ecet tco do texto anter tcr-

lP16557-1 ANTONIO CARLOS KONDE'R REIS POS
.......... PARECER .

As proibições concernentes ao trabalho noturno e insalu
bre do menor devem ser mant toos no texto por uma questão de
principio. que é o ce cr-cteaer- o mats fraco.

Com relação a pr-ctntcãc oe trabalho a menores de 14 anos
e, ainda assim, na condição de apr-enuta, é fundamental Que
sejamos r\gidos nesse preceito constitucional, a fim oe pre
servar a integridade ee adolescente.

F1nalmente, remeterros a teats tacãc cr-cmãe ta a fixação do
número de horas Que o menor de 14 anos poderá traba I har, uma
vez que lei oever-ã conct t tar- ocm o tempo neceasar tc para ere
~uentar a escola •

lP16S5B-O ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
••••••••• PARECER •••••••••

O combate à pobreza e a garant la de uma existência digna
são dever-es do Estado e oe cada membro de corpo social. ne
cuj t adcs portentosos e eact tvets podem ser alcançadas median
te a justa cr-crecãc aos direitos do t r-anatnacor- e med1ante
severo controle do otecênotc de recursos de Erário Necessá
r10 é, ademais, que a Lei Maior contenha 00 princlp10 crista
l i 1'10 do combate á pobreza

Pala aprovação par-ctat

1P16559-8 ANTQN!O CARLOS KONDER REIS PDS
......."'•• PARECER •••••••••

rencc nos manifestado pela apr-ovação ea emenda ao ar-t
20 .ee autoria do nobre Constituinte Agassiz Almetda, somos,
por coerência, peta r-ejetcêc desta emenda

1P16546-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER ••• "'•••••

A estabi11l:1ade. entendida como a g3rantia l:Ia permanência
no emprego e, portanto. como contraposição ao livre arbHr10

do empregador de efespedir o empregado, tornou-se. artific10
samente, uma momentosa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harrroniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
arbHri0 e, não, cC)mo se propala enganadamente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprl;go contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria at1vil:1ade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
cotl'lO uma simples peça, um instrumento ou naQuina que, após
usada, é jogada fOl'a como 1nserv\vel.

De sua parte, não interessa ao empregador insp1rar desas
l"ossego ou insegurança ao seu empregal:lo, p01s esses são fato
res comprovados da bafx'iI produtIvIdade A pr-átlca, a experi
ência. o conhecimento técnico, a \dentificação do empregal:lo
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patrimôn10 insub.!>t1tu'vel Investe o empresário em recursos
hUmanos, buscando habilitar e aprimorar a QualifiCação pro
fissional de seus empregal:los Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrário á rotatividade da sua rnão-de
-obra, fator absolutamente negat ivo para os resul tados do em
preendimento.

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação empregatkia. fuMada na bt1ateralidade do
contrato. uma cond1ção unipessoal. oaternalista e impositiva,·

Que, ao longo do tempo, sempre foi causa l:Ie tormentosas de-

lP16560-1 ANTONIO CARI.OS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Suprime a 01.1 Inea -c- oc Hem IX do arttgo 17 do Projeto l:Ie
Constitutçiio pelo seu caráter estat1zante. Achamos a sugestão
aceitável

11'16561-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
.......... PARECER •••••••••

Deve a ConstitUição assegurar ao trabalhador- salário de
trabalho noturno superior ao do diurno O montante da majora
ção. a ext~nsão da hora noturna. bem como os demais aspectos
da operaciona'tzação de exerclc.o desse dtreito inserem-se, a
~osso ver no âmbito normativo da legislação ordinária.

lP16562-8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
••••••••• PARECE~ "'••••••••

Sem embargo do apreço peJa intenção. Por- não afeiçoar-se
a outros princip10S ou pela sua impertinência cem o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição

lP16563-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Tal como consta no projeto. o dispositivo é muito r1gldo
e. conseQuontemente. deve ser alteral:lo. Deverá ele l:Ieterminar
a redução dos riscos inerentes ao trabalho através de 'lormas
~e medic1na, higiene e seguranc,a.
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lP16599-1 BONIFÁCIO DE ANDRAOA PDS
••••••••• PARECER ••••• o•••

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao
texto const ttuctonat

lP16592-0 HUMBERTO '-UCENA PMDB
.......... PARECER .

Pela eefe tcêc A emenda já se encontra par-ctaiaenee aten
d1da

lP16597-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA P(lS
• PARECER ••* '"

Pala prejudicialidade. tendo em vista a solução anotada pelo
Substitutivo

P"'CiBHUMBERTO LUCENAlP16580-6

lP16593-8 HUMBERTO LUCENA PMOB•••••"'>10." PARECER .
O proposta na Emenda ccner í ta cem os cr tnctptcs adotados

pelo Projeto

lP16S96-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
............ PARECER "'••••*•••

O sistema financeiro demarca temática própria da cr-oea e
conômica. de ntt toa diferenciação das f tnanças publicas Que
trata, fundamentalmente, da r-ear teacãc da receita e da despe
sa 00 setor publ ice Assim sendo. não se mostra procedente a
transferência dos dispositivos relat1vos ao sistema r tnencat
r-a para b capttutc "Das Ftnanças suet tcas«, como pretendido
pela emenda. Pela -ef etcêo-------------------------------------------------------------------------------

1P16594-6 HUMBERTO LUCENA PMDB
••••••••• PARFCER •••• "'.....

As finalidades da presente Emenda, estão em parte, con
templadas no subst í tut tvc

Assim, pela sua aprovação parcial

lP16595-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as tra8"ições constitucio-
nais brasileiras, merece ccecuaoa consideração quando for
eteccr-aca a legislação complementar e ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP16586-5 HUMBE:RTO LUCENA PMDB
.......... PARECER .

A questão do s teteea de Governo, em face das discussões
que ainda se processam, será definida após a elaboração do

-------------~~~::~!~:~~~--~:~~-~~:~~~~::~~~~~~:_--------------_. --------------
lP16587-3 HUMBERTO LUCENA PMDB
••••••••• PARECER ....... ,.•••

Somos pela rejeição da emenda, porquanto trata de maté-

-------------~::_~::::~:~::_~-~:~:~~~~~~-~:~:~~~~~-----------------------------
lP1658S-1 HUMBERTO LUCENA PMDB
••>lI•••••• PARECER ......"'•••

Acolhida no mer ttc de estabelecer a necessidade da de
s tntcãc do "ouantum'' do financiamento setor-tat rO terra será
regulamentado em lei cr-cenentar te

----------- -------~::~-~~~~~~=~~-~~~:~~~---------------------------------------
1P165B9-Q HUMBERTO LUCENA PMDB
...... '1<••• PARECER .

A Emenda aborda assunto atnca discutido a ntvet de Pro
jeto, devendo o substitutivo firmar posição ces tntt tva sobre
o tema

---------\~~~~~~:;---------~~;;~~~Õ-~~~~N~-------------------------~;~~--------

•••••• -1'•• PARECER •••••••"'.
O cont euco da Emenda, em confronto com o do Projeto e

das desats emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres or-oncst ros do Autor. não se harmoniza com a
s tateeat tce que orienta os principias na parte relativa '

---------~~~-~::~~~_:_~~~:~~~:~~-------------------------------------------
lP16591-1 HUMBERTO LUCENA PMDS
••"'•••••• PARECER •••••••••

Pretende a Emenda prever, nas "ütscos tcões r-ans ttô -
rias". cue a União concederá, durante 20 anos, tncent tvos I

flllsca1s e financeiros a emre-eenctmentoe considerados er-ro 
r-tear-tos para o desenvotvf mentc eccnôetcc e scctat das Re
giões t-er-te e Nordeste, dtsctpt tnaccs em lei que estimula 
ria o aumento da oferta de erun-eao, a absorção de mater-tasr
primas e o incremento das exportações naquelas aeatões

Inobstante o elevado intento de seu tiustr-e Autor ,
essa proposição não deve ser acolhida, porque a) o ar-t 277,
item I. letra "c ", do Projeto f a assegura - por prazo tn _
determinado - a transferência, pela untãc, de 2" do produto
da arrecadação dos impostos sobre a renda e sobre produtos I

lndustr1alizados, "para aplicação nas Regiões Norte e Nor 
deste, ( i-. b) o Congresso Nacional pode e deve discutir
cuestcões re tevantes como essa por ocasião da ctscusêc e vo
tação de leis cr-ctner-tas , sobretudo as r etat tvas aos planos
ptur-tenuats , as diretrizes cr-camentar-tas e aos orçamentos a
nuais da União (ar-te 133, 134, 286 e 287 do atual Projeto)

Pela rejeição
-----------------~-------------------------------------------------------------

rcntuco , é de uma evidência atroz o fato de que algo deve
ser tetto para que os Estados recuperem a capacidade de t tnan
ctemento de seus gastos bastante comprometidos nos anos BO em
virtude da"recessâo e do ajustamento a que submet1da a econo

ata

----------------~:::_~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP165Bl-4 HUMEll:RTO LUCENA PMDB
.......... PARECER ••••• "'•••

A matéria ccnt toa na emenda não condiz con o principio de
ntretto "In dublo pro r-eu" Conforme a sugestão ao Estado ser-a
sempre dada razão, pois ao expropriado só é caot ...et discutir
o preço

----------------_:~~~-~:~~-~:~~~~~~-~:_:~:~~~---------------------------------
lP165B2-2 HUMBERTO LUCENA PMDB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

Questões escectr tcas de desenvolv1mento regional. como a
tnctutoa na presente emenda, devem ser objeto de programas de
governo, mas não têm natureza constitucional

----------------~:!.:_~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP16583-1 HUMBERTO LUCENA PMOB
........... PARECER .

Pela rejeição A emenda esta cer-ctatmente atendida. A
for-ma com que o projeto aborda a matéria parece eats em-an-

-------------~:~::_------------------------------------------------------------
1P16584-9 HUMBERTO l..UCENA PMDB
......"' PARECER ...

O proposto na Emenda corrr t t ta com os pr-tncuitos eeeveeee

------------~::~-~~~~::~----------------------------------------------'--------
lP16585-7 HUMBERTO LUCENA PMDB
••• '1'••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte ccns tcer-acc no Subs
titutivo

lP16598-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
.......... PA~ECER .

A despe i to dos ponderáveis argumentos apresentados pelo
Autor optou-se por manter- as capitulas de "ctêncta e Tecnolo
gia- e "Meio Amb'ente- no t ttutc da "ürcem Soc1&l- em razão
da matér ta ser af t eoor-caca em função de cr-f ré-fcs e pr-tnct
pios sociais-----------------------------------------------------------------------------

-----_.:=_-----------------------------------"::---- ------------------------------
1P16573-3 JnSÉ CAMARGO PFl.
••••••••• PARECER •••••••••

Os cbjet tvos cer-seautcos pela Emendei confl ttam com a
orientação adotada pelo Sucst t tut tvo

---------------------~:~~-~:!:~~~~----------------------------------------
lP16574-1 HUMBERTO LUCENA PMDB
•••• ,.•••• PARECER •••••••••

Permite a emenda o at tatamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade •

antenoencs que a toace par-a o alistamento deve cor-r-es
ponder àquela da responsabilidade civil e penal _

Aos dezesseis anos de idade. o Jovem ainda nac adquiriu
a matur-toaoe necessária para o exer-ctctc do voto, apesa- da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da 1nfor-

-------------~~:~~_:~:~:!~-----------------------------------------------------
lP1G575-Q HUMaERTO l.UCENA PMDB
............. PARECER •••••••".

A Emenda or-etence incluir no texto constitucional um disposi
tivo que exct tct te que os crimes contra a seaur-anca nacional
serão tipificados no Código Penal e no Cór1igo Penal Milhar
Em nossa opinião, não é tndtsoensavet um dispositivo desta

-------------~~:~~::~-~~-~~~~~-~~~~!~!~:=~~------------------------------------
1P16576-B HUMBERTO LUCENA PMOB
••••••••• PARECER .

-------_. ---------~~~~-~~~~~:~~~-_::~-~~-~~~~~:_~_:~~:!~:_~~~~!~:~~~!~-------
lP16577-6 HUMBERTO LUCENA PMDB
.......... CARECER ••• "'•••"'. ,(.

O subst ttut tvc do Relator coloque a Câmara Mun1c1pal como o
órgão t tscat taeocr-Icontr-cte externo), tendo o Tribunal de
Contas como órgão auxiliar Deste modo da-se por aprovada a

------------_:~:~~~:._~~-~~~~!~-------------------------------------------------
lP1657B-4 HUMBERTO LUCENA PMDB
.......... PARECER *.

Pela prejudicialidade O art 234 do projeto estabelece
para os membros do Ministério Publ tcc as mesmas redações e os
mesmos direitos conferidos aos magistrados E não se pode ccn-

-------------~:~:~-~~:_~~_!~:~-~:~~.:_:~-~:~~_!:~~~:._:~~~~~~~------------
lP16579-2 HUMBERTO LUCENA PMDB
••••••••• PARECER •••••• "'••

Na estrutura btcamer-at do Legislativo pãtr-to. além de se
preservar a regra da cooperação r-ectcr-oca. procura-se manter
a audiência da Casa iniciadora, quando o projeto for emendado

na Casa revisora A instituição da ~quorulr.~ sugerido na
amenea, em que pese aos elevados propósitos '"\:.l_seu t tustr-e e
respeitável autor, viria causal" sérias dtstcr-cõee nesse já
consagrado si st eee

------------------~:~~-~~:!~~~:~:~~~~~:_---------------------------------------
1P16580-6 HUMBERTO LUCENA PMOB
........."'. PARECER .

Pela Projeto de conet ttutcãc a União cer-cer-é seta tribu
tos sobre 1) Transportes. 2) coeunrcacêo. 3) Lubrificantes e
ccecust tvets r 4) Energia Elétrica. 5) Territorial, 6) Minera
ts

A presente Emenda intenta sear- o Imposto Territorial ru-
ral cobrado pel-a Un1ão e não pelos Estados (art 272, I. 2)

lP16572-5 JOSÉ CAMARGO PFL
••••••••• PARECER ••••••••• J

Não basta assegurar a proteção legal do salário É ne
cessar-to compreender' que, uma vez realizado o trabalho o sala
,..10 é propriedade do empregado tanto quanto o são aos equipa
mentos da empresa do empregador Ora, a retenção, definitiva
ou temporária, de qualquer equipamento da empr-esa por parte
do trabalhador é considerada há multo, crime A ecuantmtoaoe
manda, portanto, a considerar da mesma forma a retenção de
sa tar tc,

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - ~~~~:~~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~:::~~~~~: _
---------~;~~~~~:~---------~NTONIO CARLOS KONDER REIS PDS

••••• to••• PARECER •••••••••
A emenda vem ao encontro da necess tuaoe de enxugar-se o

------------_::~:~--~::~-~~~~~~~~~---------------------------------------------
lP16565-2 ANTONIO CARLOS KOtmER REIS POS
••••• "'••• PARECER •••••••• 'Ó

Pe1a aprova:~~_~~~~~:::._~~~_::~~~_~~_~~~~:~:~::~~ _
---------~;~6~66:~---------~NTONIO CARLOS KONDER REIS PDS

••••••••• PARECER •••••••••
O 'nct'so deve ser suor-tmtoc pois, a questão do proporção

m'nima de empregados br-as t Ietr-os nas empresas deve SE:r reser
vada para a Lei Ordinária que, historicamente, se revelou e
!iCaz car-a proteger a mão-de-obra nacional

lP16570-9 JOSÉ CAMARGO PFL
.......... PARECER .

É tndtscut tvet que a 'llédicl. de vida do brasileiro aumentou
constcer-avetnente nas ultimas décadas Provas de tal asserti
va encontramos nos dados que, sobre o assunto, são ecr-nec tucs
pelo IBGE Diante desse fato e das dificuldades financeiras
do pais, julgamos injustificável e inoportuno a dim2nuição
tanto do tempo de ser-vtcc como da ttraoe para cctencãc de ano
eentaccr-tas

---------------~:~~-~:!:~=~~.:_----------------------------------------------
lP16571-7 JOSÉ CAMARGO PFL
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A Emend3.visa a acr-escenta- urra at tnea "v" ao Hem XV do ar
tigo 12 do Projeto de ccr-st ttutcâc para fazê-la dlzer que a
matcr-toaoe penal começa aos dezesseis anos, embora a pr1são_
do delinquente se faça em estabelecimentos penais de for-mação
técnica e profissional ate os vinte e um anos de idade Em
nossa opinião a matéria não e constitucional. mas de teats te
Cão ordinária-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------~;~6~6;:9---------JG5É CAMARGO PFL
.......... PAkECER •••••••••

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema atnca amplamente df scut too nesta fase da elabora 
cão teets tat tva Da media das sugestões anat teeoes , em seus
nuctecs, f'r-ut t t t car-am os ctsccs tt tvcs relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto quanto cceatvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, as
finalidades pretendidas na proposição Sob exame Pela aprova
ção parcial.

---------~;~6~6;:;---------~õsé-c;~;~~Õ----------------------------~;~---------

••••••••• PARECER ••"' .
A emenda v1sa eucr-tmtr o parágrafo 10 do artigo 2i2 que

permite aos Estados tnst t tutr adicional de até 5~ do imposto
de renda devido á União por pessoas t ts tcas e fur-tdtces

Nosso parecer é pela manutenção do adicional proposto,
que eetcrcar-á a receita dos Estados e alcançará ccrrtr ttiutntes
de maiores rend:~:~:~~ _

---------~~~6~69:5---------~OSÉ CAMARGO PFL
........... PAREC!;:R .

Permtte a enenca o aTtstamento e o voto aos mafor-ea de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a idade para o alistamento oeve corres
ponder àquela da responsabilidade civil e penal

Aos oeaeesets anos de tdeoe, o jovem atroa não adquiriu
a maturidade necessar-f a para o exer-ctctc do voto, apesar da
noderntaacãc dos meios de comunca;;ão e dos r-ecur-sos da infor
mação esc: tta
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tornam oesnecessar-ta a aprovação das modificações propostas
Pela rejeição

lP16625-0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
.......... PARECER .

Pela r-ej e tçâc , considerando que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao dispositivo

1P16627-6 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
................ PARECER .

Efetivamente, trata-se de matéria t tptcamente inerente à
legislação or-otnar ta razão pela Qual acolhemos plenamente a
presente emenda

1P16626-B CASSIO CUNHA LIMA PMDB
............ PARECER ..

As exceções podem gerar esvaziamento do princ'pio e não
devem ser introduzidas, pelo risco oua representariam para o
rigor na administração aübt tca

PMDBCASSIO CUNHA LIMAlP16623-3

lP16628-4 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
............ PARECER .

É tntencãc do projeto eliminar Qualquer contr-atacão sem
concurso púb11CO, a t tm de por fim ao caos e reorganizar o
serviço publ tcc-------------------------------------------------------------------------------

lP16629-2 CÁSSIO CUNrlA LIMA PM08
............ PARECER ..

Objetiva a Emenda o acréscimo de dispositivo, na seção I
do Capitulo I do Titulo VII, pelo Qual se dá competência aos
Munlcípios para criar, COMO tributo, ccntr-tbu fçâc destinada a
garantir a execução de programas ctr-cunecr-ttos a vigência do
mandato do Executivo.

Não obstante os mot tvos apresentados para a Emenda, const
oere-cs inconveniente a sua aoocãc.pcr-cuentc trata da faculda
de de cr tar tr1buto Que não se coaduna con os parâ'l'etros e di
r-etr-tzes que orientaram a formulação e a estruturação do
projeto

Pela r-ef etcãc

lP16624-1 CASSIO CU"IHA LIrtA PMDB
........... PARECER .

Um desrespeito a norma constitucional relacionada com uma de
cisão nacional como a de se privilegiar efetivamente a educa
ção que é, sem duvida alguma, fator preponderante do desen
volvimento nacional, nos parece motivo suftc1ente para a in
tervenção federal Daí mantermos o dispositivo do Projeto

lP16603-9 BONIFACIO DE ANDRAOA PDS
............ PARECER ..

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização

Pela rejeição

lP16604-7 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
............ PARECER ..

Tendo sido ravor-avets a aprovação de emenda radical
mente sucinta ao artigo em pauta, de autoria do nobre Consti
tuinte Francisco Rollemberg, somos, coerentemente, pela re
jeição desta

lP1660S-5 BONIFAClO DE ANDRADA POS
••••••••• PARECER ..

Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução ofere
cida no Substitutivo

lP16602-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
............ PARECER .

E impossível aprovar a proposta porque o t t tuto IV
trata da organização do Estado como um todo, incluindo a Uni
ãc. os Estados Federados, os Municlpios etc. Se o titulo tra
tasse apenas das unidades da Federação denominadas Estados Fe
cer-aocs , a emenda seria pertinente-------------------------------------------------------------------------------

tos

lP16607-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
........... PARECER .

Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do
Relator deu outra redação muito mais ampla e abrangente Que a
anterior

lP16601-2 BONifÁCIO DE ANDRADA PDS
........... PARECER ..

A subseção II do capitulo I do tvtuto V do Projeto não
trata tâc-sonente de leis Procuraremos, por isso, em atenção
à advertência do ilustre Autor da Emenda, estudar forma mais

adequada de apresentação das matet- t as do referido cecttutc
Pelo acolhimento parcial

lP16600-4 BONlfACIO DE At><DRADA PDS
.............. PARECER '"

A opção pela eoeouta enxuta obriga a rejeitar os paragra

lP16606-3 BONifÁCIO DE ANDRADA POS
............ PARECER .

Não se trata de meter-ta de natur-eza constitucional Pela
ref etcãc

lP1660B-O BONIFAClO DE ANDRADA POS
........... PARECER .

O Relator optou pela manutenção do texto original-------------------------------------------------------------------------------
lP16609-B BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
.............. PARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

lP16630-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
........... PARECER ..

Objetivando um texto mais sintético e conciso para a
nova Constituição, procuramos dela eliminar toda matéria que
pudesse ser tratada em leis ou nas rcnst t tutcões Estaduais
Destarte, apesar de concordamos com o mértto da cr-cccs tcãc. a
rejeitamos por se tratar de assunto Que pode ser ccns toereoc
como de caráter i nrr-accnat t tuc tcna t

lP16632-2 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
.........* PA.RECER .

O dispositivo emendado foi suprimido

lP16634-9 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
............ PARECER .

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orfentação adotada no
suost 1tut tvc

lP16635-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
............. PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dimento p-eocntnant e na Comissão de Sistematização

1P16633-1 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
........."'.. PARECER .

É nosso oar-acer- que os requisitos para criação, tnccr-poracãc,
fusão e oesmemtn-aeentc devam ser estabelecidos por lei com
plementar estadual, ccnrcr-ee a tr-aatcãc jurfdica bras11eira
O passou para o artigo 57

PMOatP16631-4 CÁSSIO CUfo·IHA LIMA
........... PARECER .

Parecer 1dêntico ao de n lp15126-1
Pela aprovação

lP16G12-B BONIFÁCiO DE ANDRADA PDS
............ PARECER *

A Emenda propõe a substituição de ver-tos artigos da Seção
sauce Algumas das propostas entendidas na anenoa ror-em. de
alguma forma, acatadas pelo relator Outras não

Pela aprovação parcial

lP16611-0 BONIfÂCIO DE A!'.DRADA PDS
............. PARECER .

Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

lP16613-6 BONIFÁCIO DE. ANDRADA POS............*. PARECER .
A emenda objetiva a inclusão, nas disposições transtt6rias,
de dispositivo cere-etnencc se erga, na Capital Federal, mo
numento â Independência Nacional
Pelo não accttrteentc

lP'16610-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
.................. PARECER ..

Pela rejeição
A competência outorgada ao Estado foi alvo de consen

so na Comissão por parte dos 51'5. Constituintes

1P16614-4 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
........... PARECER ... "'..... "'••

Os Rios e Lagos normalmente, pr tncf pajment a tendo em vis
ta a crescente condições de comunicação, normalmente interes
sa a mais de um Munic'lpio tôatcc deixar aos Estados a sua
propriedade, pelo fato de ser esta entidade quem tnteor-eta os
interesses municipais

Pela rejeição

lP1661S-2 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
..... "' PARECER .

.Pela r-ej e tçâc , ccns toer-anuc a solução adotada pelo novo
subst t tut Ivo

lP16616-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
"' "'••• PARECER "'.

O referendo tndtscr tntnaoo às leis municipais af1gura-se
nos tecnicamente e impraticável

lP16617-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
........... '" PARECER •• "' .

Pela aprovação, tal como propõe o autor da Emenda

1P1661B-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
....."'..... PARECER ..... "'......

Pela aprovação, com a seguinte redação "par-açr-áfo untcc
O 1imite da remuneração dos Prefeitos e dos Vereadores será
fixado na ccner trutçãc de cada Estado reoer-et "

lP16519-S CASSIO CUNHA LIMA PMDB
.............. PARECER .

A inclusão deste assunto na Constituição federal recr-esen 
ter-ta uma intromissão da União nas outras duas ôr-br tas eet ~ 
t tcas - Estado e Mun1cípio A estes, sim, compete contemplar
a matéria na sua leg1slação-------------------------------------------------------------------------------

lP16620-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
................ PARECER .

A explicitação proposto é oeeneceesãr-ta, pois -ctancs nacio
nais e r-eatonats" compreende a sum-ater-r ttor tat tuaoe obvia
mente relativa à Un1ão - não incluída na r-esconsaott tcaoe Es
tados, do Distrito Peceeat e dos Municípios, em suas respec
tivas áreas

lP16621-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
............ PARECER .

O novo projeto do relator alterou o art1go 56 de seu pri
metro Projeto, de modo que o proposto nesta emenda ficou par
cialmente aprovado

lP16622-S CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
............ PARECER "'.

Pela rejeição, considerando que o novo .sunst t tut-tvc do

-------------~~~~-~~-~~:~:_~:~:~~~:~~~~~:~~~----------------------
lP16623-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
................. PARECER ..

As attecações tntr-oeuz toas pelo subst ttut.tvc no cacuutc

lP16636-5 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
........ "''''. PARECER ..

Propõe-se, atraves da presente Emenda Que as corrtr tbut
cões previstas na const ttutcao integrem o ar-t 257 juntamen 
te com as dema1s esoectes tributárias impostos, taxas e con
tribuição de melhoria

Não obstante o seu car-atet- tr-tbuter-to. entendemos deva",
as ccntr-tbutcões ser mantidas paralelamente as oeeats figuras
tributárias, observando-se, porem, o d1sposto no ar-t 264
itens I e III

Tais contribuições apresentam car-act er-t st tcas eececta 
1 í satmas , destinando-se a necessidades as nats rnver-s t r tca 
das, o que, a nosso ver, justifica o tr-atanento ceecr-tc Que
lnes tem sido dado em nossas Constituições, acentuanco o seu
aspecto parafiscal

Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas I

pelo i lustre Autor da Emenda, constoer-aecs mais condizente I

com O nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no
Projete

lP16637-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
• PARECER ..

Objetiva a Emenda seja estendida aos Munic~pios a ccmce-

~~~~~:1~:~~e i ~~; ~ ~~~ ~o~ut~Oju~~~~~~~ i e~é~ ~o~eQ~~e1~;~ ia ~;~
questão de justiça e eautoaoe para com os euntctatos

Ora, os muntctptos estão inteiramente livres para a tns
t ttutcêo de taxas remuneratórIas dos servtccs prestados aos
mun\cipes e podem também cobrar contribuições de melhoria I

para as obras Que provoquem valorização de imóveis Além dts
50, para atender aos ser-vtcos publlcos gerais, dispõem de 3
impostos dtscr-tmtnaocs no texto do Projeto

Assim estando os auntctptos sllficientement@ acutnnca 
dos, não há que falar em injustiça ou tnecutoace pelo sim 
ptee fato de assegurar-se à Un1ão e aos Estados a faculdade
de criar outros impostos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntctctcs Estes têm atribu1ções diferentes, mais centradas I

na comunidade local - oara cujo financiamento o tnstr-u 
mento ideal é a taxa e a cootr-tcutcêo A União e os Estados,
estes sim, precisam recorrer de preferência aos impostos-------------------------------------------------------------------------------

lP1663B-1 CÁSSIO CUNHA LIMA pMDB
............ PARECER ...*•• "'•• *

Objetiva a zmenee seja estendida aos MuniclDios a compe
tência para instituir outros impostos além dos que lhes são
nominalmente atr ttiutdos A justificativa e a de que os Muni
ctptcs devem dispor de recursos para enfrentar as caj aatda 
des

Ora, o Projeto ja atribui 3 impostos aos Munic~pios e a
lém disso ainda os autoriza a cobrar taxas e ccntr-tbvtcões de
melhoria Com os cr-tmetros atendem necesstcaoes gerais da po
pulação e com as ut t tmas se indenizam de serviços específicos
ou obras rei tas no tnter-essa dos Mun1c'pios

Tendo em vista que a mater- tarefa dos Mun1c1oios e a de
prestação de se-vtcos e a realização de obras pal"a a popula
ção, as taxas e as.contribUições de melhoria 56 Dor s t já
bastar-Iam para provê-los .de recursos, pois que não ha 1imita-
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cão no numero de taxas e de contribuições Para as tarefas
difusas, custeadas por t-ccstcs , mais próprios dos Estados e
da União são suficientes os impostos discriminados no Proje
to No caso de calamidade, a União e os Estados lhes presta
rão o socorro necessar-tc

1P16645-4 CASSIO CUNrlA LIMA PMDB
........... *.... PARECER .........*......

Ef at tvamant e , e importante a manutençao do tnet ttucc da dts
ccntcti tcace remunerada, no sentido de permitir á Adm1nistra
cão poder reestruturar suus serviços sem pelas de qualquer
esoecte

lP16640-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
..* PARECER *..* ..

Em Que pese aos nobres crcccst tcs do Autor da Emenda, o
ecr-esctmo dos termos propostos agravaria o prob1erra da inter
pretação e da abrangência do dispositivo, passando a tornar
dub1a ate a propr1a aplicabilidade da imunidade aos templos-------------------------------------------------------------------------------

lP16642-0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
........ *...... PARECER ..* ..* ..*......

Pela rejeição 'reeos a ccnvtccêo de que a e-ater-ta em foco

-------------~:~:~:~_:~~:~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~----------------------------
lP16643-8 CÁSSIO CUNHA LHI'A PMD8
........"..*..* PARECER ..

Pela prejudicialidade A matéria já consta do projeto com
redação adequada a discriminação de rendas constante do Sis 
tema rr-tout ar-to Nacional do projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P16662-4 FRANCISCO KUSTER PMDB
....* PARECER ..

A fixação do parâmetro deve ser objeto de reautamentacãc.ues
cabendo sua inclusão no texto constitucional

lP16656-0 WALMOR DE LUCA PMOB
........*..**.. PARECER .......... *....*

A função soctat da or-ocr-teoaoe ser-e estabelecida ao nível de
planos urban'ist1cos locais, aprovados por Lei Mun'cipal, de
acordo com normas ser-ata de direito urbano a serem ba1xadas
pela União 1\ emenda frustra esses d1reltos ao propor forma
rtglda e ner-net tca de controle social da propriedade-------------------------------------------------------------------------------

1P16654-3 WALMOR DE LUCA PM08
..*......*..*.. PARECER ** ......*......

A anenca pretende responsabilizar a União por cecõs ttos e
act tcacões nas tnst ttutcões r tnancetr-as por esta controladas

O texto emendado, art1go 285 do Projeto de const ttutcâc.a
relacionado com O artigo 328, v, do mesmo Projeto, que atri
bui a Lei do Sistema F1nanceiro Nacional dteocr-, entre outras
eeter-tas , sobre a criação de fundo, mantido com recurso das
tnet ttutcões financeiras, com o objetivo de proteger a ecomo
-nta popular e garant1r oeoõst tos e aplicações ate oeter-ntnaoo
vetor

A partic1pação das tnst ttutcões or tctats neste fundo jus
titica-se, principalmente se se considerar Que algumas, a
exemplo do Banco do Brasil S A , têm acionistas pr1vados aos
quais d1str1buem lucros e div1dendos e que, evidentemente, de
vem responder - junto CO'll o ac tonts ta majcr-t ter-tc - pelas
obrigações da instituição Não nos parece leg~timo pretender
Que a União com recursos arrecadas da toda sociedade, garan
ta, com exclusividade, os depositas e as aplicações realiza
das nas tnst ttutcões financeiras Que controla

Ass1m, não obstante os elevados propositos Que inspiram o
Autor, somos pela rejeição da Emenda

1P16661-6 EDUARDO MOREIRA FMDB
................. PARECER .... *** ..*....

Acolhida no mérito da concisão proposta, e resguarda-
dos os temas centrais sugeridos, em sua essência

Pela aprovação oar-ctat

1P16658-6 WALMOR DE LUCA PMDB
....** ..*"' PARECER * ..

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propos1to
de simplificar a redação do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos cr-esctncnvets É m-erer tver adotar uma
forma que contenha o pr tnctptc do direito, como o fez o Pro
jeto de ccnsr ttutcãc, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que Qualificam a matéria e que são pertinentes à legisla
ção or-o tnar tu

Pela rejeição

lP16657-8 WALMOR DE LUCA PMDB
............ ** .. PARECER *........"'......

O proposto na Emenda esta em parte considerado no Subs
titutivo

1P16659-4 WALMOR DE LUCA PMOB
....*** ....... PARECER "'**..** .......

A Emenda pretende introduzir a pena de confisco, tncom-"
oat tvet com o regime democrático e com a tradição r-ecubt tcana
Pela rejeição <CI'

1P16655-T WALMOR DE LUCA. PMOB
** * PARECER ..

Entendemos devam ser mantidos, no novo texto constitucio
nal, os ctr-et tcs aoqutr toos referentes as concessões de pes
qu í aa e lavra de recursos minerais, ficando a cargo de leis
tntr-a-ccnst ttuctonats dispor sobre os casos Que venham a afe
tar os tnter-esses do país no desenvolvimento das atividades
minerais
Por essa r-azão, somos pela rejeição da emenda

lP16660-8 JOSÉ CArI'ARGO t1FL
......"' *.. PARECER "'..

O Relator opta por um texto mais sucinto o que o obriga
a sacrificar propostas

PMDBCASSIO CUNHA LIMAlP16638-1

lP16644-6 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
.............. *.. PARECER * ..

Pretende o nobre Constituinte Cassio Cunha L1ma submeter
à tributação de competência dos Estados tanoen a propriedade
predial rural, ao lado da propriedade territorial (Art 272,
1) Alega que verdadeiras mansões construídas em fazendas po
deriam ser tributadas, alem do que o imposto estadual se con
formaria com o municipal, que atinge as crccr-tececes urbanas,
tanto prediais Quanto territoriais

No entender do par-ecer-teta. procede a emenda Entretanto,
a ntnuta de nova versão do Projeto de Const ttutcãc, recebida
para orientação, repete só a m-ocr-teoaoe terr ttor tat rural
como sujeita ao 1mposto que r-ever-ter-ta aos Estados

Mas a ccretssãc de Sistematização decidiu manter o texto

lP16639-0 CASSIO CU!'.HA LIMA PMDB
...... *..**.* PARECER " ...... **"'*.

Objetiva a Emenda substituir o termo -e-un-eet tecs compul
sórios" por "imcostos r-est ttutveta-, porque o e-m-ést tmo e
sempre vcruntar-tc. o contrario de compulsorio

Embora concorde com a impropriedade apontada, não parece
que a correção adequada seja transformar O enor-ést imo em im
posto Há mu1tas exigências para os impostos que a Constitui
ção não deseja estender aos emcr-est tmcs São institutos crver
50S 05 1rrpostos repousam em fatos geradores que precisam ser
definidos com grande cuidado o que exige ter-co e pesquisa ca
r-a introdução de cada novo imposto, ja o eeo-est tmo coecutsc
rio or-evtstc no Projeto utilizará os fatos geradores dos im
postos extst ent ea.pooenoo ser estruturado e cobrado separada
e-ente , prestando-se, cota. Como instrumento eficaz para te
tamento de recursos em casos de calamidade cuet tce

-------------------------------------------~-----------------------------------

lP16641-1 CASSIO CUNHA LIMA PMDB......"'* PARECER ..
A Emenda pr-opõe a inclusão de mats um item no artigo 286

para tnoeotr- seja o nuntctptc compelido a pagar a contribui
ção previdenciária do empregador

O assunto esta deslocado, porque no t í tutc VII, relativo
ao Sistema Tributário, não se t-ara da instituição de contri
buições - do Que decorre não ser este o local proprio para
disciplinar sua isenção ou tr-ootoaoe

Alem disso, a mater1a cabe melhor na legislação or-dtna-
ria, na Qual são definidos os contribuintes, as isenções, as
bases de cé'tcuto, etc Não ceve, nots , ser objeto do ctsnost
t tvc ccnat t t uc tonat , se ficou afeto a lei indicar quem deve
arcar CD'1l as contribuições crevroenctár-tas

-----------------------------------------------------------------~-------------

1P16666-7 CHICO HUMBERTO PDT
....** ........* PARECER ....*........**

O texto como se mostra no anteprojeto da maior elastic1dade
ao legislativo

1P16667-5 CHICO HUMBERTO POT
..*..** PARECER *..

Pela rejeição Temos convicção de que a matéria em foco
recebe tratamento adequado no Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP16668-3 CHICO HUMBERTO PDT
....... "' PARECER ..

ccns tce-e-se a POSSibil1dade de desapropriação, em con
sonância com os objetivos da polft1ca nacional de sauce.
de serviços de seuoe de natureza privada, medida de inegá
vel er tcecta na organ1zação setorial A matéria será objeto
de lei •

Pela rejeição

lP16663-2 CHICO HUMBERTO PDT
......* * .. PARECER ..

O texto do anteprojeto e mais exnt tcrto e abrangente
---------~;~~66;:~---------c~~êõ-~U;~E~,:Õ--------------------------;Õ,:---------

..............** PARECER ...........*......
A emenda apresentada não se coaduna com o atual prop6sitô de
simplificar a redação do Projeto pela et tmtnacêo de excr-ea-
sões ou de artigos cr-esctndtvets E cr-eter-tvet adotar uma
forma que contenha o principio do direito, como o fez o Pro
jeto de conss: I tu1ção, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que qualificam a materia e Que são pertinentes à legisla
ção ord1nar1a
Pela rejeição

por1P16669-1 CHICO HUMBERTO
""'*** ..*..,, PARECER "* .........."'..

lP16665-9 CHICO HUMBERTO PDT
..........*** .. PARECER * ..

Visa a Emenda acrescentar parágrafo untcc ao ar-t 267, a
r tm de estabelecer norma escecte tca sobre o enquadramento da
atcr-oercr-esa para o etetto de receber tratamento oteerencta
ao

AP6s exame de grande numero de emendas sobre a matéria,
chegamos à conclusão de que as microempresas e as empr-esas de
pequeno porte deverão receber tratamento jurídico dteer-encta
do dos três ntvets de Governo, através de eenet tctcs e incen
tivos nas áreas administrativa, tr tbutar-ta , previdenciária e
financeira

Por outro lado, considerando a conveniência de Que a ma
téria seja ctsctnt tneoa a ntvet nacional, para que se lhe tn
or tma a devida untror-ntdece, entendemos Que as mencionadas
empresas, para fins de receber tratamento diferenciado, devem
ser cet tntoas e caracterizadas mediante tet complementar

Por acharmos Que ta I tratamento deve concr-et izar-se atra
vés de medidas que abranjam as diversas áreas acima indica
das, e não apenas a tributária, optamos pela inserção do dis
positivo r-etat tvc à matéria no centtutc I do 'rttutc VIII - Da
Ordem EconômIca e Financeira

Em face do exposto, ver-tr tca-se que a Emenda trata de as
sunto que, em razão de sua especificidade, entendemos não de
ve ser objeto de norma ccnst ttuctonat , mot tvo por que nos ma
nifestamos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16646-2 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
...... ** *.. PARECER ..

Compart 11hamos da preocupação do emnente autor da
Emenda, pela tecc-t ãncta do assunto Em ccnseouêncta. no no
vo Texto suprimimos não somente a expessão "orçamentária" ,
como t ar-bém "satccs financeiros", ficando a redação do novo
texto sem a inclusão do inciso III, 10 do art 288-------------------------------------------------------------------------------

lP1664B-9 CASSIO CUNHA LIMA PMD8
................. PARECER ........ *........

O dispositivo do Projeto de Constituição se refere ao Es
tado CO'1'lO Poder Publico e não como instância do Poder Execu
tivo Ficando ass1m or-ejudtcaoa a Emenda

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16647-1 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
.................. PARECER **

O exame da Emenda e r-esoect tva j usr t f tcacãc apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera 
cão proposta ccntr-tbut para o aperfeiçoamento do Projeto ,
tcr-ienco-c mais completo, preciso e consistente-------------------------------------------------------------------------------

1P16652-7 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
.............*" PARECER **....*........

vtsa a supressão do art 471 do Projeto de const t tutcãc
Consideramos, porém, Que a norma constitucional pode e deve
ext'inguir um instituto jur-tdtcc obsoleto e tntb toor- do pleno
direito de propriedade-------------------------------------------------------------------------------

1P16649-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB*.* PARECER * ..
Compartilhamos da p"eocupação do eminente autor da emen-

da, pela tnco-eêncta do assunto Entendemos, contudo Que a
matéria seja objeto de de11beração em Le1 Complementar As-
sim, no novo Projeto propusemos que a despesa com pessoal a
tivo e tnat tvo da União, dos Estados e dos Mun1clpios não pc
dera exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar
Por tstc consideramos prejudicada a presente emenda

---------;;;~~~~:~---------ciss~õ-c~~~~-~~;-----------------------;;;;--------

...........*... PARECER *"'..** ........
anncr-e considerando a relevante argumentação do Autor, somos
de parecer que, neste momento histór1co, atnda é importante
r-anter a vtncutacâo de recursos para o ensino.

-------------~::~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP16651-9 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
..*.." .......... PARECER ........ " ....*..

A elevação gradativa da par-t tctpecêc dos Estados, Dis-
trito Federal e Municipias na arrecadação tr-tbutãr-ta. como
prevista no item II doe 10. do artigo 461, foi a formula en
contrada desde a Subcomissão dos Tributos, para possibilitar
as ecoeocecões neces.sàr tas e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP166S3-S CASSIO CUNHA LIMA PMDB
......*...."'.... PARECER *....**"'*....

Pela rejeição
Os terrenos da Marinha estão tnt tmamente r taeoos a in

teresses nacionais, glObêÍis Não pcoen ser de oontnto dos Mu
ntcrptos-------------------------------------------------------------------------------
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
-----------------~:~~-~:~:~~~~--~-~~!~~~~-~~~-~-~~~:!~!~~~~~~~-----------------

lP 16670-5 CHICO HUMBERTO por
••••"'... "'. PARECE:R •••• "'••• '"

PeJa reje tçêc A proposta é matéria de legfslação c-ct
nái'1a

lP16671-3 CHICO HUMBERTO por
•••••••"'. PARECER •••••••"'.

O texto do anteprojeto atende ás necess tcaces de que se pro-

-------------~~:_:~~~-~~~:~~:_:~!~~~~::_---------------------------------------
1P16672-1 CHICO HUMBERTO PDT
•••• "'... "'''' PARECER •••••••••

A Emenda propõe que parte dos impostos arrecadados com a
venda de substâncias ncc tvas à saune seja oest tnaoa ao setor

Na verdade tsto já é feito, pois os impostos são a recei
ta da Untão, a qual destina recursos ao setor ce saúde

Por outro lado, a vinculação ela eecet te a determinados
gastos não é uma tese aceita pelo setor econômico

F1nalmellte, de certa forma ha um r-eccnnectmantc do uso
destes cr-ocutcs , o qual eever-ta ser r-eduz tco e não eet tmcra
ec.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P16673-0 LEOPOLDO PERES PMOa
••••••• .1<. PARECER "."••••••

A teatatecão pertinente, em que pese aos nccr-es propósitos
do Autor, também é 1mprectsa, no que tanae á Clef1nição e a
brangêncta do concetto de tnstttutção financeira A delimita
ção o-etenâtea, cor-tanto. ha de ser feita a ntvet da tet es
tadual

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1r'16674-f1 LEOPOLDO PERES PMDB
••••••••• P\RECER ..

A Emenda propõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto
de const ttutçãc da conteeão de Ststemattzação

A eetér-ta ctsctp t tnace pela art1go em foco é de natureza
emtnentemente ecntntstr-at tva, não se fust tf tcancc a sua in-
clusão no texto constitucional

Assim, face a supressão, que propomos, do ar-t tac 284, en
tendemos or-efuotceoa a Emenda em exame

----------------------------------------------------------~-------------_. -----
1P16675-6 LEOPOLDO PERES PfJOB
••••••••• PARECER "' .

O dteoostt tvc proposto já consta do texto do Projeto de
Constttu1ção de forma mais abrangente e precisa (ar-t 303)

Pela cr-efuct ctar tdade

1P16676-4 LEOPOLDO PERE~ PMDB
, •••••••• PARECER *.....,,,••

A amenos ao Qcaput- do artigo 303 nada acrescenta ao texto
do Projeto de constttutcãc que é mais abrangente e preciso

A supressão ec parágrafo 30 cria privilégios a segmentos
orccut tvos , não caotvets em um Estado Que se propõe democrá
tico

---------------~~~~-~:~:~~~~---------------------------------------------------
1P16677-2 LEOPOLDO PERES PMOB
•••••••• '" PARECER .

A supressão do car-aer-arc 30. er-ra cr-tvtiéatos a segmentos
produtivos, não cantvet s em um Estado Que se propõe oe-rocr-ã
t tcc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P1667S-l LEOPOLDO PERES PMDB
••••• "''''•• PARECER •••••••••

A emenoa apresentada 'tão se coaduna CDm o atuar propósito de
simplificar a redação do Projeto pela eltminação de expres-
sões ou de ar-t-f qos pr-escrnmvets E preferível adotar uma
forma que contenha o pr-f nc tp to do on-ertc, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que quat tf tcan a meter-ta e Que são pert1nentes a teatsta
cão cr-dtnar ta
Pela r-efe-cêc-------------------------------------------------------------------------------

1P16679-9 LEOPOLDO PERES PMDB
••••••••• PARECER ."'•••••••

Na anát tse do d1spostttvo Que se pretende emendar - o
ar-t 456 do Projeto de ccnst ttutcão - entendeu-se que a maté
ria não e de natureza constitucional, tendo sido totalmente
Rejettada

------------------~~~!~~!~.:._:~~:_~:::-~:~:~=~~-~:_:~:~~:_---------------------
1P166BO-2 LEOPOLDO PERES PIII:DB
••• "'••••• PARECER ••• "'•••••

A emenda epr-esent aoa não se coaduna com o atual propósito de
simplificar a redação do Projeto pela eltmtnação de expres-
sões ou de artigos prescindíveis É cr-erer-tvet adotar uma
foi ma Que contenha o pr-tnctctc do diretto, coeo o fez o Pro
jeto de ccose trctcsc. sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que qual tf1cam a matéria e que são pertinentes à legisla
ção ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP166Bl-1 LEOPOLDO PERES .PMOB
•••• '-•••• PARECER ......>t••••

A emenda apresentada não se coaduna com O atual propósito
de simplificar a redação do Projeto pela et tmtnacac de ex
pressões ou de artigos pr-esctnctvets E cr-erer-tvai adotar uma
forma que contenha o pr1nc'pio do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estence--ee em aspec
tos que qual tftcam a matéria e que são ner-t tnentes à legisla
ção ordinária

----------------~:~~-~:~:~=~~:_-----------------------------------------------
1P16682-9 LEOPOLDO P~RES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe alterar a redação do paragrafo untco do
ar-t tsc 284

A Emenda acr-eseoreoa pelo Nobre ccest t tutnte r-ontéa as-
pectos que representam efetiva ccntr-tbutcãc para o aperfei-
çoamento do Projeto de Constituição que estamos elaborando

Assim, somas pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o artigo em foco a, seguinte r-edação -As d1spon1btl tuades de
caixa da União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito seder-at e dos Mun1c~pios, bem como as dos
Órgãos cu enttdades do poder sunt tco e das empresas por ele
controladas, em 1nst1tu1ÇÕ8S financeiras ofic1ais, ressalva
dos os casas previstos em le1 Q

Pela aprovação nos termos do substitutivo------------..._------------------------------------------_. ---------------------
lP16683-7 SANTINHO FURT.\DO PMDB
••••••••• PARECER "'••••••••

O nabre Constituinte Sar.ttnho Furtado pretende suprtmtr o
ttem II do 7 do Art 27'?: do Projeto de Constitutção, que
inclui na resolução do Senado estabelecer as a11quotas apli
cáveis às operações internas realizadas com energ1a elétrica
e com petrÓleo,inclus1ve combust1ve1s l'quidos e gasosos dele
ciertvadoli, mas preserVando a competência geral no B Sus
tenta Que se impõe asseBursr aos Estados a iiutônomla necessá
ria para admln1strarem o mais importante de seu'i tributas e
que as posMve1s distorções resultant€s de dtvers1ftcação de
anquotas de um Estado para lJutro poderão seI" evitadas com a
fixação, pelo Senado, das 301 \quotas referentes às operações
interestaduais e de exportação. mais o estabelectmento de 3011
Quotas m'ntmas para as operações internas, prevtstas no 8

Na verdade, a restauraç~o federatiVa deveria suprimir
quase totalmente a ingerência federal nos tributos estaduais
e munic1pa1s

A emenda, além de fazer ttm1do fortalecimento da autono-

~:~~!::~=:~~-~~-~::~!~~--=--~~~:~:~-~~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:~:~:~~~~--------------
1P16683-7 SANTINHO FURTADO PMOB

mta estadual, s1mpl1f1ca o texto, pof s o B já prevê a fi-
xação de ar tcuctae mtntmas nas operações tnternas

Mas a nOva versão para o Projeto con"rma o texto ante
r10~

1P15684-5 SANTINHO FURTADO PMDB
• •••••••• PARECER ...."'••••••

A at tnea que a emenda visa a suor tmtr- e utl1 e, mais do
que tssc. necessár-ta, tendo em vtste a natureza das eer-caoc
rias, essenciais as atividades produtivas, não podendo, por
isso, ser oneradas por tributação interestadual, tnctus tve
por-que alguns Estados as produzem para suprtmento dos demais.

-------------~:~~-~:~:~=~~-----------------------------------------------------
1P16685-3 SANTINHO FURTADO PFII03
."' PARECER •• "'••••••

Não se just tr tca tal cr-oeos tcãc tendo em vtsta que o s ts
te-na de geração e dtstrtbuicão de sner-ata elétrica constitui
hoje. no pa\s, um sistema integrado, de tal sorte que muitOS
aetacos cedem, às vezes . parte de seu território para geração
de energia e recebem, por outro lado, energia gerada em ou
tros Estados

Alem dtssc, a meter-ta objeto da Emenda caracteriza-se ne
lhor COI1'\O matéria de lei tnrr-a-const ttuctcnat , pelas pecul ta
r tceces de seu objeto

----------------~:~~-~:~:~=~~--------------------------------------------------
1P166B6-1 SANTINHO FURTADO PMDB
"'••••••"'. PARECER •• " ••••••

vrsa a emenda suprimir O parágrafo 10 do artIgo 276 do
Projeto de ccnst ttutcãc

Entendemos que tal supressão viria desestimular a presta
ção de serviços a consumidor ftnal por parte dos auntctntos

-----------------:~~-~-~~:~~~:~~~~-~~~~~~:~-~-~~~~~~~~~-~~~:~~~~~~-~~:--------
lP16687-0 SANTINHO FURTADO PMDB
.**"''''•••• PARECER *••••••••

A toeta tem em tndtscut tvet eér-tto, porem os mecanis
mos de controle da população serão matéria de dtsctpt tnacão'
ccetsr-tor- oportuna, uma vez ccns tcer-ace em rüvet de detalha
mento tncompat~vel com o texto const1tuctona1

Pela or-efuotctat toeoe-------------------------------------------------------------------------------
1P166B8-8 SANTINHO FURTADO PMDB
.......... PARECER •••••• "'••

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajuetar- ao enterr-

-------------~:~:~~~-~~:~~~~~:~~:_~~_:~~:::~~-~:-~:~::~::::=~~----------------
1P166B9-6 RONARO CORR~A PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o ear-tamentar-tsmo. na comtseãc
de s rstemat teecão. cotnamoa pela or-efuetctat tdece da Emenda

sr-efuctcaoa-------------------------------------------------------------------------------
1P16590-0 RONARO CORREA PFL
••••••••• PARECER ••• "'•••••

A emenda não tem sentido Promulgada a ccnst t tutcão, a
Assembléia Nacional const ttutnte deixa de manter as suas
atr-tbutcões cr-tatnár-tas Pata rejeição

---------~~~669~:~---------~õ~~~õ-cõ~~~~---------------------------;;L---------

.......... PARECER •••••••••
Não se tr-ace de matéria de natureza constitucional pela

-------------~:~:~~~~----------------------------------------------------------
1P16692-6 RONARO CORR!::A PFL
"'•• "'."' •• '" PARECER ......*•••

Os dtsnos tt tvos da Emenda, embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão figurar mais adequadamente ,
de acordo com a tradição do ntr-e í to br-as t teu-c, no corpo dê!
teatstacac ordtnar ta e complementar

Pela r-eje tçãc-------------------------------------------------------------------------------
1F16693-4 RONARO CORR~A PFL
•••••• "'•• PARECER •••••••••

sesunoo a tradição do Direito or-ast tetr-o. a Emenda em causa
trata de matar-ta tnrr-accnsr ttucrcna t , merecendo ser cor-attre-

_____________~:~a_~~~~~~_~:_~~:::~_~:_~:~~~~~=:~_~~~~~:~:~!~~_:_~~~~~~~~:: _
1P16694-2 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
••••••••• PARECER ••• ~...... .,

Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribui
ções previstas na ccnst ttutcao integrem o art 257 juntamen 
te com as demais espécies tributarias impostos, taxas e con
tr-tbutcêc de melhorta

Não obstante o seu caráter t r-tbutar to , entendemo'> devam
as contribuições ser mantidas paralelamente às demais f1guras
t r ttiut ár tas , observando-se, porém, O d,spo.;to no art. 264,
itens I e UI

Tais contr tbutcões apresentam car-acter-tst tcas escecta 
l tss tmas , cest tnauoo-se a nacass tdaoes as eats dtver-sf r tca 
das, o Que, a nosso ver, f ust tt tca o tratamento próprio que
lhes tem s tuo dado em nossas Constituições, acentuando o seu
aspecto parafiscal

E!T' face do exocetc, e não obstante as razões invocadas'
pela ttustr-e ArJtor da Emenda, constderamos mais condizente 1

Gomo nosso s tstema rt-tcurer-tc a forma Que lhes foi dada no
Projeto

1P16695-1 ALEXANDRl:. PUZ.YNA PMDB
••••••••• PARECER •• "' .

Pela apr-cvação , com a seguinte v-adação ~paragráfo untcc
O ltm\te da remuneração dos sr-ere t tcs e dos Vereadores ser-a

------------_:~~:~~-~~-~~~::~:~~=~~-~:_~::~:_:::~~~-~:~:~~.!.:_-------------------
1P16696-9 ALEXANDRE PUZ.VNA PMOB
•••••••• '" PARECER ' ••.,.4<."

A epcsentaocr-ta aos 10 anos de serviço a, realmente, oes
centoe e não podendo, portanto, permanecer o dtaccett tvc a
resnc t tc se nant taseeos esta at tnea , es tar-terms obrigados a

-------------~:~~~~~_::-~::~:_~~~::~~~~:_~~~~-~:_~:~~=-:~::~::.!.~::~~~:::--------
1P16697-7 ALEXANDRE PUZVN' PMDB
••••••••• PARECER. •••••••••

Efet1vamente, é tmportante a manut ençao do tnst ttucc da uts
pon1bl1 tdade remcner-aca, no senttdo de permitir à acmtntatra
ÇdO ooder r-eestr-uturar- suus serviços sem oetas de Qualquer
espécie.-----------------------..-------------------------------------------------------

1P16698-5 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
."'••••• "'. PARECER •••• "''''•• '''

Objettvando um texto mats stntét1co e conciso para a
nova Constttutção, procuramos dela e11m1nar toc1a rr.atér1a que
pudesse ser- tratzda em leis ou nas Constituições Estadua~s.

Destarte, apesar de concordamos com o merito da proposição, a
rejeitamos por se tratar de 'lssunto que pode ser considerado

-------------~~-~:_~~~~!:~_:.~!~~~~~::~!~:~~~~~-------------------------------
1P16699-3 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
•••••••"'. PARECEr. ."'•••••••

------------------~::~-~~~~~~=~~:._!~~-~~~~-~~~~~:_~-~:~:!~:_~~~~!:!~:~!:_------
1P16700~1 ALEXANDRE PUZVNA PMOB
••••••••• PARECER .'!'•••••••

ObjetiVa a emenda seja estendida aos Muntc1~1os a compe
tência para instituir outros impostos além dos que lhes são
nominalmente at' ibuidos. A justificativa ~ 2 de Que os Muni
c\pios devem dispor de recursos para fazer frente às calami
dades

Ora, o Projeto já atribut 3 impostos aos Mun1ê'ptos e a-
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1P16700-1 ALEXANDRE PUZYNA PMOB 1P16714 1 ALEXANDRE PUZYNA PMOB

lém disso ainda os autoriza a cear-ar- taxas e contribuições de
melhoria Com os primeiros atendem necessidades gerais da po
outacãc e com as ultimas se indenizam de serviços escectf tcos
0..1 obras feitas no interesse c.:os Munic\pios

Tendo em vista que a maior tarefa dos Munic\pios e a de
prestação de serviços e a realização de obras para a popula
ção, as taxas e as contribuições de melhoria sõ par si já
bastariam para pr-ovê-jcs de recursos, pois que não há limita
ção no numero de taxas e de contribuições Para as tarefas
difusas, custeadas por impostos, mais cr-ôcr-tos dos Estados e
da União, são suficientes os tmoostcs discriminados no Proje
to No caso de cataertoace, a União e os estados lhes prestarão
o socorro neceeear-tc

lP1b701-9 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
........... PARECER .

O 20 Projeto do Relator deu ao artigo 66 nova redação que em
parte esta concorde com os temas da Emenda

1P16702-7 ALEXANDRE PUZYN4. PMDB
••"'•••u,'" PARECER •••••••••

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao
texto Constitucional

lP16703-S ALEXANDRE PUZVNA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por ccnse'tso o Par-j amentar tsmo , na Comissão
de Sistematização, opinamos pela or-ejcdtctat tceoe da Emenda

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
lP16704-3 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
•• <10••• "' •• PARECER •••••••••

Compart 11naros da preocupação do eminente autor da
Emenda, pela tmpor-t ánc í a do assunto Em ccnsecuêncta. no no
vo Texto suprimimos não somente a excessão "or-cementãr-ta- ,
como também -satccs r tnance trcs", ficando a redação do novo
texto sem a inclusão do inciso II!, 10 do ar-t 288

1P167Q5-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Quer a emenda eunr-tnu- o paragrafo 50 do art1go 273
A lei complementar deve fixar as et tquotas máximas do

imposto sobre vendas a varejo de mercadorias-------------------------------------------------------------------------------
1P16706-0 ALEXANDRE PUZYNA Pf{,DB
••••••• 0/<. PARECER ••••••" ••

Em que pese CiOS nobres propósitos do Autor da Emenda, o
acréscf mo dos termos propostos agravaria o problema da inter
pretação e da abrangência dos dispositivo. cassenoc a tornar
dubia até a pr-ópr-Ia aplicabilidade da imunidade aos templos

------------------------- ._-----------------------_. __ o _

lP16707-8 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda o acr-êsctmc de etspoatt tvc. na seção I
do cepttuic I do r teure VII, pelo qual se dá cc-acetêncta aos
MUnic~pios par-a criar, como tributo. contribuição destinada a
garantir a execucãc de programas cf rcunscr t tcs ã vigência do
mandato do Executivo

Não obstante os motivos apresentados para a Emenda, conat
oet-amos inconveniente a sua adoção, porquanto trata da sacutoa
de de criar tributo Que não se coaduna com os parâmetros e d1
r-etr-taes que orientaram a formulação e a estruturação do
Projeto

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP1670B-6 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
"''''••••••• I ARECER ••••• "'•••

Pr-et eoue a Emenda em apreço alterar o item III do a..t
257, suost ttutncc-se o terrro valorização pelo termo nener t
cio, uma vez que este seria melhor aplicável ã contribuição
de melhoria

Parece-nos inadequada a subet ttutcãc proposta, pois a va
lorização é que expressa o benefício proporcionado ao tmóve t
pela realização da obra publica Reforça essa assertiva o fa
to oe que se não houver valor1zação não se poder-a cobrar a
contribuição de melhoria

Ademais sob o aspecto r-ecectonet • ver-tr tce-se que a ut t-'
t taacãc do vocábulo oener tcto, em suost ttutcãc ao te-ce valo
rização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado

Pela rejeição----------------------------------_. -------------------------------------------
lP16iQ9-4 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emen-
da, pela importância do assunto Entendemos, contuoc, que a
r-ater-ta seja objeto de deliberação em Le1 Complementar As-
Sim, no novo Projeto propusemos que a despesa com pessoal a
tivo e tnat tvc da União, dos Estados e dos Mun1C'ipios não oc
dera exceder- os 1imites estabelecidos em Lei Complementar
Por isto consideramos a emenda prejudicada

lP16710-B ALEXANDRE PUZVNA PMDB
•••••••• '" PARECER o••••••••

Objetiva a amenoa substituir O termo "empréstimos ceecut
ser toe- por "t-noostos reet ttutveta-, cor-que o empréstimo II
sempre voluntárIo, o contrário de ccecutsõr-ro

Embora concorda com a impropriedade apontada, não parece
que a correção adequada seja transformar o emprést1mo em im
posto Há muitas exigências para os impostos que a Constitui
ção não deseja estender aos emprést1mos São institutos dtver
soe Os impostos repousam em fatos geradores que precisam ser
oetf ntcos com grande cuidado. o que exige tempo e pesquisa oa
ra introdução de cada novo imposto,já o empréstimo ccncutsc
rio previsto no Projeto utilizará os fatos aer-eocr ea dos im
postos existentes, podendo ser estruturado e cobrado separa
damente , prestando-se, cota.come instrumento er tcea para l e
vantamento de recursos em casos de catamtoace publica

1P16711-6 ALEXANDRE PUZYNA PMDEI
••••••••• PARECER •••"'•••••

Visa a supr-tmtr o ar-t 471 do Projeto de Constituição
Consideramos, ao contrário. que a extinção da enfiteuse, tão
incrustada_em nosso ordenamento fur-tcf co, pode e deve ser
fruto de norma constitucional

lP16712-4 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
••"'••"'••• PARECER ••"'•••• "'.

jr-ata-se de Emenda modificativa da redação do tnctso I do
artigo 273

antenoeeos que a excreseãc "ur-bana" é mais ecr-ccr-tace
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16713-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••• "'••••• PARECEP ."'••••• "'.

A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
cimento predom1nante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP16714-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••"'."'''' ••• PARECER ... "'••••••

~ Emenda propõe a inclusão de mais um item no artigo 286
para impedir seja o muntctptc coenet toc a pagar a contribui
ção pr-evtoenctér-ta do empregador

O assurto esta deslocado, porque no titulo VII, relativo
ao S1stema Tr-ibutário, não se trata da tnst ttutcãc de contr-t-'
outcões - do que decorre não ser este o local orccr-tc para
disciplinar sua tsencêc ou imunidade

Além disso, a matéria cabe melhor na teatetacãc ordiná
ria, na qual são definidos os contribuintes, as teencões , as
bases de cálculo, etc Não deve, pois, ser objeto do disposi
tivo constitucional. se ficou afeto à lei Indicar quem ceve

arcar com as contribuições previdenciárias

lP16i15-9 ALEXANDRE PUZVNA PMOB
••• "'••••• PARECER ••••••" ••

atet tvaeenre, tr-ata-se de matéria tipicamente inerente â
legislação ordinária. razão pela qual acolhemos plenamente a
presente emenda

lP167l6-7 ALEXANDRE PUZVNA PMD5
", PARECER •••••••••

sete acolhimento pai ctat nos termos da solução ofere
cida no Substitutivo

lP16717-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
.......... PARECER .

sr-etenoa a emenda eliminar o dispositivo que permite a
intervenção do astaoc no Mun1c1pio que não houver aplicado o
minimo exigido em gastos com ensino Trata-se de hipOtese ca
sutst tca que limita a atuação fiscalizadora da comunidade e
da Câmara de Vereadores e se torna desnecessár1a com a elimi
nação da vinculação de receitas Pela aprovação

1P16718-3 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta de Emenda dtspõe sobre conteudo, cujos cesoc
nr-amantes Jur-tdtcos , segundo a praxe do Direito no Brasil
melhor se coadunam com a tectstacão orcnnãr-ta e complementar

Pela r-ef etcãc------------------------------------------------_. -----------------------------
lP16719-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
........... PARf:.CER •••••••••

As alterações introduzidas pelo substitutivo no cacttuto
tornam cesnccessàr ta a aprovação das ecctr tcacões propostas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP16720-5 ALEXANDRE POZYNA PMDB
........... PARFCER •••••••••

A Proposição em exame abrange o pr-tnc tpto da v1nculação
de recursos para o ensino, tendo s1do aprovada na forma do SU
cst í t ut tvc .

1P1672l-3 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
........... PARECER •••••••••

Pela ref etcâc, considerando que o novo substitutivo do
relator deu diferente redação ao dispositivo

1P16722-1 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
.."''''''' ••••• PARECER .

É intenção do projeto eliminar qualquer contratação sem
concurso eucttee, a fim de por f f rn ao caos e reorganizar o
serviço público

lP16723-0 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos
de parecer Que. neste momento histórico, ainda é importante
manter a vinculação de recursos para o ensino
Pela rejeição

1P16724-B ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECER ••••• Ii' •••

Pretende a emenda incluir a expressão "predial" cassanoc
a lmposto sobre a propriedade pred1al e territorial rural.

A emenda é procedente e está devidamente fundamentada, me
recendo acolhida

lP16725-6 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
• PARECER "' ...

O exame da Emenda e respectiva jusfificação apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concl utr- cue a altera 
ção proposta contribui para o aper-tetcoementc do Projeto ,
tornando-o mais completo, precise. e consistente

lP16726-4 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
....... "'••• PARECER •••••••••

As exceções podem gerar esvaziamento do principio e não
devem ser introduzidas, pelo risco que reor-esentar-tae para O
r-teor- na aomtrrtstr-acãc publica-------------------------------------------------------------------------------

lP16727-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
............ PARECER .

A matéria. objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de e'l acor-acão da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de etaccr-ecãc Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo scbet ttut tvc,

Opinamos pois, pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------
lP1672B-l ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECER ••• "'•••••

É nosso par-ecer- que os r-equta-tca para criação, tnccr-pcr-acãc,
fusão e desmembramento devam ser estabelecidos por lei com
piementar estadual, conforma a tradição jur-tdtce,
Aprovada nar-c tatment e , nos termos do substitutivo Passou pa
ra o a..tigo 57

------------- ------------------------------------------------------------------
lP16729-9 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECEq •••••••• '"

D assunto não se insere na at ttuoe da lei const ttuctonat mas
, na ntan-cte da lei ordinária ou nas tonst ttutcões estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lP167JO-2 ALEXANDRE PIJZVNA PMDB.qo••"' ...... PARECER ••• "'•••••
Prejudicada pela supressão dos parágrafos 20. e 30

atén disso, a matéria pode ser regulamentada em lei cr-dt
nár-ta

lP16731-1 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
."'••••••• PARECER ••• 011"' ••••

Os Rios e Lagos normalmente, principalmente tendo em V1s
ta a crescente condições de comunicação. normalmente interes
sa a »ats de um Municipio, lógico deixar aos Estados a sua
propriedade, pelo fato de ser esta entidade quem intepreta os
interesses mmtctpata

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP16732-9 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Há engano, na just te tcacêc da Emenda, quando afirma que a
competência residual teria sido estendida aos Munic'pios, no
ar-t 261 do Projeto de ccnst ttutcãc. Essa competência sõ está
prev1sta para a União, os Estacas e o Distrito Federal COn
sequentemente , a Emenda esta pr-ef tdtcaoa

-----------------~:~~-~~:!~~!~~~~~~~~:-----------------------------------------
lP16733-7 ALEXANDRE PUZYNA PMOB
............. PARECER •••••••••

Pela aprovação, COMbase nos termos da justif'cação da
Emenda

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P16734-5 DELtD BRAZ PMD3
"''''••'''•••• PARECER ~•••• <Io•••

O prazo de ct-rcc anos, previsto no artigo 465, cer-a o
ajustamento de que trata o artigo 298, é o extremo ~ untêo.
os Estados, o Distrito Federal e os MUOlC1p10s, caso ccns t
gamo poderão completá-lo antes - e o ideal é que o façam 
não nos parecendo. touevta, prudente r-eduat-uo.unte as impli
cações administrativas e eoctats co problema
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lP16734-5 DÉLIO BRAZ PM08- lP16750-7 NYDER BARBOSA PMDB

Pela rejeição

1P16735-3 OELIO BRAZ PMDB
................ PARECER .

Visa a supressão do ar-r 471 do Projeto de Constituição
por considera-lo de natureza não constitucional Considera
mos, ao contrário, que pode ser eater ta constitucional a ex
t tncãc de um tnst ttuto de direito ctvt t tradicionalmente en
ccntr-évet em nosso ordenamento fur totco. mas, nos dias atuais
considerado anacrônico

Cão Somente quando se trata de proteger valores fundamentais
e que a conet ttutcêc deve intervir e criar restrições ao le
atstattvc

No caso eM debate, a realidade econõr-tco.jsoctar pode se a
cr-esenter- cambiante, ensef anoc que pessoas co"! reouztcos r-en
dimentos de determinada especte percebam, tamnem. r-enmmentcs
expressivos noutras espectes _ o que oesaconsema solução uni
ca. r ratea. via Constituição A lei or-dtnar-va tem metnor-es
condições para a adequação da norma aos fatos

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

11'16758-2 NYDER BARBOSA PAlOB
.."'.."'''''''''' .... PARECER ..... "'...... '"

Pela rejeição A er-enoa Ja se encontra car-c ta tee-rte aten
dida

11'16751-5 NYDER BARBOSA PMDB
.. .... "'....... "'. PARECER ..... "'.."'.."'''

Aprovamos a e-ence no eer-t tc. incorporando ao substitu
tivo redação semelhante a sugerida.-------------------------------------------------------------------------------

lP16752-3 NYDER BARBOSA PMDB
... "'.... "'..... PARECER "''''.''' ••• '''.

Julgamos Que a nova redação dada ao orsccstt tvc que tra-
ta da ramt t ta, ctass t e tcanoo-a e'n famt l t a ccns t t t utoa pelo
casamento ou por uniões estave ts • er tntne a preocupação de
que a expressão "untões estãvets- possa ter outro significado
que não o da relação entre homem e mulher

lP1B762-1 NYDER BARBOSA PMD6.*••""'''',,. PARECER ."' ....."'.....
Visa a emenda suprimir o oar-aar-arc 10 elo ar-t i90 276 ao

Projeto de Constituição
ant enoemos Que tal supressão viria oesest tnur ar- a presta

ção de ser-v tccs a consumidor final por parte dos mcntcrctce
Com o dispositivo c-oncst o o euntctmc arrecadara mais-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P16763-9 NYDER BARBOSA
...* PARECER ..

lP16757-4 NYDER BARBOSA PAlOB
.....,,"' .... PAREC~R .... "'.......

Pela ec-ovacão Preservando-se os cr t t e- tcs adicionais de
consulta oe-ccr-at tce a população interessada, incluindo-se no
texto do Projeto de Constituição dispositivo que dar coroe
tê-reta aos Estados para legislar sobre a criação, fusão o
desmembramento de eunctotos r ae t 57 VI)

Pela aprovação parcial

1P167S9-1 NYDER BARBOSA Pf,lOB
.."' PARECER "''''•• ''' ".

A emenda pretende supr-Imtr- o ar-t 360 q.re impõe limitação a
participação das ent ttrades e empresas estatais r-a manutenção
financeira de planos de cr-evtcêncta COMplementar para seus
servidores Entendemos consistente o ar-gumento de que se tra
ta de meter-ta mais c-cer-re as legislação ordinária, pois o
assunto f a é objeto de tratamento esoectr tcc em oots decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Puut tcc
C01f' a questão Ressalte-se ainda, que o controle e a t tscat t
zação dos "tunoos de pensão" é competência de una Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acorrcannaeentc da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes

lP16760-4 NYDER BARBOSA PMOB
.......... PARECER ..

O eminente Constituinte Nyder Barbosa quer que nos casos
de não mctoêncta do ICMS sejam tanbem explicitados os atos
praticados entre as cooperativas e seus associados (Art 272,

11, 11) O projeto de Constituição menciona apenas as ope
rações que oest tnen ao exterior produtos tnu.rst r tet rzados e
as operações que destinem a outros Estados petróleo, combust'i
vets t tovtoos e gasosos derivados de petr-ctec, e energia ele
tr-tca

Realmente, se a Constituição Federal va t descer ao deta
lhe de estabelecer imunidades a alguns produtos, legHima
r-etvtnotcacão senetnente para os atos praticados entre coope
rativas e seus associados, e muí t as outr-as operações atnoa

Tudo tssc melhor poderia etca- no Codlgo Tributário ou
outra lei Complementar

Mas a minuta de nova versão de Projeto ele Constituição
repete os produtos mencionados no texto antee tor , servindo
como orientação para rejeição de emendas

lP16761-2 NYDER BARBOSA PMOB
............. PARECER "' ..

A Emenda e"l questão visa suprimir o pal'àgrafo 20 do ar-t t
go 283 do Projeto de Constituição Que per-nt t e ao Banco Cen
tral do er-as t t comprar e vender ao t t tutos ce emissão de Te
souro Nacional, sob o fundamento de que a matar-ta esta ctsct
pt tnada no artigo 328, inciso III, que trata da lei do Siste
ma Financeiro Nacional

A Emenda, não obstante elevados crccõs ttcs do Autor, aj te
r-a substancialmente a proposta acotn tua pela Maioria dos Cons
t ttutntes que examinaram a mataria, nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional.

Assim, somos rejeição

1P16753-1 NYDER BARBOSA PMOB
.."'."." .."'. PARECER .."' '"

Propõe a Emenda alistamento obrigatório e voto facultativo
Acolhemos a proposta do at tetamentc obr taatcr-to.
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado brasileiro ainda não
esta preparado para exercer esse direito Sua pratica poderia
ser prejudicial ã representatividade pcr t t tca e popular dos
eleitos As grandes abstenções cocer tan tevar- ao poder mino
rias radicais e comprometer a lisura dos pleitos devido a
corrupção eleitoral
Sendo o exe-ctcto do voto un cever- ctvtco. entendemos que a
obrigatoriedade do voto deve ser- r-ant toa

1 P' 6754-0 NYDER BARBOSA PMOB
...... "'••• PARECER ."' ........ "'.

Permite a emenda o alistamento e o voto aos r-ator-es de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a idade para o a l tatamentc deve corres
ponder àquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de Idade, o jovem ainda não adqufrlu
a matur tcaoe necessa-ta par-a o exer-ctcrc do voto, apesar da
modernização dos meios de cceuncecãc e dos r-ecursos da 1nfor-

-------------~~~~~_:~~~~::_----------------------------------------------------
lP16755-B NYDER BARBOSA PMDB
............. PARECER ••"'••••••

seerrtte a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos oe idade

Entendemos Que a idade para o alistamento deve corres
ponder aquela ca r-eapcnsanr t idade crv t t e penal

Aos oeaessete anos de Idade, o jovem ainda não adqu tr tu
a maturidade necessar ta para o exer-ctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor~

mação escrita

lP16756-6 NYDER BARBOSA PMDB
......"'••• PARECER ."", ..",,,,,,,,,,.

A Emenda atribui inimputabi 1idade aos menores de dezes
seis anos

DiSPOSiÇão anootna. ja constante do CÓdlgO Penal, sua
inserção no texto nada lhe acrescenta

Pela rejeição portanto-------------------------------------------------------------------------------

lP167:)6-1 DÉLIO BRAZ PMOB
.............. PARECER .

Pelo acctntmento. nos termos do socst t tut tvo

11'16743-4 VIRGíLIO TÁVORA PDS
.......... PARECER ••• iI' ......

Em relação a Seção II - Dos Orçamentos - o ilustre Cons
tituinte propõe alterações sendo que algumas são relativas á

forma como os orçamentos serão apresentados mas que, na es-
sência, estão atendidas na nova proposição, outras Que no
nosso entender deverão ser objeto de adequação complementar
ou mesmo cr-dtner-ta, apresentando ainda dispositivos que Jà
estão no Projeto acrese-naoc pela COMissão de Sistematização
apenas com diferente or-denanento e distribuição por artigos,
par-açr-afos e itens, e que, inclusive estamos mantendo na
atual proposta

Entendemos assim que parte da emenda está sendo aprovei
tada e, neste sentido, a ccnatcrer-anos aprovada car-ctaunente-------------------------------------------------------------------------------

lP167S0-7 NYDER BARBOSA PMDB
........ "'•••• PARECER ..... "'.......

A Emenda objetiva fnclulr paragrafo no artigo 270 do Pro
Jato de const ttutcão da Comissão de Sistematização, de modo
que fiquem imunes ao imposto de renda os rendimentos corres
pondentes a proventos da aposentadoria

Não obstante a importância da Emenda, entendemos Que
trata de mat er-j a Que por sua natureza e car-acteri smcas de
ve ser regulada a ntvet de legislação or-dtnar-ta e não no t ex
to constitucional

O tn-cctema não é de tmuntoaoee mas, sim, de isenção Cabe
à lei, entre mtr-races de rendimentos, especificar os que se
sujer tam a taxação e declarar os que ficam fora da tributa

11'16742-6 VIRGíLIO TÃVORA POS
.."' PARECER .

Esta Errenda intenta Que seja era competência da União ins
tituir imposto, SObre minerais

Contudo, contraria seria esta Emenda a tenoêncta entre
os Constituintes, que vem se manifestando desde o tntcto dos
trabalhos das Subcomissões e das COMissões tenét tcas , no sen
tido de que este teceste deve ser da competência dos Estados
e do utstr- i to Federa 1

Pela rejeição

1P16741-B DELIO BRAZ PMDB
••••••• "'. PARECER .... "''''...... '''...

O ensccst rcvc é roreteeotc fnocuo Não há necess tcace de
le para garantir as regulamentações das profissões ja estabe
lecidas por legislação or-dínar-f a Por outro lado, não há no
Projeto Qualquer ameaça de perda desse direito ja eoovtr-toc

Enfim, não nos esqueçamos que a lei não poderá or-ejuctcar-
o ato jur-tdtcc perfeito

Pe1a aprovação

lP16740-0 DELIO BRAZ PMOB
........... '" PARECER .....-*...... '"

O ctocs tt tvc em tela efetivamente trata de matér-ia tnt r-a
const1tuc1onal, conforme as tradições do Direito e-as t ievrc
ne1a aprovação

1P16749-3 NYDER BARBOSA PM09
••• "' PARECER "

O proposto na Emenda conf t t ta COM os cr-tncrctos adotados
pelo Projeto

1P16744-2 NYDER BARBOSA PMOB
"' '" PARECER "'.."' '"

A Emenda em exame objetiva suprimir o inciso VIII do Art
282 do Projeto de Constituição, sob o fundamento de que a ma
ter-ta esta disciplInada no seu Art 328

Não obstante 03 elevados cr-cccst tcs do Eminente Constitu
inte, a r-ater-ta consucstanct aoa na presente Emenda contt t ta
com a sistemática geral adotada pelo Projeto, r-eteve porque
somos ce1a sua rej e i cão-------------------------------------------------------------------------------

lP16739-6 DÉLIO BRAZ PMDB
............. PARECER "' .

Pelo acolhimento
Trata-se de mater í a infra-constitucional que inclusive

fere principio de rnscnta, basilar na informação elas regras
judiciais

1P16737-Q DÉLIO BRAZ PMDB
.......... PARECER .

Entendemos que o fundo de garantia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua função social Assim sendo,
deve ele permanecer coro e hoje, pois sua extinção não condiz
com os anseios trabalhistas

Pe1a aprovação

lP1673B-B DÉLIO BRAZ PMDB
"' PARECER ..

Pela rejeição
Trata-se de nater-ta de natureza não ccnst ttuctcnar

1P1674B-5 NYDER BARBOSA PMOB
............. PARECER ."''''''''''.,,''' ..

No entendimento do Relator, a mater-ra tratada no disposi
tivo que se pretende suor-tnrr- figurar-ta melhor e'n teatsiacão
cr-ctnár-ta. eis que a proposta de exctus rvtoade da folha de
sarar-tos para incidência de ccntr-tbutcões sociais destinadas
à Seguridade possui implicações bastante s tante tcet tvas no
financiamento de er-os-emas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-aconst t tu
ctonat cceer-tan ser fixadas as provisões tnctsoensavets ao
desdobramento da matéria de -rcoc a que possam ser atendidos
Os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância dO ass ...I'1tO e considerando-se o
numero de emendas apresentadas -e mesmo sentido, julga'llOs r-a
cceencavet acolher a emenda suor-ess tva , remetendo a r-ater-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do o-ocesso legislativo
ordinário

lP16745-1 NYDER BARBOSA PMDB
............. PARECER ... "'''' .... ''' ..

Temos a ccnvtcção de que a nater-ta em foco recebeu tr-a-

-------------;~~:~;~_:~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_---------------
1P16746-9 NYDER BARBOSA PMDB
."'''' '''''' .. PARECER .

A emenda não cor-r-esponde à orientação do Relator
Pela rejeição

lP16747-7 NYDER BARBOSA PMDB
.... "'..... '" PAqECER .."'....."''''.

A redação proposta pela emenda vtse a estabelecer cr-tncr
pios para o planejamento familiar, melhorando o texto do Pro
jeto Somos pela apr-ovação parcial------------------------------------------------------------------------------.
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Pela rejeição

lP16765-0 ODACIR SOARES PfL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda contém matéria espectr tca oe. legislação ordiná
"a

lP16786-8 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A supressão é pertinente quer pela sua fundamentação fu
r-tc tca, quer pelos aspectos técnicos

Pela aprovação nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP\6163-3 ODACIR SOARE.S PFL
........... PARECER .

O texto do projeto e claro quanto ao direito comum ao
equt t tbr-tc do melo anotente.c que e de fato, bem tnãt tenavet ,
de Qualquer sociedade Não na, assim, a a'llbiguidade apontada-------------------------------------------------------------------------------

PFL1P167B4-1 ODACIR SOARES
••••••••• PARECER ..

A Emenda é de ser rejeitada.
Pela rejeição

lP16787-6 DJENAL GONÇALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A tnctusãc das transferências para a reserva remunerada,
como mais uma etapa a ser e tscat taca casutst tcemente pelo
Tribunal. const1tu1 um "bis in idem", que deve. ser evitado

Pela rejeição

lP16766-3 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Ac.olt\ido parcialmente, nos tenros do t tee r-escect tvc,
acrescido da menção -or-tvaca'", por tratar-se de ccncetêncta
fiscalizadora do Poder Publ tcc

lP16765-5 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda esta em parte cons teer-ecc no Subs
titutivo

lP16767-1 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não ecotntmentc nos termos do subst t tut tvc

lP16764-7 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O exer-ctctc da cidadania não pode estar sujeito a res-
trições de especte at gUIllél, mormente as de natureza pecunta
r-ta Essa deve ser a regra As exceções ou escectt tcacões devem
ser estabelecidas pelo teatstaccr cr-ctnar-tc •-------------------------------------------------------------------------------

Pela re:]e\ção A etxacão de percentuats na transferência
de recursos a Estados e Munlclpios faz parte de um contexto
de dtscr tmtnacão de renda, Objeto de consenso entre os cons 
t ttutntes A alteração isolada como pretendida pela emenda,
irá r-eoer-cur-t tr- na ststemat1ca de dtstr-tcutcãc de recursos pu
br tcos , constante do Projeto, razão por que consideramos ino
portuna a emenda------------------------------------------------------------------------------

PMDB1P16768-0 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A expr tcttecãc Que a Emenda pretende incluir f a se - encontra
cont1da no art 265, item r r , "a", e 10 e 20., do Projeto
de ccnst ttutcãc------------------------------------------------------------------------------

lP16769-B NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O s1stema tr-tbut ãr to proposto no Projeto de Const1tuição
estabeleceu um perfil de d1stribuição de ccncetênctas e de
receitas tr-tbutãe tas capaz de or-cccr-ctcnar-, a cada esfera de
poder pct tt.tcc. os recursos necessários ao atendimento de
suas atribuições

A alteração sugerida na Emenda cr tar-ta um oeseoutt tbr-to
no sistema proposto, capaz de comprometer o cumprimento das
tarefas atinentes à untêc, aos Estados e aos Mun\c'p'Os

Pela rejeição

1P16770-1 NYDER BARBOSA PMDB
........... PARECER •••••••••

O artigo emendado foi supr1mido O parecer é. pois, pela
prejUdiCialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P16771-0 NYDER BARBOSA PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simpliflcar a redação do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos cr-esctnctvets ~ pr-eeer-tver adotar uma
forma que contenha o nr-tnctctc do direito. como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que cuartr tcam a matéria e Que são pertinentes á legisla-

_ cão cr-nteár-ta

----------------~:~~-~:!:~~~~--------------------------------------------------
lP16772-B NYDER BARBOSA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva responsabilizar a untão pelos depósitos
ou pelas,ap11caç5es nas instituições financeiras

Na nreotese. não obstante os elevados pr-coosttos do Au-
tor, fica substancialmente alterada a proposta acolhida pela
meter-ta dos Const1tuintes Que examtnar-am a meter-ta. nas fa
ses anteriores da elaborar;ão do Projeto de Constituição

Assim, somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP16788-4 RODRIGUES PALMA
••••••••• PARECER •••••••••

A redação proposta, com pequenas alterações, foi eccurt
da pelo Subst t tut.tvo do Relator

1P16789-2 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda .apr-esentada não se coaduna com O atual propósito
de s1mpll r tear- a redação do Projeto pela ellminação de ex
pressões ou de artigos cr-esctndtvets , é er-erer-tver adotar uma
forma que contenha o princ1p10 do direito, como o fez o Pro
jeto de const ttutção, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e que são pertinentes á legisla-
ção ordinária. -

Pela rejeição

lP16790-6 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
••••••••• PARECE0? •••••••••

A concessão de incentivos fiscais escecte tcce não e maté
ria ccnat t tuctcnat Contudo, o art. 266, item I, do Projeto
de Constituição admite a sua concessão, pela União, para prom
over o ecutt tnr-tc sôctc-eccnôef cc entre as di ser-entes reg1ões
do Pa's

Pela r-ejetcãc

1Pl6791-4 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMoB
••••••••• PARECER .

A rectvtsãc territorial do Pats é assunto da matcr- teccr-tên
cta e a ccnst ttutcãc não pode ser omissa em relação a ele O
que propomos como pr tctntos gerais a respeito vtsa oeeccr-at t
zar- o processo e deve, portanto, ser mantido-------------------------------------------------------------------------------

lP16792-2 GONZAGA PATRIOTA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, a solução adotada pelo Projeto de Consti
tuição atende melhor â dtsctpt 1na- da meter-ta

1P16793-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS ?troB
••••••••• PARECER •••••••• "

(j conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a
sistemática que orienta os pr-tnctptcs na parte relativa I

aos Planos e Orçamentos
-------------------------------------------------------------------------------

1P16799-0 JOS~ GERALDO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Um dos maiores objetivos da pol tt tca nacional de tr-ans-
é o de orientar o desenvolvimento de um sistema Que atenda
plenamente as necessidades de transportes do pats , pelo mais
baixo custo global para a economia

A extstêncf a de um fundo compatibilizaria o cesecutr tbr-tc
crônico-entre a capac1dade de_pagamento dos usuár-tcs e o alto
custo de produção dos serviços de-transportes

Pela aprovação---------------------------------------------------------------------..---------

lP16801-S JOS~ GERALDO PMOB
••••••••• PARECElt •••••••••

a-ceteaecãc.ce competência ou celebração de convênios entre
as entidades federativas são at tvteaoes t tptcas da eomtnts-

lP 16800-7 JOS~ GERALDO PMDB
............. PARECER •••••••••

Pela eefetçãc, Ao sugestão ccnt tca na emenda parece-nos
conventente. mas para figurar em lei ordinária, não sendo ne
cessar-te etevã-ta-à categoria de norma constitucional •

lP16796-5 OIRCEU CARNEIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda não tem sent tcc Promulgada a Constituição,
cessam as atribuições da Assembléia Nacional Constituinte,
como tal. >

lP16795-7 DIRCEU CARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A tnternccar tceoe abrange uma série ordenada de ativida
des, como o controle dos acessos aos terminais, a ctr-cutacêc
Interna dOS metes de transporte, a programação e o controle
da movimentação das cargas nas operações de transferência. a
ut t t teacãc de equipamentos e de mão de obra. bem como a ela
boração da documentação necessária a comprovar e a apropriar
os serviços

Apesar da capacidade ociosa da tntr-a-estrutur-e t ts tca
de transporte do pata, o desenvolvimento do seu transporte
intermodal depende da superação de nr-obteeee nos campos tns
t ttuctcnat , legal, eccnôetco ,e tecncrõatcc

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16797-3 LEOPOLDO PERES PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propós tto de
simpl if1car a redação do Projeto pela eliminação de expres-
sões ou de artigos c-esctnctvets ~ cr-eter-tvet adotar uma
forma Que contenha o princ\pi0 do direito. como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que cuattt tcam a mater1a e que são per-t tneruee a leg1sla
cão cr-dtnãtta.
Pela rejeição•

------------------------~------------------------------------------------------

1P16798-1 MARLUCE PINTO PTB
••••••~•• PARECER •••••••••• ~

A matéria da Emenda apresentada é t tcrca de teatsiacãc ordi
nãr-ta , por essa razão somos pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P16794-9 ODACIR SOARES PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

• O projeto se t tmt t a em estabelecer a unicidade de regime
Entretanto, caberia á União, Estados, Munic\plos e Territó-
rio Federal determiná-lo

Quanto à ascensão funcional na carreira, tratando-se de
matéria que pertence ao âmbito da legislação ordinária, não
devera figul'ar na constituição

--------------------~-------~--~-----------------------------------------------

FPL

F'L

PFL~

1P16780-9 ODACIR SOARES
••••••••• PARECER •••••••••

O autor da proposta tem razão
A Emenda merece acol ntmente
Pe1a aprovação

lP16779-5 ODACIR SOARES
.......... PARECER •••••••••

Inegavelmente. deve a meter-ta ser tratada em capitulo pró
prio

lP16778-7 ODACIR SOARES
••••••••• PARECER .

Com efeito, procedem as razões expostas na Just tr tcacãc
da presente emenda. o 10 é redundante, e, pois, cesctcten-
do Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP16781-7 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Estamos de acordo com aprcccsta

-----_..---'-------~~~~~~~~------------------------------------------------------
lP16782-5 ODACIR SOARES PFL
............. .PARECER •••••••••

Matéria dispondo sobre comcetênctas legislativas deverá
ser ces tccaoa para rttutc própr-io

--------_.._-------~~~:_~~~~~~~:~~~~~~~:_--------------------------------------. .

lP16775-2 ALUtZIO CAMPOS PMDB
............. PARECER •••••••••

Por entendermos Que a redação orig1nal do Art 425 e seus
parágrafos contempla a proteção das terras ind1genas,
preocupação transparente na justificação dada pelo nobre
Constituinte, optamos pela rejeição da proposta contida na
emenda

-----------------~:~~-~:~:~:~~----------------------------;---------------------
1P1677ç-l ODACIR SOARES - PFL
............. PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

1P167i3-6 NYDER BARBOSA PMOB
••••••••• PARECER .

A proposta contida na emenda f1ca cr-ejuntcaca, tendo
em vista que o Relator optou pela supressão dos ar-ts 339 e
4B6 do Projeto da comtssãc de Sistematização flor se tra 
tal' de matéria mais próprla de teatstecãc ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP16774-4 ALUíZIO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

As modificações propostas foram atendidas, na mator-ta dos
casos, no Projeto de ccost ttutcãc

Alguns aspectos ce Emenda não são meter-ta ccnst ttuctcnat •
como é o caso do art a01, proposto

A oer tntcãc de empresa nacional esta melhor atendida no
texto do Projeto de Constituição que é mais abrangente e pre-
ciso •

A intervenção do Estado está melhor tratada no Projeto ori
g1nal da Comissão de Sls1;emat\~ação, ficando a proposta pre
judicada

Pela prejudicialidade

1P16777-9 ODACIR SOARES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda, porquanto trata de mate
r ta pert tneete à legislação ord"1nària-------------------------------------------------------------------------------
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP16801-5 JOst GERALDO PMOB lP16S11-1 JOSÉ CAMARGO PFL

tração Que podem ser realizadas pelas partes tnceeennement e

-------------~~-~~~~~~~~_:~~::~:~:~~::_---------------------------------------
lP16B02-3 JOSE GERALDO PMOB
.......... PARECER •••••••••

ccacar-t tuienos da preocupação do eminente Autor da Emenda,
pela tmscr-têncta do assunto Entretanto. entendemos que o as
sunto deva ser objeto de t.et Complementar. conforme relação
no novo texto const ttuctcner elaborado pela ccetsaãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16803-1 LUCIA BRAGA PFL
............. PARECER •••••••••

Pela r-ejetcãc

-----------------~-~~~~::.~-~~~_:~~~:_~-~:~~~~~:.~-~~_:~~:~~~~-~~~~~:~----------
lP16B04-0 JESUS TAJRA PFL
.......... PARECER .

A presente Emenda pretende alterar a redação do art. 432,
no sent1do de-condtctcnar o beneficio à detenção, por parte

do cener tctar-rc. a mats de um cargo publ ice
Não nos parece razoável a condição proposta, uma vez que

poderá o ex-rr-es tcenee se já tiver ocupado outro cargo, há de
receber proventos, não carecendo, na matoria dos casos, de

pensão esceer a1

----------------_:~:_~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------
lP1680S-8 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Os contratos de servtcc de Exploração de Petróleo com
Cláusulas de Risco, foi um ato t tptcc de desrespeito à Cons
t ttutcãc e ao povo brasileiro pela ditadura milHar e auto-
rftárfa O monopólio estatal ao »etr-ctec como dispõe o art
310 do Projeto, cont trwa impeatndo essa prática, desde que
seja cuncr-tee

-----------------~~~~-~~~~~:~~~:_----------------------------------------------
lP16B06-6 ALDO ARANTES PC DO B

, PARECER ..
Não somente as teocr-tacões , mas também as exportações

devem constituir monopólio da União

------------------~:~:_~~~~~:~~~-~~~:~~~--------------------------------------
lP16B07-4 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição Pelas peculiaridades do ret tnc do gás natural,
diferente do petróleo, não se considera necessãr-tc estabele

cer no texto constitucional o monop6lio do seu refino Trata
se de processo menos complexo que poderá ser realizado possi
velmente pelo próprio usuér-tc. razão pela qual rejeitamos a

-------------~~:~~~::_~~~~~--------------------------------------------------
lP16BOB-2 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição, eeccra disponha sobre matéria const í tuctcnar ,
contem desdobramentos que melhor se situam no i\.mbtto da j e-

-------------~~~~~~~~-~~~~~~:~:_:_:~~~:~~::~---------------------------------
lP16B09~1 ALDO ARANTES PC DO B
.......... PARECER •••••••••

- A ext tncãc do Serviço uactonat de Informação não consta
do projeto, ao qual nos mantemos fiéis, neste tema Todos os
patses co mundo têm seu serviço de informações O Brasl1 não
fug1r1a á- regra O advento do tnstituto do -neeeas data- e
outras medidas preconizadas pelo projeto, cer tamente darão

-------------~~~:_::~~~~~_:~_:~:_-~~~:_:~~:!~~~---------------------------------
lP16810-4 ALDO AR.t..NT~S PC DO B
.......... PARECER .

O proposto na Emenda conflita com os pr-tnctctos adotados
pelo Projeto

lP16811-2 ALDO ARAN-TES PC DO B
••••••••• PARECER .

A Emenda aborda assunto ainda discutido a ntver de Pro
jeto, devendo o subst ttut rvc firmar posição definitiva sobre
o tema-----------------------------------------------------------------------------

lP16812-1 ALDO ARANTES PC 00 B
........... PARECER .

A Emenda em tela estabelece prazo a part tr- da promulgação da
nova Constituição, para a realização de eleições para a Pre
sidência da Repub11ca
A proposta confl1ta os relevantes interesses relacionados com
a implementação das reformas e mudanças determinadas pelo
texto que estamos elaborando Faz-se assim neceesér-ta a manu
tenção dos atuais dirigentes para a implantação das altera
ções tnstitucionats e admtnfstrativas Que se fizerem »ecessà
rias

-------------~~::_~:~~_:~~~:~:_~:~:_::!::~~~-~:_:~:~~:----------------------
lP16B13-9 ALDO ARANTES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda em tela, segundo as tr-acrcões ccner ttutctcnats er-a 
s ttetr-as , merece adequada consideração- quando for elaborada a

-------------~:~!~~:~~~_:~::~:~:.!~_:_~:~:~~~~:_------------------------------
lP16814-7 JOsé. CAMARGO PFL
.......... PARECER .

A Emenda assegura autonomia do juri popular para julgar os
crimes de noetctotc, tentativa de ncetctcrc. violência se
xual, aenoctdtc e sequestro E nossa opinião que a institui
ção tradicional deva ser mantida .. mas com a competência e a

-------------~~~~~~~:~~~-~~:_~~:_~~~-~-~:~-------------------------------------
lP16B15-S JOsé. CAMARGO PFL
.......... PARECER ..

Para nós, são os seguintes os par-âmet r-os constitucionais
da matéria da organização sindical
1 - liberdade de associação profissional ou sindical,
2 - autcncata sindical, vedado á lei ordinár-ia eXigir autori-

zação do Estado para a fundação de sindicato, instituir
Qualquer tipo de interferência na cr-cantaacãc sindical ou
obrigar â f11 taçêc ou a manutenção dela; --
3 - cometimento á lei ordinária da disposição SObre as condi
ções car-a Q registro das esscctacõee sindicais perante o Po
der Publico e para a representação nas convenções coletivas
de tr-acatee,
4 - competência da assembléia geral da ent toadae sindical pa
ra fixar a- conte tbutçãc sindical da categoria, para o custeio
de suas atividades, a ser- descontada em folha;
5 - exc tus tvtcace de representação perante o Poder Publico de
uma das entidades sindica1s, quando mais de uma pretender re
presentar o mesmo segmento cat egcr-f aj ou a mesma comunidade
de interesses

A Emenda trareontaa-se com parte do quadro constitucional
acima explicitado, mas discrepa dele em parte.

Somos pela aprovação parcial.

lP16B16-3 JOsé. CAMARGO PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada

----------_..------~~~~-~:~:~~~~.:_----------------------------------------------
lP16817-1 JOSÉ CAMARGO PFL
.......... PARECER •••••••••

eceescenra dtspoatt tvo ao item ,"V do artigo 12 do Projeto
de ccnst ttutcãc para fazê-lo dizer Que: "ao condenado nos

Crimes de hon\ic'dio, lesões Corporais, furto ou rouco não se
rá deferido Qualquer dos beneficios da legislação penal que

impliquem diminuição da pena ou reclusão ccnntc tonat "
Em nossa opinião, a matérta é de legislação ortí í nár-f a e

sujeita, até certo cento. ã apreciação suej et tva do juiz.
Pela rejeição.------------------------------------------------------------------------------

1P1681B-Q JOSE CAMARGO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP16B19-8 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
••••••••• PARECER .

O regime de ar-atutoace no trabalho doméstico nem sempre se
caracteriza como uma exploração de trabalho, se constituindo,
muitas veaes , numa Oportunidade de ajuda da fam'il1a hospedei
ra a pessoas necessitadas que, em troca, recebem alimentação,
moradia, ampar-o a saude e a educação

Pela rejeição.

lP16820-1 JOS~ CAMARGO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição Temos ccnvtcçãc de que a matéria em foco

------------~~:~:_:~~:.~~~:~_:~:~~~~~-~~-~~~~::.~-----------------------------
lP16B21-Q HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDS
.......... PARECER ..

O artigo foi suprimido, pois a matér-ta já esta constitu
cionalmente tratada em outro dtspoatt tvc

-----------------~:~:_~~!~:~~~----------_.._------------------------------------
lP16B22-B HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
........... PARECER .

O artigo foi suprimido, pois a matéria está. consti-
tucionalmente tratada em outro dispositivo

Pela rejeição
--------------------------------------------------~----------------------------

lP16B23-6 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDS
• PARECER .

A Emenda em análise pretendo fixaI" data para a real tzacãc
de eleição para Presidente da aecunt tca.

Tal matéria não constitui tema próprio que deve constar
do texto constitucional.

A legislação tnrr-accnst ttuctonat e á Justiça Eleitoral
cabe ctctni tnar- a mater ta

Pela r-ejetcêc-----------------------------------------------------------------------------
lP16824-4 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMD8
••••••••• PARECER .

vtsa a suprimir da letra "a'", do Hem IX do ar-t 17 do
Projeto de Constituição a expressão "sem acesso aos quais a
existência digna é tecosatvet ", Somos pela supressão total da
referida letra "a"

-----------------~:~~-~::~~~~~~~~~~:~:_----------------------------------------
lP1BB25-2 JOsé. CAMARGO PFL
.......... PARECER •••••••••

A emenda pretende parmtt í r- a reeleição dos t f tutar-es dos
cargos de Presidente da necunrtca, governador e Prefeito•

O instttuto da reeleição não integra o elenco de nossas
tradições republicanas, nem se adapta ã nossa reat tcaee pon
t tco-etettcrat

lPl6826-1 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
.......... PARECER .

A proposta trata de matéria a ser regulamentada por lei
crdrnér-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P16827-9 JOSÉ CAMARGO PFL
.......... PARECER •••••••••

Permtte a emenea o al1stamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade.

Entendemos que a idade para o et tseaeentc deve corres-
ponder àquela da r-espcnaeb t t tdaõe ctv t t e penal. ,

Aos eeaessets anos de idade, o jovem ainda não adqu1riu
a matur tcace necessária para o exar-ctcio do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escr-t ta-------------------------------------------------------------------------------

lP16828-7 JOSÉ C>\MARGO PFL
.......... PARECER •••••••••

O Projeto não alberga, entre os órgãos do Poder JUdic'iál'10,
o Tribunal ccnst ttuctcnet A Emenda proposta, assim, visa a
restabelecer a figura daquela Corte, expung1da desde a man1 
restacãc da Comissão 'remát tca,--------------..----------------------------------------------------------------

lP18B29-5 A.LFREDO CAMPOS PAlOB
........... PARECER •••••••••

Hâ um ligeira lapso no texto da presente emenda, pois
Quando o autor- qufz modificar a expressão -Congresso Nacio-
nal" por -senacc da aecunt tca", manteve no texto àquela ex-
pressão Basta ler a just tr tcacãc contida na emenda que se
entenderá isso

-----------------~~:~~.:._~:~~-~~~-~~:!~~~:~~~~:~:_-----------------------------
1P16830-9 MARLUCE PINTO PiB
............... PARECER •••••••••

A legislação arcUnarfa já cuida da matéria, o Que torna acon
selhável sua r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16B31-7 MARLUCE PINTO PiS
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parctat conforme orientação dada ao Projeto.------------------------------------...-------------------------------..----------
lP16832-5 MARL.UCE PINTO PTa
• •••••••• PARECER .

de const~t~~~g~ conf11ta com a ",itemãtica geral do • Projeto

Assim, pela sua rejeição

lP16S33-3 MARLUCE PINTO PTB
••••••••• PARECER •••••••••

Acrescenta ao artigo 20 do Projeto de Consttttutção um nar-á
grafo untcc, onde se apresenta uma longa lista de cargos pri
vativos de nr-as t t etr-cs natos. Em oosso entender o elenco ccn
trad1z. a opinião majoritária de nqsso pais, que se formou à
custa da imigração e dos br-as t t etr-cs natural taaecs,

lP16834-1 MARLUCE PINTO PTS
••"' PARECER ..

/I, sugestão m-occsta de disc1pl mar- em lei o sistema nactc
nat untcc de saúde é acolhida no 10 do art 343 Quanto ao
c tscce tt tvc emendado, este foi suprimido, não cabendo a sua
revisão Pela aprovação parcial, portanto.

_....._---------------------------------------------------------------------------
lP16B35-0 MARLUCE PINTO PlB
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser par-ctatnente aprovada por conter aspec
tos Que se harmonizam com o entendimento da Comtssão de s ts-

------------_:.:~~!~~~~~--------------------------_::_--------------------------
lP16636-a MARLUCE PINTO PiB
.......... PARECER ..

Tantos são as emendas- de cunho excess tvaeente paternalis
ta, que a presente proposta nos SUrpreende

Com efeito, ao pretender sucr-tmtr- a vantagem adicional de
vencteentc correspondente a 20 tenente das FOrças Armadas, a
emenda não conta com a nessa simpatia Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
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já estão contempladas, com as devidas adaptações r-edactcnats ,
ao texto a ser submetido a assenoteta Nacional Constituinte
quantia reunir-se em sienãr-to

Opinamos, assim pelo acolhimento da Emenda, Com aprova-

-------------~~~-~~~::~::_:::~~~~~=-::_:~~~~::~-~:~~:_---------------------------
lP168S6-2 TADEU FRANCA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

O ccnteuco da Emenda, em confronto com o do Projeto da

g~~' ;:ã~a;~~~zade~~~sa :~:~~:ãt~~~ne~~:so~~e~~~o ~~;~~~ :
de Planos e Orçamento, vez que a emenda do nobre Const t tutn
te fere o principio da envat tcaoe, não podendo saldos orça 
eentértcs serem apr-ovet taeos no exerctctc subsequente--------_...._-------------------------------------------------------------------

lP16837-6 MARLUCE PINTO PTB
••••••••• PARECER ..

A presente emenda fol apresentada em cucttctcace, pois se
var-te tca Que existe outra que tomou o numero 1P02256-B, que
foi apresentada com o mesmo texto pela nobre Constituinte

ass tm., somos peJa cr-efuorctat tcce da emenoa,

lP 16838-.q OTTOMAR PINTO PTB
•••• "'•••• PARECER •••••••••

O pr-f nc'ip tc da tscocmta, accmtcc pelo Substitutivo,
abarca a não utscr-tntnaçãc.
especificações suscet tvets de provocar polêmicas

As escectr tcacões devem-se afastar do polêmico, circuns
crevendo-se à proteção aos ctr-ettcs e liberdades fundamenta
Is

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P168SS-<1 BONIFACIO-DE ANDRADA PDS

1?16839-2 OTTOMAR PINTO PTS
••••••••• PARECER ••••••• "'.

A Questão sobre minerais estratégicos deve ser objeto de lei
ordinária e ccncat tbr t tzaoa com uma scr tt tce Mlneral a longo
prazo para o Pa'is , Pela rejeição

lP168.q0-6 OTTOMAR PINTO PTB
•• "'..... "''''''' PARECER •• "'''''''''' •••

A legislação ordinária já cuida da matéria, o que torna accn
aetnavet sua r-ejetcãc.-------------------------------------------------------------------------------

1P16a.q1-4 OTTOMAR PINTO PTa
••••••••• PARECER •••••••••

Ao legislador ordinário incumbe cuidar da matéria, o que a
conselha a supressão do dispositivo tal como proposto-------------------------------------------------------------------------------

lP16842-2 OTTOMAR PINTO PTB
........... PARECER •••••••••

A supressão deve ser accrntca em homenagem à ccnctsãc O le
gislador cr-ctnãr tc melhor tratamento pode conferir à eeter-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP16843-1 OTTOMAR PINTO PTB
••••••••• PARECER ....... "'•••

A supressão proposta não deve ser acolhida O avanço da téc
nica fez nascer a necess tuace de proteger-se o direito à tn
formação, mesmo que a redação ori-g1nal sofra alterações-------------------------------------------------------------------------------

lP16844-9 OTTOMAR PINTO PTS
••••••••• PARECER •••••••••

O repúdio á tortura está inscrito no suast ttut tvc do R.e
tatcr , refletindo a opinião unânime de todos os segmentos r-e
m-esentat tvos da sccteeace. As demais matérias constantes da
Emenda melhor serão tratadas pelo legislador ordinário

1P1684S-7 OTTOMAR PINTO PTa
............ PARECER •••••••••

A proposta é válida
Atende ao Que se propõe pela eatcr-ta dos constituintes-------------------------------------------------------------------------------

lP16846-5 OTTOMAR PINTO PTS
•••• "'•••• PARECER •••••••••

Esta Emenda propõe novas redações para as at tnees "a",
~b· e -c'", do 1tem V, do ar-t 17, do Projeto e a supressão
ces demais

O parâmetro comparativo para arer-tcãc da aprovação ou re
jeição e o nosso parecer dado ã Emenda lp14326-8

Segundo este parecer, alguns pontos da presente proposta
são coincidentes e outros ctver-aentes "

Somos pela aprovação parcial, referente as normas aqui
~ropostas que também se encontram no parecer nenctonaeo

lP16847-3 OTTOMAR PINTO PTa
•• "'•••••• PARECER •••••••••

Efetivamente, a equivalência de cr-t tér tce e valores pre-

tendidos é tncrat tcãvet em termos tão simplificados como a
redação apresentada O cer-aar-atc deve, pois, ser suor-tmtoo

-----------------~~~~-~~~~~~::~-----------------------------------------------
lP16848-1 OTTOMAR PINTO PTa
•• "'''' .... '''•• PARECER •••••••••

Pela rejeição, tendo em vtsta a cr-tentacãc dada ao Subs
titutivo

lP16849-0 OTTOMAR PINTO PTB
........"'•• PARECER •••••••••

os pormenores regulamentares ora sugeridos nevar-ão constituir
objeto de lei, não cabendo sua menção neste local.------------------------------------------------------,-----------------------

lP168s0-3 OTTOMAR PfNTO PTB
.......... PARECER ... "'••••••

Disciplinar a rcrmacãc e utilização de recursos huma
nos, o desenvolvimento ctent tr tcc e tecnológico, eoutoa 
mentes e outros insumos são temas tnctutocs entre as compe 
tãnctas do sistema nactcnat untcc de saúde, os quais serão
disciplinados posterior e oportunamente, em função do ntvet
de deta I hamento lncompat tvet com o texto const i tuctcoat

------------------~~:~-~~~~~~~:~~~~~~~~------------------_.::_-------------------
1P16851-1 OTTOMAR PINTO PiB
.......... PARECER ••••••"'••

iodo detalhamento dos termos centrais dos dlsposltivos,
bem como oer sntcões e conceitos serão objeto de dtsctpr tnacãc
posterior Pela prejudicialidade------------------------------------------------------------------------------

lP16BS2-0 OTTOMAR PINTO PTa
.......... PARECER •••••• "'...

Acolhida no mérito de definir a competência do Po
der Público para regulamentar e controlar as cões na área
de seuce. resguardando, contudo, a organização de serviços
de eeuce pr tvanas

------------------~~~~-~~~~~~~:::_~~~:~::_--------------------------------------
lP16BS3-8 OTTOMAR PINTO PTB
•••••••• '" PARECER •••••••••

A Emenda ora oferecida vtsa ã supressão do ar-r 429 do
Projeto, c qual autor tza sejam os atos praticados pelo coman
do dos governos eutor-tt ãr tcs desde 1964 suscet'ívets de apre
ciação pelo Poder Jud1ciario

Essa sempre eet uma das grandes aspirações daqueles que
se vrr-am injustiçados pelos atos em questão, não podendo a
nova ccnst ttutcãc deixar de atender os ansetos em queatãc ,
espectatnenre numa fase de transição para a consolidação do
regime oeeccr-át tcc

Pela rejeição da Emenda
---------~;~~~~;:~---------~õ~;;Ã~;õ-õ~-;~õR;õ~-------------------;õs---------

."'••••••• PARECER •• "'•• "'....
Parece-nos totalmente oer-t tnente a Emenda proposta. roces

tante. rejeito-a, por não se harmonizar com o entendimento
predominante na Comissão de Sistematização

---------~;~6ã;:;---------ãõ~;FÃclõ-;-;~õ;õ~--------------------;õs---------

•••••••• '" PARECER ••••••-.
A Emenda, de autor-ta do nobre Constituinte aonteãctc de

Andrada. adota nova sistemática r-edactonat , com abrangência
dos ctr-ettos e garantias indlv1duais

Em sua pr1meira parte, consta a Emenda de um (1) artigo,
o 10 , e de nada menos de 50 (cinquenta) parágrafoS, e mais
dois parágrafos únicos inseridos indevidamente

Um segundo artigo (a.rt 20), ressalva outros direitos e
garantias que eventua-lmente tenham s1do omitidos no artigo
10 ou cl'ecorrentes de Obrlgaçõei internaciona1s

LouvAvel sem duvida, a contribuição do l1ustre parlalnen
tar, cu~rindo ressaltar que as propostas contldas na Emenda

1P168S7-1 TADEU FRANCA PMDS
••• "'''' ..... PARECER ._.,.","'*....

Acolhida no mérito, tencc em vista que os artigos 336 e
487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de

_ Sistematização, foram sucr-tatccs no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado à emenda numero
1POO202-B

lP 16858-9 TADEU FRANCA PMDB
.......... PARECEIt •••••••••

O eminente Constituinte Tadeu França defende a supressão
do a. do Art. 272 do Projeto de Constituição, que promete
imunidade do imposto sobre transmissão -ceusa mortis· para os
bens cnamaucs de mor-ante do cônjuge sonrev tvente ou a herdei
ros Alega que a-utsccs tcãc permitirá a transferência de ver
dade1ras fortunas sem pagamento do tributo uma vez que não
1imita a quantidade de teóvets a serem transferidos

~ Na verdade, o parágrafo encerra diversas improprieda-
des técnicas, começando por inovar com o termo de bens de
ecr-ecna, cujo alcance é incerto, e ao distingUir entre
casacos e não casados, além do Que o cOnjuge ser-atmene meei
ro Além enssc. os termos vagos fazem o preceito inócuo A
me acertadamente o parágrafo em questão, vtnoo de encon
tI"'O à emenda sob exame

-----------------~:~~-~~~~~~::~:_----------------------------------------------
lPt68S9-7 TADEU F-RANCA PMOa
••••••••• PARECER •••••••••

Considerando que a mator ta dos Constituintes entendem que
deva haver algum tipo de vinculação para a educação, somos
f~voráveis a supressão dos ctsccs tt tvcs indicados na Emenda,
ressalvado o ar t 387,que deverá permanecer com a sua redação
nos termos cio Substitutivo

-:----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~----------------------------------------
1P16860-1 TADEU FRANCA PMDB
• ••••••• '" PARECEP •••••••••

Alem desta, foram apresentadas vâr tas Emendas com o pro
p~s1to de suprimir-- o item v do artigo 264. que veda a cria
cac ec pr' .... t teatc processual para a Fazenda Publica, em de
trimento do contribuinte

O fundamento da supressão é o de Que,-para melhor defen
der os interesses do Erário Publico, conviria a presença de
privilégios em favor da Fazenda Publica, privilégiOS esses
que o etspcstt tvc procura et tmtnar-,

Com relação à just tr tcat tva, .acnamos que ela realmente
pesa Existe, no contencteec etscat , o 1nteresse tndtvtduar
do ccntr-tcutnte contra o interesse da comunidade. representada
pela untão, pelos Estados ou pelos Municipios Enquanto pare
ce leg\t1mo presumir a cea-re da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo t tscat , o mesmo não se POde dizer
em retacêc ao contribuinte, octs Que ao lado dos contribuin
tes honestos, leais, existem também os de má-fé, prontos a
eternizar as questões fiscais para tirarem proveito pessoal,
neõ f ante retenção de cuant tae que em verdade pertencem ao Te-

~~~6,N~i6~~~çã~sA:d~;~c~Ua:u~~g~~a~o~:1~~~~~:~d~~~, ~~~;
contribuintes, a fim de que o Tesouro possa contar também com
as contribuições deles, deixando de cr-ess tcnae ainda mais os
contr1buintes de boa-fé, para compensar a sonegação dos re
calcitrantes Entre tais óbices, com certeza, estão os privi
téatcs, desguarnecendo, portanto, a Fazenda Públ tca na defesa
dos interesses da coeuntcace, A emenda está correta ao pro
pugnar pela manutenção dos privl1égios, vale dizer, pela menu
tencâc de instrumentos eficazes na defesa dos interesses pu
m tccs

Além do exposto, existe no dteocs tt tvc constitucional em
foco uma presunção contra o esctr ttc de f ust tce do Congresso
NacIonal, que é apresentado como tendente à expedfr norma pro
cessuat que favoreça uma das partes em pr-ejutao da outra. O
item do ar-t tac 264 citado teria por ccjet tvc ultimo evitar
que a Congresso Nacional viesse a criar norma processual que
eesee a Fazenda Publica vantagem nas questões t tscata.ec mes
mo tempo que traria cr-ejutec para o contribuinte envolvida
Seria, então, uma oectar-ecãc de parcialidade do Congresso Na
cional, tnctus tve na sua atual formação

Entendemos, assim, Que o dispositivo em foco deve ser r-e-

------------_:~~~~~-~~-~~~~:~.:_:~-~~::~~~~-~_:~~~~~.:_-----------------------
TP16B61-9 TADEU FRANCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente const ttutnte Tadeu França propõe alteração no
item I do 11 'do Art 272 do Projeto de Constituição, refe-
rente ã tnctcêncta do ICMS Sobre a entrada de mercadoria
importada e a prestação de ser-vtcc no exterior, destinado a
estabelecimento situado no Pais Quer suest ttutr- a entrada em
estabetectmentc do contribuinte pela entrada no ter-e ttõr-to
nacional Alega que' já vigora, há vários anos. o cr-ttér-tc de
-exigtr o ICM por ocasião do desembaraço aduaneiro, com reais
bel'leftcios par-a o contr-ote da cobrança e sem qualquer m-ef ut
zo ceea cs ccner-rcutntes, ao mesmo tempo que deixa para a lei
complementar- a matéria atinente ao aspecto esoactat

A minuta do novo texto preparado pela Comiss-ão de Siste
matização repete o anter-tcr-

---------~~~6ã62:7---------T~~~~-;~ÃNÇÃ----------------------------;Mõã------~-

••••••••• PARECER •••••••••
A eeenoa propõe uma rigidez tnccscet tvet cem as car-acte-

r-tst tcas Que o projeto pretende impr~mir ao novo ICMS, que
será setet tvc em função da essenctat tcace das mercadorias-e
ser-va coa por e 1e a tcancaoce

--------..-------~~~~-~~:~~~::_------------------------------------------------
lP16863-S TADEU FRANCA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emence sob exame quer modificar a redação do parágrafo
30 do ar-t -270, do Projeto de Constituição

Ocorre que nova versão do Projeto de Constituição .acer-ta
damente et tmtna o parágrafo 30 do ar-t 270 e o parágrafo 10
do ar-t 272, prejudicando a emenda tntetr-aeente Lamentavet

',mente está preservando o car-aar-ato i t, que também é De lei

"CO/Ilp~Tin~~~ju~~i~~~d:d:fetadapela emenfa

-------------------------------_.::'_-----_-:.._-------------------------------------
lP16864-3 TADEU FRANÇA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Optou-se pela manutenção do dispositivo emendado
Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------

1P1686S-1 TADEU FRANÇA ftlIOB
••••••••• RARECER •••••••••

O 'Wllinente Consttiuinte Tadeu França quer alterar o ttem
II do tO dO,Art 272 do projeto de ConstitufÇa:o Esse pre-
ceIto dispõe que a -base de cálculo do ICMS não compreende o
montante do i./llPOsto sobre produtos industrial tzados, quando a
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lP16865-1 TADEU FRANÇA PMOB lP16880-S MAGUITO VILELA PMDB
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operação configure htpótese de incidência dos oots impostos
Quer a emenda introduzir que a operação deva ser realizada
entre ccnrr-f cutntes e -etet tve a produto destinado a Indus-
trial Izaçâo ou comercial taacãc asctar-ece que a emenda con-
sucetancta r-etvtnctcecãc resultante dos secr-etãr tos de Fazen
da e de Finanças reunidos em Canela. RS. nos dtas 7 e 8 de
agosto de 1987 Alega que a redação contida no Projeto ner-'
mit 1rla a cr-et tca de evasão tributária em operações real i 
zadas por fabricantes diretamente a consumidor final Acres
centa Que. de outra parte, a t tmttecãc da exclusão do IPI NA
base de calculo do lCMS ás operações que dest f nem mer
cadorias à industrialização ou á comercialização cermtt tra
uma ecuat taacâo da carga fiscal do tmposto a ntvet de con -
suetocr- final _

O detalhamento trazido pela emenda bem evidencia Que a
Constituição não dever la descer ao ntvej de estabelecer o Que
se tnctut ou não da base de cãtcutc do imposto sobre cu-cura
çãc de mercadorias e sobre prestação de servtccs Isso deve
r-ta ser oetxaoc para o côotac 'rr-tbutar-tc Nacional Não se
fust tt tca , todavia. que na Constituição seja colocada maior
ertnucta, sendo cr-eter-tvet a redação do Projeto. salvo sua
supressão A lei complementar podera df r tmf r- 1numeras ques-
tões, Inclusive a traz'da na emenda

Pela rejeição-----------------------------------------------------;---------------------------
lP16866-0 TADEU FRANÇA PMDB
.......... PARECER .

Temos a ccnvtccãc de que a mater ta em foco recebeu tr-a-___________2:~~:~_:~:~~~~~_~~_~~~!::~_~~:~_~~~~~~~:~~~~~: _
lP16867-B TADEU FRANÇA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A elevação gradativa da cer-t tctcacãc dos Estados. Distrito
Federal e auntctptcs na. arrecadação tr-tbutar ta. como prevista
no Item II do 10 do artigo 461, fol a fórmula encontrada,
desde a Subcomtssão dos Tributos. para poss tbt t rtar as acomo
dações neceasar-tas e decorrentes dessa etevacâc Pela r-ef et -

-------------:~~---------------------------------------------------------------
1P16868-6 TADEU FRANÇA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente Constituinte Tadeu França quer que a não tnct
eêncta m-evtate para o ICMS em relação às coe-ações para o
exterior de produtos tndustr ta t taados não alcance os crcoutcs
semi-elaborados certntecs em le1 complementar (Art 272.
12, IV), e que seja sucr tmtce a poss1bi11dade de exclusão de
tnctcêncta do ICMS, por ret complementar, de serviços e ou
tros produtos além dos mencionados no Projeto, extirpando o
ttém V do 12 do citado Art 272 _

Afigura-se procedente a reivindicação da emenda. pois o
Projeto. no particular. poda autonomia inerente a um Estado
Federado, além de prejuctca-rc financeiramente.

Mas essa matéria toda melhor ficaria no Codlgo 'rr tbut ér tc
Nactonat ou outra 1e1 complementar que ctspusesee a r-esoetto

A m1nuta de nova versão do Projeto de const ttutcão repro
duz o texto anterior, portanto contrarlamente â postulação da

-------------:~:~~~------------------------------------------------------------
lP16869-4 TADEU FRANCA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A a l tnea que a emenda visa a suprlmir e utl1 e. mais do
que tssc. necessária. tendo em vtata a natureza das mercado
r-tas essenctats às et tvtcaoes cr-ooct tves ; não pcoenoc. por
isso, ser oneradas por trlbutação interestadual. inclusive
ocr-que alguns Estados as produzem para suprimento dos demais
Pela rejeição.

lP16870-8 ANTERO DE BARROS PMOB
........... PARECER •••••••••

A supressão do parágrafo 30 cria privilegias a segmentos
produtivos, não cabtvets em um Estado que se propõe cenccr-á
t tcc

---------------~:::-~:~:~~~~---------------------------------------------------
lP16871-6 - ANTERO DE BARROS PMOB
............. PARECER .

foi considerada prejudicada uma Vez que o disposit tvc foi eu-

-------------~~~~~~~-~~_:~~:!~:~:~~~-------------------------------------------
lP16872-4 ANTERO DE BARROS PMOB
........... PARECER .

Pela r-ejetcãc para resguardar as escolas ccneesatcnata, f1-
tantr-óotcaa cu comunitárias

lP16873-2 ANTERO OE BARROS PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição A emenda já se encontra parcialmente aten
dida.

1P16874-1 ANTERO DE BARROS PMDB
.......... PARECER •••••••••

As numerosas emendas oferecidas ao art '90 97 e seus na
r-aar-atcs cc Projeto. confirmam a tnextat êncta de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da média das sugestões anal tsaoas , em seus
nucteos , frutificaram os ctspos tt tvcs r-etactonaocs em artigo
do mesmo numero do Substitutivo. que tanto quanto ccss tvet
procura responder af t r-matívament e , em parte E!: em essência. as
final idades pretendidas na prcpcetcãc sob exame Pela aprova-

-------------~~~-~~~~~~~.:---------------------------~--------------------------
1P16B75-9 ANTERO DE BARROS PMDB
••••••••• PARECER •••••••• ,

Segundo se nos afigura, o conteúdo da emenda versa se
br-e matéria que segundo a praxe do direito cr-es ttetr-o. me-

-------------~~~~-~:_:~~~~~:_:~_:_::~~~~:~~~-~~~~~~~~:-~~~:_~:~~~~~~----------
lP16B76-7 ANTERO DE BARROS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Ainda que o disposto- no tnctao IX seja altamente moraliza
dor. não deve f1gurar no texto constitucional por tratar-se
de matéria pertinente a tectstacâo ordinária ccnsequentemen
te, deve ser suprimido------------------------------------------------------------------------------

lP16877-5 ANTERO DE BARROS PMOB
••••••••• PARECER .

Permite a emenda o at tsremenro e o voto aos mafores de
dezesseis anos de idade.

Entendemos que a idade para o alistamento deve corres
ponder àquela da r-esccnsabt t tceoe ctvt 1 e cenat ,

Aos dezesseis anos de toaoe, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessãe ta para o exer-ctctc do voto. apesar da
modernização dos melas de comoncacãc e dos recursos da infor
mação e-scrita

-----------------------~-------------------------------------------------------

lP16878-3 MAGUITO VILELA PMOB
•••• ~ •••• PARECER ••••••••• _

A materla é r-ej evant teatma - A t.ents taçãc Ordinária já
dela se ocupa. Incumbe ao. legislador- cr-dtnãr to ampliar e
ener eetccar- as normas vigentes

lP16879-1 MAGUITO VILELA
••••••••• PAPECER •••••••••

acctntce a Emenda no lP17387-6, considera-se prejudica
da a presente. eis que consagra er tncmto ant tnômtcc

lP16880-5 MAGUITD- VILELA PMDB
••••••••• PARECER •

A Emenda proposta nada acrescenta substancialmente A alte
ração Quanto ao enntmo de anos será discutida no sienàr-to

1fl:16B81-3 MAGUITO VILELA PMOB
•••••••~. PARECER •••••••••

A Emenda deve ser r-ej ei taca. por não se ajustar ao eneen-

-------------~~~:~!~-~~:~~~~~:~:~-~~_:~~~::~~-~:_~~~::~:~~~~~~----------------
lP16882-1 LuCIA VÂNIA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Com o aproveitamento, sob outra roupagem. da Emenda no
lP03619-4. Que restabelece a tradIção de composição- do Supre
mo Tribunal Federal e a forma de nomeação de seus membros,

------------_:~::_~~:~~~~::~:_~-~~~~~~~~~~_:~_:~~~::._--------------------------
1P16BB3-0 LuCIA VÂNIA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O Substitutivo incorporou várlos cr-tnctptcs que nortea
ram a elaboração da Emenda

------------------~::~_:~~~~:~~~-~~~:~:~.:_------------_._----------------------
lP16884-B LuCIA VÂNIA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

D exeectctc da ctdadant a não pode estar suf ettc a res-
trições de espécie alguma. mormente as de natureza oecuntà
ria Essa deve ser a regra As exceções ou escecte tcacões devem

-------------~:~-:~:~~:~::!~:~-~:~~-~:~~~~:~~~-~~~!~~~~~.:_----~----------------
lP16B85-S LuCIA VÂNIA PMDB
• PARECER •••••••••

A nct tctecão proposta atende aos anseios nacionais como
bem estipula a just tr tcecãc apresentada

----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~~~:~-~~~_!:~~:_~~-~~~:::!~!~~~.:_------------
lP16BB6-4 LuCIA VÂNIA PMDB
••••••••• PARECER .

O acolhimento ela Emenda lp03773-S determinou a m-ejuetcta-

-------------~~~~~:_~~-~~~~~!:_~~~~~:~~~-----------------------------------
lP16B87-2 JOSÉ TAVARES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

------------_:_~!:~~:_~~-~:~-~~~~~:~~:_------------..---_.._--------------------
lP16B88-1 GIL CESAR PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O projeto e, agora, o suost ttut tvc consagram, de melhor
forma. o objetivo da emenda em ·1". quanto ao que pretende a
emenda no seu Hem r r , deve o assunto cont tnuar- na ôr-nt ta u
ntca da União Aprovada car-c ta teent e , nos termos do substitu
tivo-------------------------------------------------------------------------------

lP16BB9-9 GIL CÉSAR PMD8
••••••••• PARECER .

----------------~:~~_:~~:~:~~!~-~~~~::~-~~:_::~~:_~~_:~~::!:~:~:::~.:_----------
lP16890-2 JOÃO DA MATA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Introduz um Hem III ao art1go 21 do Projeto de ccnst ttutcâo
para fazê-lo d'2er Que ·0 estrange'ro perderâ sua natural 'da
de brasileira em virtude de sentença fundamentada em crimes
contra os interesses e segurança nac tcna ts", Não julgamos o
portuna esta cassação de natur-et tzacãc que produziria um aoá
tr1da A nosso ver. extstee outras punições menos dr-ást tcas
para a ntcotese , que pode ocorrer também relativamente a nr-a
s t tetrcs natos-----------------------------------------------------------------------------

lP16891"1 JOÃO DA MATA PFL
..........,.. PARECER •••••••••

A meter-ta j<\ está cev tcamente ncrmat taada nas disposições

------------_:~~~:~!~~~~:_-----------------------------------------------------
1P16B92-9 JOÃO DA MATA PFL
........... PARECER •••••••••

A matéria jâ consta no Projeto, portanto está prejudica-
da

lP16893-7 JOÃO DA MATA
• •••••••• PARECER .

Cons1deramos, após ponderar as razões de vár-tos t tustr-es
constituintes que cabe ao texto const ttuctonat garantlr ao
trabalhador o direito a férias com as seguintes esceetr tca-

cões a) a remuneração integral no per lodo, deixando a 1tvre
negociação a questão da fixação ou não de pagamento
actctonet ,

b) periodicidade anual mtrrlma,
c) dlreito ao gozo das ter-tas para vedar a cr-át tca de

barganhã-las
Acolhemos, em ccnsequêncta, parcialmente a emenda

rs reese-s BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
• PARECER .

A sugestão fof acolhida parcialmente no mérito. nos ter
mos do Substitutivo do Relator------------------------------------------------------------------------------

lP16B95-3 BENEDICTO MONTEI.RO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

É pr-cccs ttc da emenda" levar o Estado a implantar. de
imediato, programas de planejamento fam1l ter- para assegurar o
controle da expansão deeoar-aetca.

Tais programas, já executados por entidades t tt taoes a
tnst ttutcões tnternectcnats já levaram a um sens tvet oecrés
cfmo da taxa de natalidade no Brasil, sem nenhum controle PaI'
parte do Estado Os métodos urtt teeccs por essas tner ttut
cões tats como ester t t tzacêc em massa da população, métodos
contraceptivos que provocam o aborto e a experiência de pro
dutos cujos efeitos são ainda desconhecidos para o feto e a
mãe. configuram pela sorna de massas dtscenenees nesses pro
gramas, ingerência externa nos assuntos nac tonats

A taxa de ocupação de 20 habitantes por qu11ê1metro cua
arado, no território cr-es ttetro. está multa longe da explosão
demograftca A distribuição da população nos espaços vazios
do território nactonat e a desconcentração dos grandes cen-
tros urbanos são questões a serem r-esotvtoas pelo planejamen
to econômico enãc pelo controle populacional.

Por outro lado. o espaçamento entre os filhos e o numero
de nascimentos sem recorrer a métodos que atentem contra a
saúde da mulher e a vida do embrião são m-tnctp tos a serem
estaoetectôcs no texto constitucional Pelo exposto. somos

-------------~:~~-~:!:~~~~-------------...---------------------------------------
lP16896-1 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Parece completamente desnecessário otaer Que a propr1edade
é publica, cr-tvana ou social

ntspcstt tvc semelhante foi apresentado no Anteprojeto da
Subcomissão dos sr tnctptos Gerais, sendo ref eteaoc pelos
constituintes presentes.

O parâgrafo 20 como red1gido. pr-ctee qualquer negociação
patrimonial, seja qual ter- o t1po de pr-ccr-tecaoe, salvo com
a ecrcvecêc do Congresso Nacional. o que é uma Interferência
excessiva na at tvtoece privada

---------------~::~-~~~::~~~---------------------------------------------------
lP16897-0 BENEDICTO MONTEIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~~~~-~~~~~~~~~-~:~:~~~.:_~~~_:~~~:_~~-~~~~:~:~!~~~-----------
lP16B98-8 'BENED1CTOMONTEfRD PMOL
••_••••••• PARECER .

O acréscimo do ecjet tvo "f tnancetr-as ", às tnst ttutcões a
que se refere o ar-t 217, item I, at tnea ·c·, do Projeto de
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Constituição, tambem não aumentar-ta a garantia que o eminente
autor da Emenda pretende assegurar ã destinação dos r-ecur-sos
A teatstecãc per-t í nente é bastante vacilante na conceituação
e acr-ensêocta do que convencionou cnemar de instituições fina
nancetras

Pela rejeição

1P16B99-6 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda propõe alterar o cacut do artigo 284 do Projeto
de const ttutção da Comissão de stst emet taacão

A matéria d1scipl tnaoa pelo ar-t tac em foco é de natur-eza
eminentemente aomtntstr-at tva. não se just tt tcanoo a sua tn-
ctusãc no texto constHuc1onal

Assim, face a supr-essão. que pr-ooomcs , do artigo 284, en
tendemos prejudicada a Emenda em exame

1P16900-3 BENEDICTO MONTEIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A supressão do parágrafo 30 cria cr-tvtréatcs a segmentos
produtivos, não cabíveis em um Estado que se propõe oenccr-ã
t tco

---------------~:~:_~:~:!~:~---------------------------------------------------
1P16901-1 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
........... PARECER ••••••••• \

A emenda apresentada não se coaduna com o atual pr-ccos ttc de
s1mpl1f1car a redação do ar-ejete pela e11m1nação de expres-
sões ou de art1gos cr-esctndtvets E cr-eter-tvet adotar uma
forma que contenha o cr-tnctptc do otr-etto. como o tez o PI'O
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que cuat tr tcae a matéria e que são pertinentes a legisla
ção ordinária
Pela rejeição

lP16902-0 BENEDICTO MONTEIRO PUDS
••••••••• PARECER .

O dtapcett tvc proposto ja consta do texto do Projeto de
Constituição de forma mais abrangente e precisa (ar-t 303)

Pela pr-ef uctcter tceoe

1P16903-B BENEDICTO MONTEIRO PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-coôs ttc de
s1mplificar a redação do Projeto pela et tmtnacãc de expres-
sões ou de artigos m-esctndtvets É er-erer tvet adotar uma
fcr-ea que contenha o cr tnctctc do dtr-ef tc , como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entr-etanto, estender-se em aspec
tos que cuat tr tcem a matêr ta e que são cer-t tnentes a leg1s1a
cão ordinária
Pela rejeição

lP16904-6 BENEDICTO MONTEIRO- PMDB
.......... PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simpl1ficar a redação do Projeto pela eliminação de expres-
sões ou de artigos presctndtvets E er-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o pr-mctptc do direito, como o fez o Pro
jeto de Const ttutçãc, 'sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que cuet te tcem a matéria e que são cer-t tnentes à teats ta
ção ordinária
Pela rejeição

lP1690S-4 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda é pertinente quer no aspecto fur-totco, quer
de técnica const ttuctonat

Pela aprovação parc1al ~

1P16906-2 BENEDICTO MONTEIRO P""DS
........... PARECER .

A Emenda ao -cecut- do artigo 303 nada acr-escenta ao texto
do Projeto de ccnst ttutcãc que é mais abrangente e cr-ectsc

A supressão do paragrafo 30 cria cr-rvtréatcs a segmentos
cr-oaut tvos , não centvets em um Estado que se propões democrá
tico

Pela ref etcão-------------------------------------------------------------------------------
1P16907-1 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
............ PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-ccos ttc
de s tmct tt tcar a redação do Pr-ofere pela et tmtnaçãc de ex
pressões ou de artigos cr-esctndtve ts E prefer'ivel adotar uma
forma que contenha o or tncf otc do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qual1f1cam a matéria e que são cer-t toentes à 1eg1s1a
cão cr-emar-ta

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P1690B-9 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe alterar a redação do par-ágr-afo untcc do
artigo 284

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contem as-
pectos que r-ecresentan etet.tva contr1bu1ção para o aperfei-
çoamento do Projeto de Constituição Que estamos etaocr-enoc

Assim, somos pelo seu acolhimento car-ctat , propondo para
o artigo em foco a seguinte redação -As ctspcntbt t tcaces de
caixa da ünf ãc serão oeoos í tacas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Mun1c'ip1os, bem como as dos
úr-aãos ou ent 1dades do poder Punt tcc e das empresas por ele
controladas, em tnet t tutcões r tnancetr-es cr tctats , ressalva
dos os casos previstos em lei"

Pela aprovação nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P16909-7 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda apresentada, a despeito da relevância das questões
levantadas, const ttut matéria que deveria ser tratada pela
legislação cr-emar-ta
Optamos pela r-ejetcãc..-------------------------------------------------------------------------------

11'16910-1 DAVI ALVES SILVA POS
."' PARECER .

A matér_ta foi suprimida pelo suust tt ut tvo do Relator não

-------------~~~~~~:_~~~~:_~-~~~_:~~~~:~--------------------------------------
lP16911-9 ANTONIO UENO PFL
.......... PARECER .

Com pequenas alterações na redação foram ecctntces as
propostas do ar-t 425 e seu 10 As demais sugestões conti-
das na emenda foram rejeitadas

Pela aprovação parcial

lP16912-7 ANTONIO UENO PI'"L
............ PARECER ...

vtee a Emenda dar nova r-edação ao ctsccs tt.tvc que cnsct
nt tne o tratamento tr tnut ár-f c a ser cteceneaoc a mtcr-oemnr-e
sa (art 267)

Apõs exame de grande númer-o de emendas sobre "a matéria,
chegamos à conclusão de Que as mtcr-céncr-eeas e as empresas de
pequeno per-te, em razão de sua reconhecida importância eccnô
mtco-soctat , devem receber das três esferas de Governo trata
mento jUI'\dico ct eeeenctaoc, visando a tnce-n tver- sua cria
ção, preservação e desenvolvimento, através da e11minação,
redução ou simplificação de suas o!:ll'igações administrativas,
trlbutarias, prev1denc1ârias e. credtt1c1ãs

Por outro lado, considel'ando a conve,,1ênc1a de Que a ma
téria seja d1sc1pl1nada a n'ivel nacional, para que se lhe im
p"ima a devida un1formidade, entendemos Que as aludidas
empresas. para fins de receber tl'atamento diferenciado, devem

ser oet tntoas e car-acter taaoes mediante lei cceotementar-
Por entendermos que tal tratamento deve ccncr-et taa--ee a

ves de medidas que abranjam as vãr-tas esoectes de obrigações
ac1ma indicadas, e não apenas as tr tnutar tas , optamos por in
ser-tr- O utspcstt tvc r-etet tvc a mater ta no cacttutc 'I do 'tttu
10 VIU - Da Ordem eccnõmtca e Finance1ra

---------~~~69~3:5---------F~;~;õ-~~~;;ER-Õ;-VEIG;-----------------~~,õã--------

........... PARECER .
A matéria já consta no Projeto, portanto está pr-ejudtca-

da

lP16914-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
.......... PARECER .

A Proposição em exame, conquanto constitua valioso sunat
d10 para o processo reats tat tvc. merece ser adequadamente
considerada quando se tratar da teats tacãc complementar e 01'
d1nária

Pela rejeição

lP16915-1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA.' PM05
,to•••••••• PARECER •••••••••

E matéria para tet cr-dtnãr-ta •
----------------------------------------------~----.._--------------------------

1P16916-0 FLAVIO PALMIER DA,VEIGA PMOB
.......... PARECER .

Segunda a tradição do D1reHo brasileiro, a- Emenda em
causa trata de matér-ta tnrr-a-ccnst ttuctcnat , merecendo ser
considerada quando se tratar da legislação complementar e
cr-ctnér-ta.

Pela rejeição

1P16917-8 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
....... "'•••• PARECER •••••••••

A -fomação da conctêncta scctat- deve ser consagrada corno
um dos nr-tnctptos educacionais pr-esente em todos os ntvets de
ensino, e não apenas nas universidades•
, A sugestão contida na proposta de Emenda melhor se adapta
ao corpo da legislação or-dtnár ta e complementar

--------------_.._~:~:_~:~~~~~~----_:_---------------~-~------------------------
lP1691B-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Trata-se de norma cuja especificidade aconselha Que dela

-------------~~-~:~~:_~-~:~~~~:~~~-~~~~~~~~~-----------------_.._---------------
lP16919"4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
.......... PARECER ..

A emeeoa em cueatãc cejet tve per-mt-t tr- o depósito das
cf epontott tceoes de ca-ixa da União e das entidades sob seu
controle em instituição s tnanceu-a oetctat federal

Não obstante os etevaocs m-ooósf tos do Eminente ccnet t 
tu1nte, e mater ta consubstanc1ada na presente Emenda confl i 
ta com a staterét tca geral adotada pelo Projeto, motivo POI' 
Que somos pela sua rejeição

1P16920-8 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
••••••••• PARECER .

E eat er ta a ser ansor-vtua pela Pcj tcta Militar, e, como tal
sua atribuição ficará para legislação cr-dteár-ta

lP16921-6 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
••••••••• PARECER ..

atr-eves do pr tnctptc da untver-sat toace da cober-tur-a, o
sr-oreto Constitucional assegurou proteção cr-evtcenctar-ta a
todos os brasileiros, tnoecenuentenente de ccnst ttutcãc para
o sistema O valor do benet tcto e as condições para sua con
cessão, porém, devem ser objeto de le1 ordinária Pela aprova
Cão parctat

lP16922-4 AGASSIZ ALMEIDA PMOB
........... PARECER .

A Emenda objetiva etr-tcufr-, ao Banco do ar-ast t , o con-
trole das atividades relacionados com O sistema financeiro da
habitação

A h1potese, em que pese os elevados propósitos do Nobre
Constituinte, versa sobr-e mat er ta de natureza eminentemente
aomtntstr-et tva. não merecendo d1sc1p11namentp no texto cone-
t1tucional -

Somos pela rejeição da Emenda

1P16923-2 AGASSIZ ALMEIDA
......"'••• PARECER •••"'•••••

Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais,
r t tentr-õntces ou cceun t t áe tas

1P16924-j AGASSIZ Al.MEIDA PMOB
........... '" PARECER '"

A reter-ta de que trata o artigo, assim como a cont1da na
emenda deverão ser tr-atadas em capitulo prócr to. que disponha
sobre as norrr.as do s tatema tr-teutar-to

Pela ceef udtctat toace.

11'16925-9 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
••••• "'.... PARECER •••••••••

, Trata-se de explicitação cesnecessãr-ta, cr-õcr-ta de dispo 
s1ções que caberá à União tcmar-, após a vigência ea Carta
Magna e em ccncr-tmentc desta

lP16926-7 ANTONIO DE JESUS PMDB
_ PARECER .

O mesmo objetivo vrseoc pelo autor será alcançado com a
pr-ctbtcãc de exter-tcr-tzacões contr-ãr-tos à moral e aos bons
costumes e de eanteestacões do pensamento qUE1 tncttem à Vio
lência ou defendam discriminação Tais cr-ctntcões constam do
Substitutivo do Relator-------------------------------------------------------------------------------

1P16927-S ANTONIO DE JESUS PMOB
••••••••• PARECER .

A nor-ma da et tnee "n", do item IV, 'co ar-t. 17, do Proje
to não está contemplada no conjunto de preceitos conat t t ucto
nats sobre organização s1ndical exct tcttaocs no parecer dado
à êmenda 1P1681S-5 e, esate sendo, entendemos que (leve ser
sucr-tmtce

Como a emenda propõe alteração de redação, somos pela
~ejeição

H'lõ928-3 ANTONIO DE JESUS
.... "'••••• PARECER "' .

O ntsncs tt tvc emendado f01 suprimido, não cacenoc a sua
revisão Pela m-ef udtctaj tuaçe

---------~;~6929:~---------;N;:ÕNiõ-ÕE-JESÚS------------------------;;õ~--------

...... "' PARECER ...
E absolutamente indispensável garantir que as pessoas

tenham, de alguma ror-ma, dtr-e t t c a saude e não 50 o dever
de- zelar por ela

Pela rejeição

lP16930-5 WILMA MAIA PDS
••••••••• PARECER .

Pela aprovação parcial nos termos do subst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P16931-3 AMILCA~ MORElRA PMDB
.......... PARECER .

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como cúnsta
do Pl'ojeto, de 44 ou 48 horas, COIllQ proposto em numeroslss1-
mas Emendas, teve de certo modo. um refel'encial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temát1
cas, seja pelas suas jUstificações, seja pela fOl'ma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
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lPl6932-l AMILCAR MOREIRA P""D6
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade A matéria já consta do projeto com
redação adequada à discriminação de rendas constante do Sis
tema 'rr tbutár tc Nacional do Projeto

lP16939-9 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda vez Que o texto constitu-
cional pretende tão-somente estabelecer o princ1p'0 da gra-
tuidade do processo de habl J teacãe para. o casamento

Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disci
pl tnar- a matéria

lP16940-2 NYDER BARBOSA PMüB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda arpesentada crocõe etteracões na redação do
artigo 466 do projeto de ccnst ttutcãc

Nos termos do Substitutivo, optamos pela sucr-eeeãc inte
gral do referido artigo, razão pela Qual a EJÇencla tem que ser
rejeitada.

1Pl6957-7 GERALDO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

De acordo com a parâmetros apresentados no parecer
Emenda lP16B15-5, a untca referência a assembléia geral que
cabe no texto const ttuctcnat é a da ccntr-tbutcêo sindical,

lP16941-1 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva central Izar, em mst ttutcões r tnancet
r-as oficiais federais, a arrecadação dos impostos da Uniâo

A norma proposta, não obstante os elevados cr-cccs ttcs do
nobre Constituinte é de natureza tnrr-eccnst ttuctcnar , dadas
as car-acrer-tst tcas da meter-ta disciplinada

A COnstituição Que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos duradoura

Assim, somas pela rejeição da Emenda

lP16956-9 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PAkECER •••••••••

Não se acha contemplada no conjunto de normas sobre or-
ganização sindical descrito no parecer â Emenda lP168l5-5,
razão pela qual consideramo-la suprimida

A Emenda preconiza alteração dela
Pela rejeição

lP16942-9 GERALDO CAMPOS PMDB
.......... PARECER .

Não contemplamos a norma da at tnea -e-. do item IV, do
ar-t 17, ce Projeto, no conjunto de preceitos arrolados no pa
recer lP14326-8

Isso é Que propõe a Emenda
Pe1a aprovação

lP1695S-1 GERALDO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Conforme os parâmetros conceituados no parecer a Emenda
lP16B15-5, adotamos, com algumas exceções, o pluralismo sin
dical

A Emenda propõe a Adoção da regra maior da unicidade
s tndtca t •

Pela r-efetcão.

lP16943-7 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Com base no texto do projeto sob exame, podemos prever Que
a futura constituição atr-tbutr-a novos e pesados encargos à
sr-evtoêntca Social Desta forma, constoer-aecs mais sensato
observarmos corno a entidade se comportará, após os prtmei-
ros meses de promulgação da nova carta magna, para, então, a
través de lei cr-emar-ta, promovermos as correções Que se nos
afigurarem necessar tas

lP16954-2 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta da presente enenoa coincide em parte com os pa
r-ãeetr-cs por nós lançados no parecer à Emenda lp14326-S, a e
xemplo da declaração de reconhecimento do exerctctc do direi
to de greve e da vedação de interferência das autcr tuades pú
bJ tcas ,

Mas a nossa proposta envolve mais pontos, não contempla
dos na Emenda.

Portanto, sonos pelo acolhimento parcial

lP16953-4 GERALDO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••• >10••

A proposta da presente Emenda cctnctee em parte com os pa
r-âmetros por nós lançados no parecer à Emenda 1p14326-8, a e
xemplo da declaração de reconhecimento dO exerctctc do direi
to de greve

idas a nossa proposta envolve mate pontos Que a Emenda não
contempla

Portanto, somas pelo acolhimento parcial

lP16952-6 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Já é uma tradição do direito positivo nr-as t tetr-o, fixar
-se em dois anos o cer-tccc probatório para Que o servidor pu
blico adquf r-j r- a estabilidade. Inclusive, ê um instituto ao
Qual todos Ja estão famll tar-taadcs e Que, portanto, desneces
sário seria operar aqui uma mudança

lP16944-5 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida no mértto, tendo em vtata Que os ar-ttaos 336 e
487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
s teteeat taacêo. foram suprimidos no sunst ttut tvo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado á emenda número
lPOO202-S •

lP16945-3 GERALDO CA"POS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Não somente o Parágrafo untco. como todo o artigo é maioria
de lei ordinária

lP1694B-S GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

De não acolher Os casos de servidor recluso ou desapare
cido estão abrangidos na redação atual do projeto

lP16951-8 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A aposentadoria ccncutsôr ta existente no serviço publ I 
co difere fundamentalmente da aposentadoria da sr-evtoêncta •
Que não é ccecutscr-ta

Se estabelecemos a idade limite de 65 ou 60 anos esta 
r-tesos prottitnoo ao ser-vtcor de continuar trabalhando mats
um tempo que ele julga estar ainda apto. Para o aposentado I

pela Pr-evtoêncta não na impedimento algum de cont tnuar- exer
cendo sua atividade ate quando ele quiser

Quanto a aposentadoria aos 30 anos de serviço para o ho
mem e a mulher, indistintamente, entendemos Que a idéia não
deva prosperar E tradição no ntrettc cos tt tvc brasileiro uma
aposentadoria diferenciada para um e outro

Enfim, a sugestão propõe dIgo Que estaria gerando uma
certa precocidade, crefuntctat para uma nação carente ê sub 
desenvolvida

tP16950-0 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER .

Entendemos Que o cacut do artigo 90 contempla a pretensão
cont ida na presente emenda

Pela crejuatctat toace

1P16947-0 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A redação do cnsccstt tvc atende ao seu escopo sem necessidade
de detalhamento. pois sua aplicação e patente-------------------------------------------------------------------------------

lP16949-6 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A redação do projeto atende ás especificações propostas, sem
necessidade de mencioná-las expl tcttaeente, oots são patentes------------------------------------------------------------------------------

lP16946-1 GERALDO CAMPOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

PMDB

PMDB

AMILCAR MOREIRAlP16931-3

lP16936-4 NYDER BARBOSA
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a redação do Projeto pela et tmtnacão de ex
pressões ou de artigos m-esctndtvets , ê: cr-erer-tvet adotar uma
forma Que contenha o cr tnctctc do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que Qualificam a matéria e Que são pertinentes a legisla
ção ordinária

Pela rejeição

eoeouaoa à legislação ordinária.
De fato, a jcrnaca de trabalho deve refletir uma s ttua

ção conjuntural Que só a lei pode atender. Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida eccnômtce do
Pa'is , mas, pelo desenvolvimento tecnetcatcc, por motivos de
Interesse publ tcc ou até por comprovadas razões de ordem cst
ccsoctar , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 4B horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de lei especifica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jct-nacas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os ntveta de produção, até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anSQ10s do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que concensator-tae a rüvet de remuneração Esse aliás,
é o exemplo Que nos dá o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penal taer- o trabalhador, e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida.

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
senatver às r-etrwtnetcacões dos trabalhadores e consciente
das r-eaj tdaoes do sats , poderá, com maior flexibilidade, dis
ciplinar essa controversa Questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração diária do trabalho em S horas, no mã
~imo

lP16933-0 AMILCAR MOREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simpllf'car a redação do Projeto pela eliminação de expres-
sões ou de artigos cr-esctndtvete E prerer-tvet adotar uma
forma Que contenha o pr'nc'pio do dtret ro. como o fez o Pro
jeto de Const 1tutcâo, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que QualIficam a matéria e Que são pertinentes a legIsla
cão cr-dtnãr-ta
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

1Pl6935-6. NYDER BARBOSA P...'OB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresentada prccõe alteração nos oeet tnatãr-tcs
dos recursos financeiros relativos a programas e projetos de
caráter regional Que, nos termos da proposta, devem ser as
instituições financeiras oficiais e não apenas as institui-
ções de crédito restcnats , como está cr-evtstc no artigo 330

AcredttallOs Que a manutenção das tnst ttutcões financeiras
regionais como untcas beneficiárias dos depósitos oos recur
sos de programas r-eatonats é uma medida que visa fortalecer
as referidas instituições, razão pela qual opinamos pela re
jeição da emenda, nos termos do Subst1tutivo

lPl6937-2 "NYDER BARBOSA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende responsab1l1zar a União por depósitos e
act tcacões nas instituições r tnance tr-as por esta controladas

O texto eeenoacc, artigo 285 do Projeto de ccnat ttutcãc.ê
r-etactonacc com o artigo 328, v, do mesmo Projeto, Que atri
bui à Lei do s tstema Financeiro Nacional dispor, entre outras
matérias, sobre a cr-taçãc de fundo, meru tcc com recurso das
tnst ttutcões flnance-1ras. com o objetivo de proteger a eccec
mia popular e garantir depósltos e aot tcacões até determinado
valor

A participação das tnst ttutcões oficiais neste fundo jus
t tr tca-se, principalmente se se considerar Que algumas, a
exemplo do Banco do Brasil 5 A , têm actontatas cr-tveccs aos
Quais otstr-tm.em lucros e dividendos e Que, evidentemente, de
vem -esccncee - junto com o actontsta majoritário - pelas
obrigações da instituição. Não nos parece legltilllO pretender
Que a união, com recursos arrecadas da toda sociedade, garan
ta, com exclusividade, os depósitos e as aplicações realiza
das nas instituições financeiras Que controla

Assim, não obstante os elevados propósttcs Que tnsptr-am o
Autor, somos pela rejeição da Emenda.

Pela rejeição

1P16938-1 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pr-opõe alterar a redação do parágrafo untcc do
artigo 284.

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contem as-
pectos "que representam efetiva contribuição para o ecer-eer
çoamento do sr-cf etc de ccnsr ttutcãc que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o artigo em foco a segu1nte r-ecacãc ~As disponibi 1idades de
caixa da União serão ceccsttaces no Banco Central As dos Es
tados, do ntstr tto Federal e dOS MuniC'pios, bem como as dos
Órgãos ou entidades do poder Publico e das empresas por ele
ccnerctaoas, em instituições. financeiras cr tctats , ressalva
dos os casos previstos em lei·

Pela aprovação nos termos do substitutivo

lP16934-B NYDER BARBOSA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o art. 360 Que impõe 1 imitação fi.
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência cceotementar para seus
servidores Entendemos consistente o al'gumento de Que se tra
ta de matéria mais própria de legislação cectnãr-ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento especifico em dois decretos
executivos, o Que demonstra a or-eccvcacãc do Poder Público
com a questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a r tscar t
eacãc dos ~fundos de pensão· é ccecetêncta de urna Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e asstetêncta Social
a Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares per-t tnentes------------------------------------------------------------------------------
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1P16957-7 GERALOO CAMPOS .MO' 1Pl6973-9 SERGIO SPADA. PMOB

aqui tambem contemplada
Pela aprovação parcial

te os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a
sistemática Que orienta os cr-tncrctce na parte relativa '
aos Planos e Orçamentos

lP1697B-O IVO CERSÚSIMO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento, nos termos do sctist í tut tvc

lP16974-7 IVO CERSÓSIMO PMDB
.......... PARECER .

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no
sunst t tut tvo,

TP16977-l IVO CERSÓSIMO PMDB
.......... PARECER •••••••••

Versa esta Emenda sobre o quinto constitucional reser
vado aos advogados e membros do atntatér tc Público, para nele
incluir a classe dos Delegados de sct tcta, o Que, convenha
mos, carece de suporte histórico------------------------------------------------------------------------------

lPl6979-B IVO CERSOSIMQ PMOB
.... •••••••• PARECER •••••••••

fi, emenda cont t t ta com as emendas sucr-ess tvas pelas quais

-------------~~!~~~--~~~~-~:~:~:~~------------------------------------------
IPl69BO-l IVO CERSÚSIMD PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As supressões ou acréscimos propostos com respeito ao i
tem convergen para a "tauereace de teces perante a tet ", aco
l trtda no Substitutivo

.MO'lP16976-3 IVO CERSÚSIMO
••••••••• PARECER .

Pe1a aprovação
Acolhida no mérito e na forlll2

lP16975-S IVO CERSÓSIMO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Emendas no mesmo sentido desta tiveram parecer centr-ar-te,
prevalecendo a fl1osofta da absorção do ISS pelo ICMS A in
clusão dos serviços no âmbito de incidência de um imposto
mais abrangente sobre circulação, como previsto no Projeto,
tornará mais racional e eficaz a sua cobrança, sem Que isso
signifique m-ejutac para os Mun1c'ptos Estes, segundo ainda
o Projeto, terão assegurada uma participação maior no novo
imposto, não apenas á guisa de compensação, mas também para
terem garantida maior Quota no produto da arrecadação tribu
tária

_.._--------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------

lP 16959-3 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Acrescenta ao disposto na letra -P do inciso II do ar-t
17 do Projeto de Constituição a expressão "r-essa tvado o dis
posto na letra ~g-. inciso IV, deste artigo- Em nossa opi
nião, o melhor e suprimir totalmente a referida letra ~f-

Pela prejudicialidade

IPl6960-7 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O objetivo principal deste ctacos tt tvc é o de impedir a
exploração que se faz do trabalho pelo prestador de serviços
em caráter permanente A grande injustiça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um salário con
dizente ao Que elas recebem pelo serviço prestado

Quanto à intermediação temporária ou sazonal, julgamos
que devido as car-acter tst tcas próprias, principalmente, das
zonas rurais, não deva ser proibida

Finalmente, em se tratando de um preceito amplo deverá
;ambém ser regulamentado atr-avés de lei or-dtnar-ta

1P16963-1 SÉRGIO SPADA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a emenda alterar a redação do To do artigo 273
do projeto

A redação constante do projeto é tecnicamente precisa
Quando def 1ne o seu a I cance

lP16958-5 GERALDO CAMPOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Segundo os parâmetros por nós delineados no parecer á
Emenda TP168l5-S. deve ser suprimida a norma da al1nea -d-,

CIo item IV, do ar-t 17, do Projeto
Pela aprovação

lPl696l-S SÉRGIO SPADA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O objetivo da emenda já está equacionado no projeto su
bst í tut tvc Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo

--'---~--~;~6962:3---------S~~GIÕ-S;~~~----~-----------------------;;~~--------

••••••••• PARECER •••••••••
Pela aprovação parcial, nos termos do subst1tut tvc

lP16964-0 SÉRGIO SPADA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A questão do -sf stema de eovernc-, em face das discus
sões Que ainda se processam, será definida após a elaboração
do subst ttut tvc

lP1696S-B SÉRGIO SPADA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Constituição deve limitar-se a afirmar o direito a apo
sentecor-ta-espectar , oetxencc ã teats tecêc cr-ctnér-te a tncum
bêncta de especificar as at tvtcaoes or-cotctaoo-as do benet r
cio e as ccnctcões para sua concessão

lP16966-6 SÉRGIO SPADA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Na todo a presente Emenda já foi contemplada e alguns
desdobramentos se coadunam melhor no momento da elaboração da
legislação cr-dtner-ta e complementar

Pela rejeição

lP16967-4 SÉRGiO SPADA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP16968-2 SÉRGIO SPADA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria objeto da Emenda ser-a oportunamente considera
da por ocasião da elaboração do Substitutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPl6969-l SÉRGIO SPADA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente Constituinte Sérgio Spada Quer que a imunidade
ao imposto sobre transmissão -eeuee mortis", seja restrita a
bem imóvel definido em lei como de famU ia Nesse sent toe.
propõe alteração do 3 do Art 272 do Projeto de Constitui
ção, que" concede o privilégio aos bens que s tr-vain de moradia
00 cõnjuge sobrevivente ou de herdeiros

Procede a alegação do autor da emenda de que a não inci
dência genérica do imposto sobre heranças, na redação do Pro
jeto, benedtctar-ta imóveis residenciais de luxo também e até
o numero de herdei r-os

Na verdade, a redação do Projeto contém termo ountc que
chamou bem de moradia, dtscr-tmtna entre cônjuge e companhetra
(o) e ignora Que o cõnjuge é meetro. não havendo aí transmis
são

set tzeente. na nova versão do Projeto de Constituição, é
suprimido aludtdo paragrafo

De forma que a emenda proposta co1ncide com a decisão da
Comissão de Sistematização

Pe1a aprovação

lP16970-4 SÉRGIO SPADA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O projeto de ccnet ttutcãc prevê que os Mun1cipios com
população superior a três milhões de habitantes poderão 1ns
t ttuf r 'tr tnunats de Contas Colocado dessa forma mantém as
existências dos Tribunais hoje funcionando e não obriga, acue
tes euntctpf os Que, apesar de possuír-em três milhões ou mais
de habitantes, a instalarem os referidos' Tribunais

lP 16971-2 SÉRGIO SPADA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do aetatcr-, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em ieatataçãc
crctnãr-ta, eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais dest inadas
â Seguridade possu1 implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento vta legislação tnrr-acons r t tu
ctcnar poder-tem ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser ete-ietccs
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas eor-esentaoas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supress tva. remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordtnário

JP16972-1 SÉRGIO SPADA PMOB
••••••••• PARECER .

Esta Emenda intenta suprimir o 4 do art 270 e, na par
te final do 3 do mesmo artigo, a expressão "r-erer-ente ao
disposto no item I do 10 CIo art. 272-, 3 e 4 estes Que
foram suprimidos (projeto de Constituição)

Pela rejeição--------------------------------------------------------------------------------
lP16973-9 SÉRGIO SPADA PUDB
••••••••• PARECER ..

O conteucc da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demats emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan-

lP16981-0 IVO CERSÚSIMO PMDB
.......... PARECER •••••••••

fi, emanda permite a reeleição dos detentores de mandatos
eletivos executivos e propõe alterações no item II do art 27

O instituto da reeleição não é de n6ssas tradições repu
blicanas, nen se adapta ã nossa realidade cct tt tcc-etettcr-et

Entendemos que o referido item deve: ser mant tec com a re
dação do Subst 1tut tvo •---------------r---------------------------------------------------------------

lP169B2-8 CASSIO CUNHA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Há engano, na jusr tr tcacãc da Emenda, Quando afirma Que a
competêncla residual ter-ta sido estendtda aos Munidp1os, no
art 261 do Projeto de Constituição Essa competência só está
prevista para a União, os Estados e o Distrito Federal ccn
eecceoteeente, a Emenda está proe! tuteada

----------~-----~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_-_:._--------------------------_..--------
lP169B3-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMD6
••••••••• PARECER .

Pela rejeição Trata-se de dispositivo estranho aos prin
ctptcs de descentraHzação administrativa e financeira O Pro
feto corrige o Que, ao longo dOS ultimas vtnte anos, muito se
cr-f t tcou , O centralismo financeiro, eomtntstr-t tvc e pct tt tcc
do governo federa 1

------·--~~~~~~;:~---------cAssIõ-c~~~~-~I;;-----------------------~;~~--------

••••••••• PARECER. .
A Emenda atende ás diretrizes consubstanciadas no ntr-ettc

ur-eentst tcc Deverá, entretanto, ser submetida ã técnica rena
ctcnat adequada, nos termos do substitutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPl69BS-2 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução ofere
cida no Substitutivo

1P16986-l CASSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito eseectat , e acreditamos Que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pais, pela aprovação parcial

lP16987-9 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .oe autoria do nobre Constituinte Agassiz Alme1da, somos,
por ccer-êocta, pela rejeição desta emenda •-------------------------------------------------------------------------------

lP169BB-7 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
........... PARECER .

A Proposição 'em exame abrange o principio da vinculação
de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na forma do 5u
bst í tut tvc

lPl69B9-S CÁSSIO CUNHA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame apresenta vat tosa contribúição que o
suest ttut tvc incorpora em sua essência
Pela aprovação parcial. -

1P16990-9 CASSIO CUNHA LIMA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pretende a Emenda em apreço alterar o item IrI do ar-t
257, substituindo-se o termo valorização pelo termo benefi
cio, uma vez Que este seria melhor apl tcavet â ccntr teutcãc
de metncr-ta

Parece-nos tnaceeueca a substituição proposta, pois a va
tcr-taaçãc é que expressa o beneficio proporcionado ao tmôvet
pela realização da obra pública Reforça essa asser-t tva o fa
to de Que se não houver ....atcr-tzacão não se poderá cobrar a
contr-teutcãc de melhoria

Ademais, sob. o aspecto recactcnat , verifica-se Que a uti
lização do vocábulo cener tctc, em substituição ao termo valo
rização, afetaria a clareza do qtecos tt tvc supracitado '

Pela rejeição--------------------------------""----------------------------------_..--------
lP16991-7 CÀSSIO CUNHA LIMA PM06
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela crefudtctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP16992-5 BENITO GAMA PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda propõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto
de ccnst trutcãc da Comissão de Sistematização.

A matéria disciplinada pelo artigo em toco é de natureza
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eminentemente administrativa, não se fust tt tcanco a sua in-
clusão no texto constitucional

Assim, face a supressão, que pr-opoecs , do artigo 284. en
tendemos pr-efuotcaoa a Emenda em exame------ ...-----------------------------------------------------------------------

1P16995-0 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a Emenda subst t tutr- a vrtactdeoe" pela simples
estabilidade. a flm de combater o Que chama -juizite- Alte
rando, tão profundamente, a consagrada independência dos ma
gistrados, a proposição. para merecer acolhida, deveria con
tar com o apoio maciço do Plenário-------------------------------------------------------------------------------

lP16996-B JORGE ARBAGE PSB
••••••••• PARECER •••••••••

A aposentadoria compulsória é um Instituto Que deve per
manecer Entendemos que ela fixa um limite. de trabalho no ser
viço cuot tcc importante tanto para o tnctvtouc, Que merece
um justo descanso, COlOO para a administração, que necessita
de uma renovação de seus Quadros-------------------------------------------------------------------------------

lP16993-3 BENITO GAMA PFL
"'."•••••• PARECER •••••••••

Pela cr-ef udtctat toace A mater-ta ja consta do projeto com
redação adequada à discriminação de rendas constante do Sis-

------------_!:~-~~~~~:~~~~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~-------------------------------
1P16994-1 VILSON SOUZA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe (a) que se abra caminho para a
nacatcnat taacão dos bancos e (b) Que as cartas-patentes dos
bancos sejam inegociáveis A segunda parte da emenda esta
prejudicada porque consta do Projeto de Constituição Quanto
a primeira sugestão, preferimos -manter os cnsccstt tvcs
aprovados no âmbito da ccmtssêc do Sistema Tributário
Somos pela rejeição

lP 17010-9 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

acrcveeos a enenoa no mérito. lncorporando ao Substitutivo
a sugestão aferida-------------------------------------------------------------------------------

1P1701l-7 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
• •••••••• PARECER .

A sugestão e oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do sucst ttut tvc do Relator

11'17014-1 AMILCAR MOREIRA PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe alterar o cacct do artigo 2B4 do Projeto
de ccnst ttutcêc da Comlssão de Sistematização

A matéria ctsctpt tnaca pelo artigo em foco é de natureza
eminentemente administrativa, não se justlficando a sua in-
clusão no texto constitucional.

Assim, face à supressão, que propomos, do artigo 2B4, en
tendemos prejudicada a Emenda em exame

Pela prejud'cial tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

Pelo não acolhimento por ter s tec ccns tcer-aca a matéria
c-cer-ta de leglslação orctnár ta ~

---------------------------------~--------------------------------------------

lP17013-3 AMILCAR MOREIRA PMOB
."' PARECER ••••• "' ..

A matéria objeto da presente Emenda é, a nosso ver, de
natur-eza infra-constitucional

A autorização para Que as instituições ct ictats de crédito
operem em todos os segmentos do mercado financeiro deve
estar- sujeita ao próprio desempenho das funções Que se deseja
do mercado

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'17012-5 JOSE IGNACIO FERREIRA- PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Não se trata de matéria de natureza ccnst r tuctonat Pela
rejeição

FFLBENlTD GAMA1P'6992-5

1P16997-6 José TINOCO PFL
••••••••• PARECER .

A sugestão ee nova redação do 3 do ar-t 349 é acolhida
par-ctarmente no seu mer1to-------------------------------------------------------------------------------

lP1699B-4 IVO CERSOSIMO PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

é matéria disposta na sot tcta Mllitar
Suas atribuições deverão constar de lel ordinária------------------------------------------------------------------------------

lP16999-2 IVO CERSÓSIMO PMDB
••••••••• PARECER .

O tema objeto da Emenda integra o Projeto. com o texto
majcr-t t ar-j ament e aprovado pela ccmtsssc reeãt tca. Pela ereju
dtcat idade

1P17015-Q AMILCAR MOREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe alterar a redação do paragrafo untcc do
artigo 284.

A Emenda apresentada pelo Nobre COnstituinte contém as-
pectos que representam efetiva contribuição para o aperfei-
çoamento do Projeto de ccnst ttutçãc Que estamos elaborando

Assim. somos pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o artigo em foco a seguinte redação -As disponibilidades de
caixa da União serão ceccst tacae no Banco Central As dos Es
tados. do Distrito Federal e dos euntctptos , bem como as dos
Orgãos ou entidades do poder Público e das empresas por ele
controladas, em tnst ttutcões e tnancetr-es or tctats , ressalva
dos os casos er-evtsrcs em tet-.

Pela aprovação nos termos do suost ttut tvc.

lP17020-6 ANTONIO DE JESUS PMDB
• •••••••• PARECER .

Assiste razão ao Autor O legtslador or-ntnãr tc poderã
ocupar-se da matér-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP17025-7 MARCOS LIMA PMDB
••••••••• PARECER _ ..

Ante o acolhimento da Emenda no 1p145D4-0, considero pre 
juotcaoa a presente proposição--_..._--------------------------------------------------------------------------

1P17019-2 ANTONIO DE JESUS PMDS
.......... PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros prlnc'pios ou pela sua impertinência com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição.------------------------------------------------------------------------..----

lP17024-9 FERNA.NDO BEZERRA COELHO PMOB
••••••"'•• PARECER •••••••••

Embora com outra redação. Quase todos os itens da
proposta estão atendidas no Texto do Substitutivo. com ex
ceção do -oatr-teõntc tnotvtcuat ", pois a idéia do novo
fundo cedeu lugar à preservação do FGTS, ainda Que sob no
va filosofia

PMOB11'17026-5 ANTE~O DE BARROS
• •••••••• PARECER •••••••••

IP17021-4 ANTONIO DE JESUS PMIJB
.......... PARECER .

A tradição const f tuctcnat brasileira consagra a inviolabili
dade do sig110 da correspondência e das comunicações em ge
ral E necessário, entretanto, não permitir Que tal seja uti
lizado como forma de vtotacãc da. lei.
Pela aprovação-----------------------------------------------------------------------------

IP17016-B AMILCAR WJREIRA PM!lB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se Coaduna com o atual propôsttc
de simpl tt tcer- a redação do sroj etc pela eliminação de ex
c-essões ou de artlgos pr-esctnctvets É cr-eter-tvet adotar uma
forma que contenha o nr-rnctcrc do direito. como o fez o Pro
jeto 'CIeconstituição, sem, entretanto. estender-se em aspec
tos Que Qual tr tcam a meter-te e que são pertinente à teats ta
ção cr-ereár-ta

Pela r-ef ercãc

1P17022-'2 LÉLIO SOUZA PMOB
••••••••• PARECER .

A presente emenda isenta as embarcações de esporte, tu
rismo. recreio e apolo marHimo de terem tr-tnutacão de dois
terços. no mtnteo, de brasileiros, atendendo assim ao bom
senso e aos acordos tnter-nactcnats

_______________~:.::_~~~ação ~ _

1P17023-1 L~.LIO SOUZA PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende se tnctu. na Constituição, dispositivo de
terminando que o ür-as t t defenda "ac perpetuam- seus direitos
na Antártida
Pelo não acolhimento, por cesnecessar-to

1P17017-6 AMILCAR MOREIRA PMDB
• •••••••• PARECER .

A definição dos eequtsf tos para designação da cu-etc-te do
Banco Central, bem como os seus 1mped1mentos apos o exerctcto
do cargo são otepcett tvcs que devem constar da Carta Magna.
visto que o Banco Central em coatcuer- cats moderno é o "banco
dos bancos- É a autoridade monetária Que deverá regular a
oferta de moeda e de credito na economia, bem como fiscalizar
as tnst ttutções

QUanto às demais tnst ttutcõee oficiais a própria lei do
SFN poderá def1nlar os referidos cr-ttér-tos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP17018-4 SEVERO GOMES PMOB
••••••••• l=>ARECER •••••••••

A emenda foi parcialmente acolhida. no que se refere as
proposições contidas no caput do artigo primeiro e em seus
dois pr-teetrcs parágrafos No SUbstitutivo, julgamos mais
acequac ut t l1zar o conceito ec-ter-r-as de posse imemorial- ,por
parecer-nos mais preciso que o de "ter-r-as ocupadas pelos in
ntca'", ut t t tzauc na Emenda em apreço. Da mesma forma, as de
finIções oferecidas aos conceitos mencionados possuem pequena
diferença Além disso, a expressão -e do sunsoto'", registra
da no parágrafo sesuncc do artigo cr-teetr-c, não consta do tex
to do Subst t tut IvO

Pela aprovação parcial

1P17OO2-8 IVO CERSOSIMO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A ecosentaccr-ta ccnoctser-ta existente no serviço publi 
co difere fundamentalmente da aposentadoria da Previdência '
que não é compulsÓl'ia

Se estabelecemos a tcade limite de 65 ou 60 anos esta 
rtamos proibindo ao ser-vtccr- de continuar tr-ana tnanuc mafs
um tempo Que ele julga estar ainda apto Par-a 1) aposentado 1

pela pr-evtoêncta não há impedimento algum de continuar exer
cendo sua atividade até quando ele Quiser

Quanto à accsenteecr ta aos 30 anos de" serviço para o ho
mem e a mcrner-. indistintamente, entendemos que a idéia não
deva prosperar é tradição no direito pcs t t tvo nr-ae t i etr-o uma
aposentadoria dtrerenctaca para um e outro.

Enfim, a sugestão propõe algo Que estar la gerando uma
certa precocidade, prejudicial para uma nação carente e sub 
desenvolvida.

1P17DOO-l IVO CERSOSIMO !'Moa
••••••••• PARECER •••••••••

Pela Rejeição As transferências de recursos. da untão pa
r-a Estados e Munlc'plos, foram, no projeto, sign1ficat1Vamen
te ampliadas steva-tas mais ainda, como pretende a emenda,
sem a correspondente transferência de encargos, coecr-ceate o
eecer-at tsec de integração. ou seja, a União não dlsporé. de
recursos para socorrer as regiões pobres e implementar pro-
gramas de integração nacional-------------------------------------------------------------------------------

11'17001-0 IVO CERSOSIM) ~MDB
••••••••• PARECER .

PermIte a emenda o at tstaeentc e o voto .aos maIores de
dezesseis anos de idade.

Entendemos Que a idade para o alistamento deve corres
ponder àquela da responsabilidade ctvt t e penal.

Aos dezesseis anos de Idade. o jovem ainda não ecqutr-tu
a maturidade- necessária para o exer-ctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de co'euncacãc e dos recursos da infor
mação escrita

lP17004-4 IVO CERSOSIMO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda sretence r-etnctusr- o ISS no lugar do Imposto de
rendas a verei o •

Tal modiftcação cuecrar-ta o sistema tributário proposto

-------------~~-~_:~~~~~~~~~_:~:~:_:~!~~~_:_~~!~~~~~:-----------------------
1P17005-2 ASDRUBAL BENTES PMDB
.......... PARECER •••••••••

A elevação gradativa da par-t tctpação dos Estados, Dis-
trito Federal e Municipios na arrecadação tr-tbutár-ta, como
pr-evtsta no item II do 10 do artigo 461. foi a fórmula en
contrada. desde a Subcomissão dos Tributos. para posslbl1itar
as acomodações necessãr-tas e ceccrr-entee dessa etevacêc, Pela

-_..._---------~~!~~~:~---------------------------------------------------------
1P17oo6-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER .

A matér-ta, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo esoectat , e acredHamos Que ao tema foI dado o tra
tamento condizente com- a sua 1mportãncla

Nesta etapa do processo de elaboração Const 1tvctcnat ,
parte da emenda deve ser acotn tca pelo Substitutivo

------------------~~~~~~~-~~~:._~:~~-~~~~~:~~~-~~~~~~~-----------------------~
1P17007-9 JOSE IGNÁCIO Fl:RREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

Ao sugestão é oportuna e pertfnente e f01 acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

1P17003-6 IVO CERSOSIMD PMDB
•••••••• '" PARECER .

A emenda proposta em nada altera substancialmente o Projeto
do Relator

1P17oo8-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda, apesar do tndtscut tvet mérito Que contém, não
inova a disposição Que intenta modificar.

O texto orlg'nal. apesar de ma's extenso, cre-sce cono
tação mais 1medlata sobre o reconhecimento aos tnotos de seus
ctr-ettos cr-tntnãr-tcs sobre 0$ temas Que ocupam

Tais razões oesaconsetnam a aceitação da Emenda
• Pela rejeição

---------~~~;õõ9:s---------JÕ~~-Í;Á~ÍÕ-;E~~~~----------------..--~~;--------
.......... PARECER •••••••••



505
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

lP17030-3 ANTERO DE BARROS PMDa
"''''.'''''''''''''''''' PARECER "'''''''''''''''''''.'''

Pela aprovação parcial na ror-ma do Substitutivo, quanto
a redação proposta ao ar-t tac, O dispositivo acrescentado de
vera ser objeto de ret cro tnar-ta

lP17043-5 VLADIMIR PALMEIRA PT
"''''**'''ot''''''''' PARECER ."'."'01- .... '"

A nova redação pretendida pelo autor desta emenda, come
te équivocos que não podem merecer aprovação A indenização
ao invés de participação do proprietário no resultado de la-

1P17035-4 ARNALDO FARIA DE SÃ PTB
•• ",,,,,,,,,,,,,,,,* PARECER "'..... "'''' ... '''

Na forma como se encontra já está entend1do que a Pol teta
ctvt t ter-a sua area restrita de atuação Atender ao proposto,
seria criar nova Pol teta

1P17042-7 GUMERCINDO MILHOMEM PT
",•• ",.",,,,,,,,,, PARECER ."''''''' ••• ''''''

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Com1ssão
de âtstemat tzacão, opinamos pela pre~ud1cialidade da Emenda

Prej udtcada
-------------------------------------------~-----------------------------------

PTa ~

PTVLADIMIR PALMEIRA1P17043-5

lP17054-1 OTTOMAR PINTO
."'''''''''' •••• PARECER •••• "''''''''''.

.0 princlp~o da isonomia, acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não discrim'nação
espec1f1cações suscet'iveis, de provocar polêmicas

As espec1ficações devem-se afastar do polêmico, c1rcuns
"revenco-se à proteção aos d1reitos e l1ber.:dades fundamenta
lo

------------------~::~-:~:~~~~~~-~:~~~::_--------------------------------------

lP17047-8 PAULO DELGADO PT
'*"''''*'''''''''*''' PARECER "'••"'.*"'*'"

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema a-nua amplamente discutido nesta fase da elabora 
ção teats tat tva Da mécta das sugestões analisadas, em seus
nucleos, frutificaram os dispositivos relacionados en artigo
do mesmo número do Substitutivo, que tanto quanto cosstvet
procura responder ar trmat tvamente, em parte e em essêncta, às
f1nal1dades pretend1das na proposição sob exame Pela aprova-

-------------~~~-~~::~~:_------------------------------------------------------
lP17048-6 FLORESTAN FERNANDES PT
"''''••• '''•• ''' PARECER •• "'''''''.''''''.

Trata-se de enunctacc de grande importância para a poHti
ca educacional

Deve ser acolhido com as ressalvas tnrr-econst ttuctonats

-----------------~::~-~~:~~~=~~-~~~:~~~----------------------------------------
lP17049-4 LUrZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
"'''''''•• '''*'''''' PARECER "'''''''''''''''''''.'''

A Emenda estabelece prazo, a part1r da programação da nova
constituição, para a realização de eleições gerais no sats ,

bem como prazo para as r-esoect was posses
A proposta, em que pesea justificativa de ncoer-ntzacãc das

t toer-encas cct tt tcas , esbarras no interesse de se 1mplantarem
as reformas e alterações determinadas pela nova const ttutcêo
o atual corpo do Pa1s

----------------~~~:.:_~~~~~~~~:-~::~-~:~:~~~~-~~-~~:~~=-----------------------
lP17050-8 DOMINGOS JUVENIL PMDB
"'."'''''''''' ... ''' PARECER ."'."''''''''''.'''

Na estipulação coe fatores determinantes da intervenção
estatai no dOll\1nio econôm1co e da cr tacêc dos monop61 tcs , os
preceitos r-etat tvos a segurança nacional desempenham função
importante, não devendo, portanto, serem omitidos como
pretende a emenda

Por outro lado, não 58 pode oesconatcer-ar-, tambem que na
organ1zação da atividade produtiva, as empresas estatais de
seMpenham "relevante função social, pela produção de bens e
pela p-estacãc de uma série de serviços essenctaf s que just t
f1cam plenamente a concessão de eventuais benee tctcs ou sub
venções a essas organ1zações... Não fa"1a sent1do, entretanto,
diferenciar essas empresas do ponto de vista da ccncessãcce
oener tctcs f tsca f s

----------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~~-----------------------------------------
lP17051-6 DOMINGOS JUVENIL PMOB
"''''''' ..'''*'''.''' PARECER "'''''''''' •• ''''''.

De fato, e natur-eza particular Que reveste a intervenção
estatal no dcntntc econômico, vinculada a preceitos relativos
a segurança nacional ou a interesses cctet tvos relevantes,
por si s6, justifica eventuais concessões de cr-tvt téatcs
e/ou subvenções a estas entidades cüct tces

Com efeito, ao Estado ccecete a prestação de uma série de
serviços essenciais á população, e a produção de um conjunto
de bens estratégicos, que demarcam a sua relevante função se
clal e econômica, ao tempo em que a distingue e a dteer-encta
da trrtcf at tva privada

Nessa perspectiva, se não fust tr tca a concessão de oeneet
cios fiscais que não sejam extens tvets às empresas privadas

----------------~:~~-~~~~~:=~~-~:~~~:~-----------------------------------------
1P17052-4 DOMINGOS JUVENIL PMDB
."'''''''''''''.*''' PARECER **"''''*''''''''''''

Impertinente.
Insurge-se a emenda contra a tntctat tva teatstat tva corr

rer-1da ao fMnister10 Público
Em pr-tmetr-c lugar, vale ressaltar que a rntc tat tva em a

preço se t ten te aos interesses do pr-ocr tc órgão
Em segundo lugar, não se compreende tal 1mpugnaçâo,quan

do se r-etnvtnctca para o próprio povo o direito de tntctar o
processo legislativo

------------------~::~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1P170S3-2 OTTOMAR PINTO PTa
"''''•• '''.''''''. PARECER ••••• "''''.'''

A Emenda ora ofereci dá vtsa à sup r-eseãc do art. 429 do
projeto, o qual autortza se~am os atos ceat tcaoos ceto coman
do dos governos autoritários desde 1964 suscet tvets de apre
ciação pelo Poder uudtc tar to

Essa sempre f01 uma das grandes aspirações daqueles que
se viram tníusttcaoos pelos atos em questão.não podendo a no
va const ttutçãc deixar de atender os anseios em questão, es
pecialmente numa fase de transição para a consolidação do
regime democrãt1co

-----------------~:~~-~:~~~~~~-~~_:~:~~~:_----------------------------~--------

vr-a fa e objeto do Código Civil Por outro lado, o conceito
de mtner-af s estratégicos requer um tratamento d l nárntco , atra
vés de 1e1 ordinária e que somente pcoeré ser definido medi
ante uma sct vt tca Mineral a longo prazo o

------------------~::~-~:~:~=:~------------------------------------------------
lP17044-3 JOÃO PAULO PT
"'''''''.'''.'''.''' PARECER "'''''''''' .... ''''''

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o e-a
tanento condtzente com a sua tmoor-têncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acotntoa pelo Substitutivo__________________~~~~~~:_~~~:.:_~::~_~~:~~==~~_e~~~~~: _

lP170t1S-1 PAULO DELGADO PT
*"'•• "'."''''''' PARECER *"''''.'''''' ... ''''''

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágrafos do Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema a'nda amp1amente d1scut ido nesta fase da elabora 
cão ieatstat tva Da médta das sugestões analisadas, em seus
núcleos, rr-ut í t tcar-am os utscos tt tvcs relacionados em artigo
do mesmo numero do Substitutivo, que tanto Quanto cosatvet
procura responder afirmativamente, em parte €o em essência, as
fiMl idades pretend1das na proposição sob exame Pela aprova-

-------------~~~-~~~~~~:_---------------------------------------------~--------
lP17046-0 PAULO DELGADO PT
"''''.'''''' .... ''' PARECER "''''''''''.''''''''''''

Propõe a Emenda al1stamento obrigatório e voto facultat tvc
Acolhemos a proposta do al1stamento oor-taatõr-to. _
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado br-as tt e tr-c ainda nao
está preparado cer-a exercer esse direito Sua prat1ca poderia
ser cr-efuctctat a recr-eeentet tvtcece cct tt tca e popular dos
eleitos As grandes abstenções ccoer tam levar ao poder mino
rias r-eencata e comprometer a lisura dos pleitos devido à

corrupção eleitoral
Sendo o exer-ctcto do voto um dever ctvtco, entendemos Que a
~br1gator1edade do voto deve ser mant1da

PTB

PTB

PTB

lP17034-6 ARNALDO f-ARIA DE SÃ
"'."' ...."'."' .. PARECER ."'•••••••

Entendemos ser aater ta de 'a1 orl:Hnaria

lP17033-B ARNALDO FARIA DE SA
"' •••"''''.'''* "ARECER ."'*••"'*"'.

arrtenoemcs ser matéria de lei ordinária

lP17036-2 ARNALDO fARIA DE SÁ
."'''''''.'''*'''. PARECER "'*."''''.''''''..

Entendemos ser meter-ta de lei cr-emar-ta

A elevação gradativa da participação dos Estados, Dis-
trito Federal e auntctctos na arrecadação tributária, como
prevista no item II do 10 do artigo 461, foi a formula en
contrada, desde a Subcom1ssão dos rr tcutcs , para possibilitar
as acomodações necessar tae e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição

lP17037-1 LUIZ GUSHIKEN PT
•••"'.*."'''' PARECER ...."'''''''''' ••

A autorização para contratação de empréstimos externos
deve f1gurar entre as mater í as de competência da untão Toda
vta. não deve ser competênc1a cr-rvet tva Entendemos que o
C N deve dispor sobre a matéria, cem a sar-cãc do Pres1dente
da aecueli ca

A auditoria da divida externa pelo C N , conforme propõe
o ilustre Constituinte, não e matéria de natureza constitu-
cional

1F17032-0 ARNALDO FARIA DE SA PTa
"''''.''''''.''''''''' PARECER **."'."''''''''''

Há determinadas categor1as cror tss tonats dentro do serviço
publico que, dev1do ao exer-ctctc de at tvf danes perigosas, com
ser-tos r tscos de vida e par-a a sauoe. merecem ter uma aoosen
taocr ra espectat

Entretanto, não cabe à ccnst rtutcêc estabelecer quais as
at tvtoaces que devem ser enquadradas nesta escecte Diante
disso, será inserido na Nova Carta um ctsccs tt tvo que remeta
para a lei complementar a regulamentação a respeito

lP1703B-9 VLADIMIR PALMEIRA PT
**"''''...''''''''' PARECER "''''•• ''''''•••

O pretendido artigo 82 trata do óbvio Idem quanto ao ca
cut do novo 83 Sem parágrafo untco consagra uma limitação im
ocss tvet de controle na prática O novo 84 ccutr-ma pela to
tal intervenção estatal na ecônomta. que não se coaduma com
o regime demarcado O de no 85, ccnseauêncta das anteriores,na
s ts temát tca adotada pela emenda é de ser recusado tambem

Pelo não acolhimento

l D17031-1 FLÁVIO ROCHA PFL
."''''.'''•••• PARECER ."'."'."'."''''

O exer-ctctc da ctcaeente não pode estar sujeito a r-as-
t e tcões de escécte alguma, mormente as de natureza pecuniá
ria Essa deve ser a regra As exceções ou escecte tcecões devem
;er estabelecidas pelo legislador ordf nar-tc

lP17041-9 ARTUR DA TÁVOLA PMDS
•••• "'.."''''''' PARECER •• "' .

Propõem os subscritores da Emenda extinguir os cr-aãos da
JUstiça M11itar, em todos os mvets , devendo os cr1mes por
ela julgados passar à cosmetêncta da justiça comum, o que,
convenhamos, é um atentado a especialização-------------------------------------------------------------------------------

1P17039-7 IRMA PASSONI PT
••"'."'."' •• PARECER "'''''''.''' ..'''.*

-----------------~::~-~~~~~~=:~-~~~:~~:.:_~~:-!:~~:_~~-:~~:~~!~~~~~------------
lP17Q40-1 VLADIMIR PALMEIRA PT
"'''''''''''''''''''*''' PARECER •• "'''''''.''''''.

Sabidamente todo um conjunto de variáveis desempenha im
portância estratég1ca para a est tccrecêc do eeee rvc controle
nacional sobre um determinado empreend1mento, dentre as qua t s
se destacam o controle de capital, de tecncroata e do acesso
a mercados

Ao rüvet constitucional, é mais teccr-tante assegurar-se
a exigênc1a de controle cectsõr to. de uma forma global, para
Que se possa, na legislação ordtnar-ta, contemplar toda a es
cectr tctoeoe setorial necessária á definição e consecução do
efetivo controle tecnológico nacional em um determinado seg
mento econômtco Assim, não basta assegurar Que o centro de
cisório esteja localizado no eats É necessário explicitar a
sua titularidade por br-as t l etr-cs

Por fim, cabe ressaltar ainda que o tnst ttutc da reserva
de mercado e o tratamento diferenc1ado às empresas nectonats
ja estão assegurados no projeto

Pela Aprovação Parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP17028-1 ANTERO DE BARROS PMDB
",,,,•• ,,,..,,,,,,,,, PARECER .."'."' ••• "'.

De fato, a oee tntcãc proposta e a que melhor atende aos 1nte
resses do Pa\S e assegura a brasileiros os benefícios sob as
formas de subvenções, ou tncent tvos , ou outros instrumentos
de promoção da at tv tuaue econõntca constantes dos planos e
programas de eesewctvvseotc nac~onal

Deve-se acrescentar que com a extnêncta de domtc t t to no Pats
desses titulares, impedir-se-á qualquer desvio de nener tctcs
ou vantagens
Assim falta a redação do texto da emenda eator- rigor
conceitual que se obtém com a excr tcttecãc de titularidade
direta e indireta e com a extçêncta de oomtcti tc no País

-------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~:_--------------_.._--------------------------
lP17029-0 ANTERO DE BARROS PMDB
."'."'."'.*'" PARECER ... *"''''''''''.*

A sugestão e prejudicada pela supressão do art 345,
tntegl a-------------------------------------------------------------------------------

lP17027-3 ANTERO DE BARROS PMDB
...... *••• PARECER .***.***.

E. nosso parecer que os requisitos para criação, mccr-ccr-acãc.
fusão e desmembramento devam ser estabelecidos por lei com
plementar estadual, conforne a trad1ção jurídica brasileira
No entanto a proposta r-etat tva ao art \go 5"7 nos pareceu opor
tuna e louvável em relação ao anto a proposta r-atat tva ao ar
t1go 57 nos pareceu oportuna e louvável em relação ao mérito-------------------------------------------------------------------------------
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1P170SS-9 OTTOMAR PINTO PTe
••••••• "'. PARECER .."'''''''......

Tendo nos mant tes t ado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .ce autoria do nccr-e Constituinte Agassiz s.tmetda , SOf'lOS ,

-------------~~~-~~:~~~~:~:_~:~::_~:~:~~:~-~:~:::_:~:~~~-------------------------
lP170S6-7 OTTOMAR PINTO PTB
............. PARECER ..

ccn r-edação o tver-sa mas perfilhando o mas-se objetivo,
opinamos pela aprovação da Emenda no que concerne a duração
rrax1ma do trabalho de 8 nor-as dtar tas

seta aprovação parcial

1P17Q57-S MYRIAN PORTELLA PDS
................ PARECE::R .

A supressão das tmmtoaoes tr-tnut ar-vas tradicionais em
nosso ct-et tc cont r-ar-ta tendência crescente, entre os cone
t t t u tnt es , que vem se manifestando desde o tntcto dos traba
lhos das subccotssões e das Com1ssões 'reeer tcas.

1P170SB-3 NAPHTALl ALVES PMDB
............... PAI:!.ECER ..

A sugestão esta cr-ejuatcace pela supressão do er-t 345-------------------------------------------------------------------------------
1P170S9-1 NAPHTALI ALVES PMDB
............ PAI:!.ECER .

A sugestão de sucr-essâo do 3 do ar-t 349 de Projeto de
Constituição é cons ttrer-arra demasiado r-acrca t e tncuarr-ta a
uma desfiguração tmcer-ocever no ctspoatt tvc em apreço-------------------------------------------------------------------------------

1P17060-S NAPHTALI ALVES PMDB
........... PA~ECER .

Adotado por consenso o sar-te-nentar-teec. na Comissão
de s tate-at taacão. opinamos pela prejudicial idade da Emenda

---------------------~~:~~~~~~~~-----------------------------------------------
lP17051-3 NAPHTALI ALVES PNlD8
••••••••• PARECER ....."'''' .....

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comlssão
de s tste-et teacão. cctna-cs pela prejudicialidade da Emenda

---------------------~~:~~~~~~~~----------------------------------._-----------
lP17062-1 NAPHTALI ALVES PMDB
"'.... "'•••• PARECER "'........ "'••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de s tsteeat tzacão. cotneeos pela pr-efuotctat tcace da Emenda

---------------------~::~~~~~~~~----------------------------------~------------
lP17063-0 NAPHTALI AL.VES PMOB
.............. PARECER ..

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na ccmtssãc
de Sistematização, opinamos pela pr-ef udtctat toace da Errenda

---------------------~~:!~~~~:~:_----------------------------------------------
lP17064-B NAPHTALI ALVES PMD8
........... PARECER .

Pela or-ejuctctat toace da Emenda, tendo em vista sermos a
favor da tnst ttutcãc do Regime Parlamentarista no arast t

-------------~-~::~~~~-~~~:~~_::~-~:~~~~~~_:~-~~:~~~~~----~-------------------
lP17065-6 NAPHTALI AI.,VES PMOB
............ PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na coetesãc
oe Stat enat teecãc opinamos pela c-eructctat tcece da Emenda

---------------------~::~~~~:~~~-----------------------------------------------
lP1706ô-4 NAPHTALI ALVES PMOB
"' "' PARECER ..

Pela pr-ejuctctar toaoe da Emenda, tendo em v ts ta sermos a
favor da tnst ttutcão do Regfme car tament ar ts ta no Brasil
A r-ater-ta todavia, cooer-é ser definida em erenar tc

1P17076-1 NAPHTALI ALVES PMDB
.."' PARECER .

Peta cr-ejuctctat tceoe da Emenda, tendo em vtsta sermos a
favor da instituição do Reglme Parlamentarista no Brasil

-----_.._-----~-~~:~~~::_:~~~~~~:_~~~:~::_~:~-~:~~~~~~_:~-~~:~~~~~---------------
lP17077-0 NAPHTALI ALVES PMDB
............ PARECER ..

Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista ser-r-os a
favor da instituição do Reg1me Par tament ar t sta no Brasil
A neter ta, todavia, poder-a ser oee tntce em Plena"io

1P17078-B NAPHTALI ALVES PMOB
....... *••• PARECER .

O ccnt euoo da Emenda em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mes-o assunto, não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a
s tst emat tca que cr tenta os pr-tnc rctos na parte retat tva •
aos Planos e Orçamentos

lP17079-6 NAPHTALI ALVES PrfDB
............ PARECER ..

O ccot euoo da Emenda, en confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os ncn-es crccõattcs do Autor, não se harmoniza com a
s tstenàt tea que orienta os cr-tncrotcs na parte relativa •
aos Planos e ercementcs

lP 17080-0 NAPHTALI AL.VES PMDB
.............. PARECER .

O conteuoc da Emenda, em confronto CO" o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres orccõst eoa do Autor, não se harmoniza con a
s ts'temat tca que orienta os prfncípios na parte relativa I

aos Planos e Orçamentos

lP170B1-B NAPHTALI ALVES PMDB
........... PARE:CER ..

A mat er ta objeto da Emenda ser-a r-eexamtnaca com vistas à
formulação do subst ttut tvc

Pe1a aprovação--------._---------------------------------------------------------------------
lP17082-6 NAPHTALI ALVES PMDB
........... PARECER •••••••••

O ccnteucc da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres crooósttcs do Autor, não se harmoniza com a
statemat tca que cr-tente os cr-tncrctcs na parte relativa 1

aos Planos e Orçamentos

1P17083-4 NAPHTALI ALVES PMDB
."' PARECER ..

A pr-cocsta de substituição da palavra -untco'' par "Nacio
nal a na redação do cacut do ar-t 346 foi acotntca pela Comis
são de sf stemat teacãc

lP170B4-2 NAPHTALI ALVES PMDB
............ PARECER "'... "'.........

A comtssão de s tateeat tzeção acolheu a sugestão e de for-
fila aditiva oferece um novo t stuto ao ümcc Sistema de Saude
agora chamado de "Sistema Nacional de Saude"

lP170BS-1 NAPHTALI ALVES PMOB
... "' PARECER ..

A suaastão, acolhida em outros artigos, fica prejudicada
aqui uma vez Que o ar-t 350 foi suoe tmtuo

lP170B6-9 NAPIiTALI ALVES PMOB
.......... PARECER .

A sugestão, acolhida en outros artigos, fica prejudicada
aqu t pois, o artigo 345 foi suprimido

1P17087-7 NAPHTALI ALVES PMDB
............ PARECER .

A sugestão e acolhida em parte O s1stema passa a chamar
se Sistema Nactonai unlco de sacce

1P17098-2 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
........... PARECER .

A Emenda em tela realiza tnquest tooavet ecr-tncr-amentcoc
texto

1P17096-6 JOSÉ IGNACID FERREIRA PMDB
.............. PARECER ..

A redação adotada pelo projeto atende às propostas,
necesstoaoe de atender-lhe o texto

1P1709S-8 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMDB
............. PARECER .

Somos de opInião Que e 1mpOrtante manter este artigo
Pela r-ejetcêc

PMDB1P17097-4 JOSE IGNÁCIO FERREIRA
........ "'•• PARECER ......... "'....

Por oportuna, acolho a Emenda

lPl1092-3 UAPHTALI ALVES PMOB
...... "' '" PARECER .

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, cer-t toar tc do cr-es toenctar teec

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, quando nada, inoportuna.

Pela rejeição

lP17091-S NAPHTALI ALVES PNlOB
.................. PARECER .

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, oar-t toar-tc do presidencial tseo

Coma o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, Quando nada, inoportuna

Pela r-ej etcêo

lP17090-7 NAPHTALI ALVES PMDB
................ PARECER .

A Emenda proposta mostra-se consentânea CO'Tl a tendência
de seu autor, car-t toar-to do cres toenctar tsrc

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, Quando r-aoa, inoportuna

Pela rejeição

lP17093-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
.............. PARECER .

Através do principio da untver-sat tdace da cobertura, o
Projeto ccnet ttuctcnat assegurou proteção or-evtcencter-ta a
todos os bras t te tros • independentemente de ccnst ttutcâo para
o s tatera O valor do cener tcto e as ccndtcões para sua con
cessão, porem, devem ser objeto de lei or-dtnár ta Pela aprova

_______~ ~:~_~~~~~:~ .J _

1P17094-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
• PARECER ..

Pela sua esoectr tctcaoe estes cont euocs passaram para a
esfera de lei cr-otnàr ta e complementar

Pela r-ejetcêc

1P17088-5 NAPHTALI ALVES PMOB
...... ..,......... PARECER ...........,••**

A sugestão contida nesta Emenda e conterotada no ar-t 353
do atual texto de Projeto de Const t tutnte

1P17089-3 NAPHTALI ALVES PMOB
............. PARECER *.

O esp tr-tto da Emenda e o mesmo que norteou a elaboração do
Projeto Não na por Que mudar

lP17073-7 JOSÉ QUEIROZ PFl
••• "'••••• PARECER .

A oet tntção do Banco do Brasil como agente financeiro do
Governo Federal não é, elTl nosso entendimento, mataria de na
tureza const i tuctcnat

znccssence que a toeta de caixa untco do Tesouro Nacional
seja através do Banco do er-as t t , seja através das demais ins
tituições oficiais de credito, t amoem caracteriza-se como
e-ater ta infra-const 1tuctonat

Pela r-ef etcãc

lP17072-9 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
............ PARECER .

Acredita o Relator Que a nater-te presente conat t t ua-se de
teor tnrracons t 1tuc tona 1

lP17074-5 JOSÉ QUEIROZ PFL
............. PARECER "'.

A encr tecêc das teuntceces tributarias cont r-ar-te ten-
oêncta crescente que vem se manifestando, entre os Constitu
intes desde o início dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões remat tcas , alem da comprometer a meta de se r-etor-'
çar-en as finanças munf c tpaí s e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

1P17069-9 NAPHTALI ALVES PMDB
.............. PARECER ..... "'...... ·4·

Pela prejudicialidade da Emenda tendo em vista sermos a
favor da instituição do Regime car-ta-nent ar-tata no er-as t t
A matéria tcoav ta , poderá ser definida em stenar-to.

lP17071-1 JOSÉ QUEIROZ PFL
.......... PARECER .

As sugestões contidas na emenda já estão, em sua quase
totalidade, contempladas no texto do substitutivo do Relator,
embora tnser tdas e-t dlversos capitulas

lP1706B-l NAPHTALI AI.,VES PMDB
............. PARECER .... "'.........

Pela ceejuutctat toaoe da Emenda, tendo em vts ta sermos a
favor da instituição do neatme Parlamentarista no Brasil
A eater ta. todavia, ecoe-a ser definida em sienar tc

1P1707S-3 JOSE QUEIROZ PFl
.."' PARECER •••••••••

A erenoa denota a preocupação do seu ilustre autor com o
cer-ceaeento da esfera de atuação das ent toaces de crevtoêncta
privada de car-at er complementar Cabe, entretanto, ressaltar
Que o suost ttut tvo do Relator, embora adote a perspectiva de
universal tzacâo da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
seaue tdace Social, não impõe qualquer restrição a exf stêncra
de entidades privadas no campo orevteenctár-tc. para atenct
r-ente a demanda do seanentc de renda não atendido pela cober
tura bas tca do sistema oficial Consideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida no eer-tro.
sua t tnat toeoe

lP17067-2 NAPHTAL! AI.,VES PMOB
•• "' PARECER ••*"'''''''.'''..

Adotado por consenso o ear-tenenrar-tsnc , na Comissão
de s tste-at taacão. opinamos pela cr-efuatctat tceoe da Emenda

PrejudICada

1P17070-2 JOSÉ QUEIROZ PFL
.......... PAR.ECER ......*•••

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns
desdobramentos que, na tradição fur tctca brasileira, melhor
se adaptam ao corpo da teats tacãc crutnar-ta e complementar
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1P17122-9 EZIO FERREIRA PFL
....... *..... PARECER •••••••••

As razões excenctoae na Justificação da Emenda são multo
oportunas, motivo par que acolhemos sua postulação
Pe 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP17121-1 ÉZIO FERREIRA PFL
........"'". PARECER .

Discordamos do autor da presente emenda, na nectoa em que
as at tv tdadas de mineração são altamente poluentes de eleva

do consueo de energia, bem como, a exaustão das j aatoas provo
can liberação de mão-de-obra Dessa ror-r-a. os euntctptos onde
se localizam jazidas devem df spor- de recursos para a cr ta
cão de fontes a 1ter-nat tvas de absorção de sua mão-de-obra So
mos pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP17120-2 EZIO FERREIRA PFL
• PARECER ..

Não concordamos com a argumentação cont tua na Just i f tca
çãc da enenca

O "ütr-e tto Originario~ constitui norma pre-existente a
qualquer estatuto cr-tacc posteriormente pelo colonizador eu
ropeu Ele será eterno e tnceerr-ut tvat O ~ndlo era, quando o
cctcntaaoor aqui aportou, o verdadeiro dono da terra que, à
força lhe fol tomada

Tais razões recomendam o não acolhimento da presente E-
menda

Pela rejeição

1P17123-7 ÉZIO FERREIRA PFL
........... "'.. PARECER .

Concordamos com as ponderações ali nhadas na Just 1r tcacão
da êmenda, com vistas á necessidade de o texto const t t uctona t
não contemplar matéria que, de forma mals apropriada, deve
ser tratada em legislação or-otnar ta Nesse sentido, o art1go
427 e seus parágrafos foram transformados eM proposição uni
ca, na qual está costsnaoa a meter-ta que no nosso entendimen
to deve ser tratada no âmbito constitucional

Assim sendo, não nos car-ece adequada a nostutacâo da E
menda, no sentido de remeter a 1ntegral ordenação da mat ér-ta
para a teststacãc or-dtnar-t a

Pela rejeição

PMDB

PMDB

PMDBJOSÉ IGNACIO FERREIRA

Subst t tut Ivo incorpora em sua essêncra
Pela aprovação parcial

1P17126-1 ANTONIO BRITTO
........... PARECER .

Acatada oar-ctamente

lP17125-3 ANTONIO BRITTO
........ *•• PARECER .

Acatada parcialmente
Pela aprovação oar-ctat •

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP17124-S EZIO FERREIRA PFL
* PARECER •••••••••

A conceituação de empresa nacional, na forma em que está
colocada no Projeto, ensejou a preocupação de dezenas e deze
nas de const ttutntee, os quais se reant tes tar-a-i com Emendas en
Que umeeônrea predominou a r ttutar-toaoe do controle oectso
rio e de capital deveria estar nas mãos de cr-as ttetr-os , e
não, como no Projeto, nas mãos de pessoas f~s1cas domicilia
das no Pa\s

Uma solução conc t t tator ta foi encontrada e passou a in
corporar o "suos t ttut tvc a titularidade passa a ser de bra
sileiros ocnnct t tadcs no sats , ou entidade de direito público
interno, e definiu-se a empresa cras t tetr-a de capital estran
geiro coro aquela que, tendo sede e direção no sats , não pre
encha os oen-ats requisitos da empresa nacional, nos termos
definidos no substitutivo

Com esta decisão, esperamos haver ar-r-eeectoc o ntve t de
potemtzação do assunto

Pela Aprovação Parcial

lP17109-1 JOSE IGNAClQ FERREIRA PMDB
............ PARECER .

O conteudo da eeeeca não se emoldura no entendimento
o-eocmtnante da Comissão de s tst eeat taacêo

Pela rejeição

lP17106-7 JOSE IG"lÁClQ FERREIRA PMDB
••••*•••• PARECER •••••••••

eofet tva a Emenda a inclusão de Hem a cnspos t t tvo que r-e
sotvencs suprimir, por se referir a aspeto inerente a natur-a
za dos tr-tbutos

Em fase do exposto, e cons tcer-anuo que o d\spostivo pro
posto trata de objetivo tamoen 1mpl tcttc a natureza dos tr-tbu
tos, man1festamo_nos pela reje tcão da Emenda

Pela rejeição

1P17102-4 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

A Emenda trata de assunto que, depois de devidamente exa
minado, resolvemos suprill'ir, por r-eter t--ee a aspecto tner-en
te a natureza dos tr-Ibutes

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pl1'04-1 JOSÉ OUTRA pr~DB
.............. PARECER .

A or-ccostcãc e ccnterctaoa. parcialmente. no novo
Projeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

1P11107-S JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte ccns rcer-aec no sues
t t tut tvc

lP1710B-3 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........... PARECER .

Pel a cr-ejudtctat toacre. porquanto, pretendemos deixar para
o reg\'iI8nto coeww o c tectct tneeentc da questão invocada.-------------------------------------------------------------------------------

1P17lü5-9 JOSE IGNAClQ FERREIRA PMDB
••••••••* PARECER •••••••• *

A emenda fica cr-efuctcaoa, face à opção do Relator no
sent tdo de eucr-tmtr-. no texto do sucat t tut tvo. o otspos tt tvc
que o autor pretendia modificar-----------------------------------------------------_. ------------------------

lP11103-2 JOSE. IGNÁCIO FERRE.IRA PMOB
.............. PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual crocós ttc
de s\mpl1f1car a redação do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos or-esctnctvets É preferlvel adotar uma
forma que contenha o or tnctptc do direito, como o fez o Pro
feto de const trutcãc, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qual1f1cam a matéria e que são oer-t tnentee a legisla
cão cr-dtnar-f a

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP17099-1 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

A Emenda deve ser r-efett aoa. cor- não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de s tsteeat taacêo-------------------------------------------------------------------------------

lP17100-a JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
.......... PARECER ••• "'•••••

A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento pre
dominante na Comissão de Sistematização

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P171Q1-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
•••••** •• PARECER .

As sugestões, contidas na proposta de Emenda, tr-eeen alguns
desdobramentos que, na tradição jurtotca brasileira, melhor
se adaptam ao corpo da leg1slação oec tnar ta e complementar-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - pARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
---------~;~;~9~:;---------~õs~-;~~i~;õ-;~~~~i~~-------------------p;~ã--------

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P17129-6 FRANCISCO KUSTER PMOB
............... PARECER .

Pela rejeição, face as razões alegadas quando do exame
da emenda no 1p02774-8

1P17127-0 ANTONIO BRITTO PMDB
... PARECER •••••••••

ecr-esctecs oportunos quanto ao mer t to e contemplados aoe-
ouacesente, aos termos do substitutivo,-------------------------------------------------------------------------------

1P17130-0 FRANCISCO KUSTER PMDB.........*. PARECER •••••••••
contor-ne os parâmetros conceituados no parecer a êmeada

lP16B1S-5, adotamos, com algumas exceções o orur-ar tsec sir
dtcat •

A Emenda propõe a Adoção da regra e-ator- da un tc tcaca
sindical

Pela rejeição

lP17110-S JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteudo da Emenda f e esta plenamente atendido
Projeto-

lP111'1-3 JOSÉ IGNÁCIO f~RREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

Não somente as importações, mas tambem as exportações
devem constituir mcnccct ia da União

Pela Aprovação ear-ctat

lP17112-1 JOSÉ IGNACID FERREIRA PMOB
........... PARECER ..

O conteudo da emenda apresentada refere-se a matéria que
figuraria melhor e-n teatatecão complementar Merecera, pois,
adequada consideração, na ocasião cr-óor ta

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta r-ej et taoa

lP17113-0 aoss IGNÁCIO FERREIRA pr~DB
••••••••• PARECER ..

O proposto na Enenda esta em parte cons toeredo no Subs
titutivo

1P1712B-B ANlONIO BRll10
... * PARECER .* .

Acatado tntecr-ataeote no ner-t ro

PMDB

1P17114-S JOSÉ IGNACIO FERREIRA pr~OB
.......... PARECER •••••••••

Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta tocos
tante, rejeito-a, por não se harmonizar com o entend1mento
predominante na ccmssãc de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P1111S-6 JOSE IGNÁClQ FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

O ideal nor-nat tvo da êmenüa ser-a alcançado através de dis
postt tvo aepto que estabelece a função social da propriedade
e a obr1gatorledade dos planos cr-oenaccr-es do espaço urbano,
na forma do subst i tut tvo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP17116-4 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA pr~OB
• * PARECER ..

nrcr-ocecent e
A redação sugerida não 1nova o ccnteuoc nem enriquece ou

aclara o texto do Projeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1Pt7117-2 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMOB
.......... PARECER .

per-t tnente a tntctat tva do nobre const í tutrrte
Parece conveniente e tecnf ca a fusão dos dols conteuuos

.num untco dispositivo (inciso V, do ar-t 233 do Projeto, su-
cr-tmtncc-se o inciso IX, do mesmo art1go _

Bem ar-svnenta o autor que assim se evitam r-eoet tcões e
se er tenna a função de correição do ntntstér-tc Putit tco na Pc
t tt tca Judtc tar ta, at c tbutcêc t tntca do Poder uudtctar to

Pelo acolh1mento

1P17131-S STELIO DIAS PFL
..~'t-* ••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição visto ser o texto do Projeto mais claro e
abrangente sendo que a Emenda não acrescenta nov toace com ex
ceção da Supressão do contido no 30 do sr-t 316, cuja ma
nutenção e tecer-tente-------------------------------------------------------------------------------

1P17132-6 IBSEN PINHEIRO PMOB
............... PARECER *

Evidente erro mater ta t na indicação do art1go Pela ma
teria enfocada, conclui-se ser o 227 No mer-ttc, o cr-tncrcro
do cutnto esta respeitado Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P17133-4 FERNANDO GASPARIAN PMDB
............. PARECER ..

A idéia de se r txae uma taxa de juros real Il'áxima na
Constituição não foi acolhida na suoccatssêo do Sistema
r tnance-rc e foi -ej et taoa tambem na Comissão do sts tema
Tributaria
Pela r-ef etcao _-------------------------------------------------------------------------------

1P17134~2 FERNANDO GASPARIAN PMOB
• ••••• *~ .. PARECER .*••*••••

A emenda apresentada não se coaduna com O atual cr-ccost to
de simpl 'ificar a redação do Projeto pela el tntnacãc de ex
pressões ou de artigos c-esctncnvets É o-erer-tver adotar uma
forma que contenha o principio do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição sem, entret<l.l1to, estender-se em aspec
tos que quat tr tcan a materia e que sã;'"l per-t tr-entss á legisla
ção ordinária

Pela rejeição

lP17l18-1 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........... PARECER ....... "'•••

Visa á supressão do ar-t 431 do Projeto de Constituição
que preserva a nacionalidade brasileira dos oenet tc í ár-tos da
grande naturalização concedida pela Constituição de 1891
JulgaMOS ctaoensávet o ar-t igo emendado.-------------------------------------------------------------------------------

1P17119-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB...**..... PARECER .**....... _
A Proposição em exame apresenta vat tosa contribuição que o

lP17135-1 FERNANDO GASPARIAN PMOB
• PARECER •••••••••

O crccosto na Emenda esta em parte considerado no sues
t t tut tvo

1P1713ô-9 rERNANOO GASPARIAN PMOB
.............. PARECER * ..

Pela aprovação Validos os fundamentos da just tr tcacão
da' emenda



50B
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EM!:NO.AS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP17136-9 FERNANDO GASPARIAN PMOB FERNANDO GASPARIAN PMDB

lP17137-7 JALLES FONTOURA PFL
•••_._••• PARECER •••••••••

Versa sobre o ar-r 12, XII, c, do Projeto de ccnst ttutcão
e determina que o estrangeiro naturalizado so pode ser extra
ditado se a naturalização for posterior a pratica do crime ou
se este for também definido como crime pela lei brasileira
Julgamos desaconselhável a sugestão, que viria aumentar o nu
mero de naturalizações t eauoatenras , cest tnacae a isentar de
~~nição os autores de oet ttcs não punidos pela lei br-as t tet-

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP1713B-5 FERNANDO GASPARIAN PMDB
••••••••• PARECER .

As taxas de juros reais dependem de uma séria de fatores,
entre os quais a definição do tndtce de preços a ser utiliza
do para o respectivo calculo

Não obstante a preocupação do ilustre Constituinte, com a
Qual compartilhamos, a fixação "a cr-tcr t- de uma taxa -legal
torna-se-á tnócue Entendemos Que cabe à administração econô
mica do pa'\s formular medidas ent t-fnt tactonàr-ta e que eesut
tem no aumento da poupança da sociedade A taxa de juros re
ais situar-se-à, seguramente, nos ntvets verificados nas eco
nomias desenvolvidas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP17139-3 JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda Quer expresso no Projeto Que <J. redução de tri-
butos também depende de lei, tal como previsto para a
criação e o aumento

Trata-se de um exagero cesnecessar-to Se o tributo e
tnst ttutoc por lei, resulta evidente Que sua redução tem de
depender de lei também, pois uma lei só se revoga com ou 

"a O Projeto deve c1ng1r-se ao Que já consta do item I do
artigo 264, ou seja a instituição ou exigência ou aumen 
to do tributo depende de lei anter tor- Quanto á redução, Que
de modo nenhum ferirá os direitos do contribuinte, não na
razão para expl1ettá-Ja no texto const ttuctonar

ser idas entre aquelas de conoeténcta exc tustva do Congresso
Nacional, obviamente

trata-se, adema1s, de matéria vencida na comtssêo V
Pela rejeição

lP17151-2 FERNANDO GASPARIAN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Ao Congresso Nacional deve ser etr tnutoa conoetêncta para
fixar os limites globais das operações referidas na presente
Emenda dentro dos quais o Poder Executivo ceve-a contrata
las

Qundo aos Estados, aontcrcrcs e Distrito Peuer-aj a compe
tência deve ser at r tbuvea ao Senado federal pelas funções que
desempenha na eecum tce

Trata-se, ademais, de eetêr-ta vencida nas oer tber-acões da
Comissão V Que tratou do assunto

Pela r-efetcêo

1P17152-1 FERNANDO GASPARIAN PMDB
.......... PARECER "'••

A emissão de t t tutos da dtvtoa cunt tca devera see-, em nos
so entendimento, autorizada anualmente pelo Congresso Nacio
nal, quando da deliberação sobre a Lei Orçamentária

Entendemos Que a colocação dos t stutos ounttcos no mercado
não deve constituir-se em monccõttc do Banco do Brasil Tra
ta-se ademais, de meter-ta vencida na Comissão V Que tratou do
assunto

PeTa rejeição

1P17l53-9 FERNANDO GASPARIAN PMDB
.......... PARECER ..

A matéria relativa o aval ou garantia de crédito pela U
nião está contemplada no Projeto em exame

Entendemos que cabe ao C N, com a sanção do Presidente da
neouettca, dispor sobre o assunto Nesse sentido, a concessão
de avais dependerá de autorização legislativa

Pela aprovação parcial

lP17154-7 FERNANDO GASPARIAN PMDB
••••• .1< ••• PARECER •• "'••••••

Aprovada parclalmente nos termos do .suost stut tvo-------------------------------------------------------------------------------
lP17155-S MÁRIO MAIA PDT
••••••••• PARECER ••••*••••

A emenaa proposta mostra-se consentãnea com a tendência
de seu autor, partidário do presidencialismo

Corro o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, quando nada, inoportuna

Pela rejeição

1P17157-1 JALLES FONTOURA PFL
.1<"'."' ••••• PAREC=:R •••••••••

Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensa
mento predomtnante de seus membros, ser inoportuna qualquer
alteração ao texto do artigo 199 a fiM do se evitar o des
virtuamento dos cr tnctotos Que nortearam a propositura daque
la norma

Pela r-efetçãc

lP17140-7 JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER ...

A matéria versada na emenda relaciona-se com a Questão da
contagem r-ectcr-cca do tempo de serviço em âmbitos diferentes,

que se acha oevtoamente regulada em tet ordinária e que, a
nosso ver, não deve merecer tratamento a ntvet de texto

constitucional. Com efeito, na maioria das situações a conta
gem reciproca depende de convênios entre a União e os Estados

e auntctntos , e esses uj t tmos somente aderem à sistemática
Quando se acham em condições financeiras para arcar com o
ônus da' decorrentes

lP17141-S FERNANDO GASPARIAN PMDB
.......... PARECER ..

A emissão de moeda, a fiscalização de operações de crédi
to, de câmbio, etc, deverá ser de competência da União, con
forme propostas no Projeto de Constituição

Quanto as medidas para garantir a poupança popular, o Pro
jeto sob exane determina Que a lei do SFN disporá sobre a
criação de um fundo com recursos oropr-tcs das instituições

pela aprovação parcial

lP171S6-3 MARIO MAIA
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação
ê: matéria de legislação or-o tnar-f a

PDT

1P17142-3 JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O conteudo da emenda apresentada refere-se a mater t a que
figuraria ll'elhor em legislação complementar Merecera, pois,
adequada cons toerecão, na ocasião cr-ócr-ta

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro

posta rejeitada

1P17143-1 JALLES FONTOURA PFL
............. PARECER ..

Não obstante a emenda consubstancie cr-ccos ttce dos mais
ner-ttcr-tcs e justos, vemo-nos impossibilitados de ao-ovetra
la por constituir seu assunto matéria de lei or-c tnãr-f a ,

Pela rejeição

1P17144-0 JALLES FONTOURA PFl
••••••••• PARECER ..

A redação proposta pela emenda visa estabelecer or-tncv-
otcs para o planejamento famlliar melhorando o texto do Pro
jeto Em face do exposto somos pela aprovação parcial

-------------------------------------------------------------------------------
lP17145-B JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Em emendas de tcent tcc teor temos manifestado nossa admi
ração e respeito pela nobre classe dos ex combatentes Enten
demos, contudo, que o texto do projeto, alem da legislação
ordinária pertinente, contempla a menc taonaoa categor1a com
numerosas vantagens Pela r-ej ef ção

-------------------------------------------------------------------------------
1P17146-6 JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER ..

O Projeto da comtssãc de Sistematização tncva de nanetr-a
positiva ao r-arar numa seção escectr tca o dtr-attc à assis
tência social, e pela primeira vez dá aos delineamentos pro
gramát i cos fundamenta ts nesse canoo o "status- de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto Que o texto do proje
to não poderá acolher os desdobramentos necessários à efeti
vidade da pot tt tca social no campo da assistência publica, o
que devera ser realizado via legislação ordinária Entende
mos, pois, que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus meritos e relevância escectr tca poderá ser me
lhor apreciada em outra cccr-tunteaoe. ao ensejo das futuras
formulações na área do desenvolvimento social.

1P17147-4 JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelos parâmetros delineados no parecer à Emenda
1P16B15-S, a at tnea ~f", 00 item IV, do ar-t H, do Projeto,
foi suprimida

Pela rejeição, ocr-que a Emenda propõe a eenutencêc do
~iSPositiVo, sob outra redação

1P1714B-l JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A correção monetária dos débitos trabalhistas, por ser
meter-ta processual e regulamentar, deve ser disciplinada peja
~egiSlação ordinar1a

1P17149-1 FERNANDO GASPARIAN PMDB
••••••••• PARECER .

A matéria objeto da presente Emenda não devera ser de com
petência exclusiva do Congresso Nacional, uma vez que será
disciplinada por tet

Trata-se, ademais, de meter-ta vencida na Comissão V
Pela reje1ção

1P17150-4 FERNANDO GASPARIAN PMDB
........... PARECER ....*•••••

Ao ee-ssão de moeda e de t t tutcs da utv tca pública são ma
tér-tas inerentes ao Orçamento geral da União A Lei Orçamen-
tária, a nosso ver, deve ser deliberada anuateerne pelo
Congresso Nacional e, como tal, depende da sanção do pr-es t
dente da Repubt tca.

Portanto, as aater tas acima referidas não devem estar in-

lP1715B-O JALLES FONTOURA PFL
.....*•••• PARECER •••••••••

Altera o item "CU, do tnctsc XV, do artigo 12 do Projeto
de Constftu:ção e da-lhe uma redação que a nosso ver- não a
oer retcca a sua atatemat tca

Pela rejeição

1"17159-B JALLES FONTOURA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O teor da emenda não é matéria constitucional
Pela r-ef etcão-------------------------------------------------------------------------------

lP17160-1 MÁRIO MAIA PoT
..........* PARECER •••• *••••

A Emenda proposta mostr-a-se consentânea com a tendência
de seu autor, partidário do presidencial ismo

Como o Projeto consagra o par-tamentar tsmo. revela-se a
presente proposição, Quando nada, inoportuna

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P17161-0 MÁRIO MAIA PoT
•••*•• -•• PAR=:CER ..

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, ner-t toar-to do crestoenctat tsmc

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, quando nada, inoportuna

Pela rejeição

1P17162-8 MARIO MAIA PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A supressão do art. 420 e necessária para aperfeiçoa 
mento do texto do projeto

lP17163-6 MÁRIO MAIA POT••.•••_.* PARECER .
O Estado de Defesa não deverá ser suprimido do texto e

necessário para a Defesa do Estado, na forma como se encontra
no anteprojeto-------------------------------------------------------------------------------

1P17164-4 MÁRIO MAIA por
•••••• "'•• PARECER •••••••"'.

A Emenda proposta mostra-se consentãnea com a tendência
de seu autor, partidário 00 presidencialismo.

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, quencc nada, inoportuna

pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P1716$-2 MARIO MAIA POT
........... PARECER •••••••••

A Emenda proposta mostra-se coneentênea COm a tendência
de seu autor, partidário do or-es toenctat tsmc

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, Quando nada, inoportuna

------------------~:~~-~~!:~~~~------------------------------------------------
lP17166-1 MÁRIO MAIA POT
.......... PAREC::=l( .,., .

A Emenda não merece acolhimento ao pretender incluir ao
par-agrafo 30 do ar-t 338 a expressão "par-rtar-ta'". pois tal
critério deverá obedecer às r-eets necessidades financeiras do
FUndo Nacional de Seguridade Social, bem como as condtções
dos participantes da teocetcãc

Pela rejeição da Emenda.

lP17167-9 MARIO MAIA por
••••••••• PARECER •••••••••

As proibições concernentes ao trabalho noturno e insalu
bre do menor devem ser mantidos no texto por uma Questão de
cr-tnctptc, Que é o de proteger o mais fraco

Com relação a pr-c tb tcão de trabalho a menores de 14 anos
e, ainda assim, na ccnctcãe de aprendiz, é fundamental Que
sejamos r'gidos nesse preceito ccnst ttuctonat , a fim de pre
servar a integridade do aootescente

Finalmente, remetemos à legislação cremar-ta a fixação do
horas Que o menor de 14 anos poder-a trabalhar, uma vez que
1et deverá conct t tar- com O tempo necessár-tc para frequentar a
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lP17167-9 MÁRIO MAIA POT

escola

lP17168-7 MÁRIO MAIA PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Adotamos por inteiro a Emenda pelos seus pr-onr-tcs funda
mentos

lP17169-5 MARIO MAIA PDT
••••••••.;. PARECER •••••••••

A mater ta já e tratada, em parte, no cap 11, t ttutc IV
Pela prejudicialidade

lP17170-9 MÁRIO MAIA PDT
............... PARECER •••••••••

Emenda orejuctcada pela r-ejetcaõ da de no lp17163-6

lP17171-7 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda proposta mostra-se consentânea com a tendência
de seu autor, partidário do presidencialismo

Como o Projeto consagra o parlamentarismo, revela-se a
presente proposição, quando nada, inoportuna

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP17172-S MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Os objetivos perseguidos pela Emenda ccnrt t t am com a
orientação adotada pelo Substitutivo

Pela rejeição

lP17173-3 IRAJÁ RODRIGUF.S PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A elevação gradativa da participação dos Estados, Ois-
t r-r tc seoer-at e auntctptos na arrecadação tr-tnutar-ta, como
prevista no item 11 do 10 do artigo 461, fol a fórmula en
contr-aca. desde a Subcomissão dos rr-tbutos , par-a ccss tert ttar
as acomodações necessar-tae e decor-rentes dessa elevação Pela
r-ef etcâc

lP17174-1 IRAJÁ RODRIGUES PMOB
"'•••••••• PARECER ••• "'•••••

O exame da Emenda e r-espect tva jusflficação ecr-esentaoas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a at-er-a 
cão proposta ccntr tbut para o aperfeiçoamento do pr-cj etc ,
tornando-o mais completo, preciso e consistente

lP17175-0 IRAJÁ RODRIGUES PMOB
........... PARECER ."'•••••• '"

Pela rejeição Trata-se de dispositivo estr-anhe aos cr-tn
ctctce de descentralização aorntntst r-at tva e r tnancetr-a O Pro
jeto corrige o Que, ao longo dos ultimas vinte anos. muito se
criticou O centr-at tsmo r tnancetr-c, admtntat r-t tvo e pct í t tcc
do governo federal

lP17176-8 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
•••••••• '" PARECER "''''••••• '''.

A Emenda propõe a inclusão de mais um ltem no ar-t tac 286
para impedir seja o muntctpto compelido a casar- a contribui
ção cr-evtoenctar ta do empregador

O assunto está deslocado. porque no titulo VII. relativo
ao Sistema Tributário, não se trata da tnst ttutcêo de contri
buições - do que decorre não ser- este o local próprio par-a
ctsctnt tnar- sua isenção ou imunidade

Atém disso, a matéria cabe melhor na legislação cr-dtná-
ria, na qual são definidos os contributntes, as tsencões , as
bases de cálculo. etc Não deve. pois. ser- objeto do otscos t
r tvc constitucional, se r tcou afeto a lei tndtcar- quem deve
arcar com as contribuições cr-evtoenctãr-tae

lP17177-6 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
••••••"'.'" PARECER ••• "'•••••

É lntenção do projeto et tmtner- qualquer contratação sem
concurso eutntcc, a fim de por fim ao caos e reorganizar o
serviço publlco

lP17178-4 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
• "'••••••• PARECER ••"'••• "'••

Pretende a emenda eliminar o dispositivo Que permite a
intervenção do Estado no Munic'p10 que não houver aplicado o
m~nimo exigido em gastos com ens1no Trata-se de hipótese ca
su'tst tca que limita a atuação fiscalizadora da comunidade e
da Câmara de Vereadores e se torna desnecessar-ta com a et tmt
nação da vinculação de receitas. Pela aprovação

lP17179-2 IRAJA RODRIGUES PMDB
••• "'•••• '" PARECER •••••••••

As alterações que ovsubst t tut tvc tntr-cduz tu no cacttutc
tornaram oesnecesear-ta a aprovação do dispositivo proposto

Pela rejeição

lP17180-6 IRAJÁ RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER •••• "'••••

Pela acr-ovecêo Tal como propõe o r tuatr-e ccnst ttutnte
deve ser processada a mcetr tcacêc no parágrafo untco do arti
go 65-------------------------------------------------------------------------------

lP17181-4 IRAJÁ ROORIGUES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pr-ejudtcaca. em virtude da solução dada a sua matéria.
conforme par-ecer- de numero lP17180 6

1P17182-2 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
"''''••••••• PARECER ."'•••••••

Pela rejeição
Petas razões exnenctoae no Par-ecer- 1p16653-5.-------------------------------------------------------------------------------

lP17183-1 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
•••"'•••• '" PARECER •••••••••

O referendo indiscriminado ãs leis munic1pais afigura-se
nos tecnicamente e impraticável

1P17184-9 IRAJÁ RODRIGUES
"'••• "'•••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. tendo em vista a solução adotada pelo no
vo substitutivo do r-etator-

lP1718S-7 IRAJÁ ROORIGUES PMOB
•••••• "''''''' PARECER ."'•••••••

Os Rios e Lagos normalmente, principalmente tendo em vis
ta a cr-escente condições de comunicação, normalmente interes
sa a mais de um Munic'ipio, lógico de txar- aos Estados a sua
propriedade. pelo fato de ser- esta entidade quem tntem-eta os
interesses municipais

Pela rejeição

1P17186-5 IRAJÁ RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Prejudicada pela supressão dos pal"ágrafos 20 e 30
além disso, a matéria pode ser- regulamentada em lei ordi
nária

lP17187-3 IRAJA RODRIGUES PMDB
•••••••"'''' PARECER "'."' ••••••

A tradição é. ainda. sim. as questões de segurança, bem
corno e-m-ccêncta reccmenca manter os termas de marinha entre
os bens da União Rejeitada

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP171SS-1 IRAJÁ RODRIGUES PMOB
••••••••• PARECEP •••••• "''''.

O artigo 50 foi sucr-tmtcc

1P17189-Q IRAJÁ RODRIGUES PMDB
."'•• "'••• '" PARECER •••• "'•• "'.

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na pr-esente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito esoectat , e acreditamos que ao tema fol dado o tr-a
tamento ccndtaente com a sua importância

Nesta etapa ec processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação nar-ctat

1P17190-3 IRAJÁ RODRIGUES PMOB
."'."' .... "'. PARECER •••••• "'••

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .oe autor-ta do nobre Constituinte Agassiz Almeida, somos •
por coerência, pela rejeição desta emenda

lP17191-1 HELIO ROSAS PMDB
•• "' PARECER "'••••••• '"

A emenda pretende permitir a aposentadoria, com pr-oventos
proporcionais, aos servidores com pelo menos 15 anos de ser
viço, ã data da promUlgação da Carta, com o objetivo de ali
viar o excesso de pessoal e propiciar a renovação e a melho
ria do ntve t técnico dos servidores, já que o ingresso somen
te se dará por concurso
Pelo não acolhimento

lP17l92-Q FERNANDO LYRA PMDB
.......... PARECER •••••••••

No par-ecer- a Emenda lp14326-B, mostramos os car-ãmetr-os aos
quais nos ater-eeos , na orecettuacâo ccnet ttuctcnat do exerct-
etc do dtr-et tc ce greve •

ali não consta a norma da at tnea "a'", do item V, do ar-t 17,
do Projeto, r-azão por que acolhemos a pr-esente proposta de
:ua sucr-esaâc

1P17193-8 FERNANDO LYRA PMOB
•••• "''''••• PARECER •••••••••

Visa à supressão do item XI do artigo 12 do Projeto de
const ttutcãc por- entender Que suas especificações melhor se
enuuaor-er taw na legislação cr-dtnar-ta •

Consideramos, em parte, aconselhavel a proposta, já Que
muito do Que está no texto emendado parece ser oesnecessar-tc
no texto constitucional

Pela aprovação parcial

lP17194-6 FERNANDO LYRA PMOB
••••"'•••• PARECER ••"'••••••

O on-ettc à informação fol acolhido, com outr-a redação, no
subst ttut tvc do Ref ator-

lP17l95-4 FERNANDO LYRA PMDB
."'''' •••• '''. PARECER ."'••••• "''''

A supressão deve ser acolhida em homenagem a concisão O le
gislador cr-ctnér-to eetncr- tratamento pode conrer-tr- a meter-ta

1P17196-2 FERNANDO LYRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O Substitutivo do Relator acolheu, com alterações, a re
dação proposta

lP17197-1 SAMIR ACHOA PMDB
"'••• "'•••• PARECER •••••••••

A Emenda visa a explicitar que -f tcem l1berados todos os
j;)gos, mesmo os que dependam de habilidade ou sorte. desde
que praticados em estabelecimentos adequados, Que atendam
chances pr-ccor-ctcnats dos aoostaoor-es , cujos tr-Ibutos decor
rentes da exploração dos mesmos sejam destinados a fins so
ciais, tudo nos termos da lei complementar Que r-ecutenenter-é
a matéria" Em nosso entender, tais jogos deve-u continuar a
ter o tratamento jur-totcc, que lhes é dado, e não devem ser
nerett tocs pela ccnst ttutcãc

Pela rejeição

1P17198-9 SAMIR ACHOA PMOB
••••••••• PARECER "''''•••••••

Pretende incluir, onde ccuber-. disposição que vede mais
de uma r-eetetção para os cargos de diretoria dos sindicatos

Em nosso entender, a matéria não deve ser tratada no tex
to conat t tuctcnat

Pela rejeição

lP17199-7 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
••• "'•••"'. PARECeR •••••11•••

De fato, a natureza particular que reveste a intervenção
estatal no oomtntc econômico. vinculada a preceitos r-etat tvoe
à segurança nacional ou a tnter-esses coletivos relevantes,
por sl só, justifica eventuais concessões de privilégios
e/ou subvenções a estas ent idades públicas

COm efeito, ao Estado compete a prestação de uma série de
serviços essenctats á população, e a produção de um conjunto
de bens estatéatccs que demarcam a sua relevante função so
cial e econômica, ao tempo em que a dist1ngue e a cf r er-encta
da iniciativa privada

Nessa perspectiva, só não f ust tr tca a concessão de benefi
cios fiscais que não sejam extenatvets às empresas privadas

Pela acrovacão par-ctat

1P17200-4 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
••••••••• PARECeR ••••••"'.'"

O proposto na Emenda eeté em parte considerado no Subs
titutivo

1Pl7201-2 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
• •••••••• PARECER •••••••••

A matéria constante da presente emenda coaduna-se com as
linhas gerais do srcjetc, da' nosso car-ecer- pela sua aprova
ção parcial

1P172a2-1 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
••• "'••••• PARECER "'."'••••••

Conquanto louvável a iniciativa do nobr-e Autor, a Emen
da não se ajusta à sistemática geral adotada pelo Projeto,
que expressa, no particular. o entendimento, até agora, de
grande parte dos Constituintes

Pela rejeição

lP17203-9 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
•••••••• '" PARECER •••••••• '"

A presente proposição fol aproveitada em grande par-te no

-------------~~~!::~-~:_~~~::~:~~~~~--~:~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~-------------------
lP17204-7 OENISAR ARNEIRO PMOB
"' "'. PARECER •••••••••

A legislação r-etat tva ao transporte nãc-acuavtér-tc está
prevista em outros itens do mesmo ar-t tao e em outros dispo -
s f t tvos do projeto •-------------------------------------------------------------------------------

1P17205-5 NAPHTALI ALVES PMDB
•••11••••• PARECER •••••••••

Enquanto não ter- oee tntoa a forma de, governo, se Presi
dencialismo ou Parlamentarismo, não cabe suprimir o pretendi-
do •

lP17206-3 NAPHTAL! ALVES PMDB
••••••••• PARECER ••• "' ..

Pela rejeiç.ão ,Ã'emenda nos parece inoportuna, ao f;;tzer

509
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lPl720õ-3 NAPHTALI ALVES PMDB lP17222-S GONZAGA PATRIOTA PMOB

incluir a Região Centro-Oeste na car-t tctpacãc das transferên
cias de recursos federais às Regiões Norte e ser-oeste E sa
bido que aquela região desfruta de condições be'll dt terentes e

-------------~:~:_:~~~::~:~:_~-~::~~~:~~~-~:_::~-~:::~~~~~~~:~~~---------------
lP17207-1 DENISAR ARNEIRD PMDB
.............. PARECER "".

A enenoa e ampla, dando rrargem a tnter-ceetacãc conta A
restrição ao conceito de Empresa Nacional evttar ta tal dis
torção

P! rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lPl720B-0 DENISAR ARNEIRO PMDB
................. PAR.ECER ..

Pela rejeição A emenda arcr ta a exraêncta de nacional ida
de brasileira a mestres e patrões de embarcações e as exigên
cias para Quando tratar-se de pessoa jur-totca sern que haja ne
nnuea justificativa para tanto, podendo, tnctus tve. ser- cof et
o de Lei or-dtnar-t a

lP17209-g OEtH5AR ARNEIRO PMOB
............... PARECER .

O artigo visa contemplar matér-ta atinente a navegação e a
reserva de r-erceoc. necessãr-tas aqueles serviços

Os aspectos ligados à exploração mineral são tratados,
com exclusividade. em outros dtscos tt tvcs do Projeto

-----------------~:~~-~:~:~=~~-------------------------------------------------
lP17210-1 DENISAR ARNEIRO PMOB
...........* PARECER .

O nonccõt tc do tr-anspor-te mar t t tmo do oetrôtec Bruto ou
de oer tvaccs produz.idos no PaIS, não 1T"ped1ra a expansão do
transporte maet t teo e nem a participação da iniciativa priva
da na ecoro-rta nacional Pelo centr-ar-te achares Que poder a
excendtr- a tnnustr-ta naval e torna-la mais atrativa aos in
vestimentos privados
Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP17211-0 DENISAR ARNEIRO pMDB
.... "' "'. PARECER .

A proposta estâ de acor-de cor- o objetivo de s teet te tcar- o
texto const t tuc tcnat • seja cet a supressão de expr-essões or-es
ctnctvets , seja pela supressão de mater ta oer-t tnent e à legis
lação or-dtnae ta. merecendo, cor-tante. o acolhimento do Re
lator

lP17212-B DENISAR ARNEIRQ PMDB
............... PARECER .

seautncc a t r-ad í çãn do Direito nectcnet • a Emenda aqui
examinada trata de mat er-ta tner-accnst ttuctonar , cabendo,
pois. ser- objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior

-------------~~-~~~::::~-~:~~:~~:~~~-------------------------------------------
lPl72l3-6 RONARO CORRI:A PFL
............. PARECER .

A matar-ta já consta no projeto, portanto esta prejudica-
da

lP17214-4 RONARO CORRt:.A PFL
............ PARECER .

A autonomta é U'Tl atributo ntatór tcc das untver-stoaoes ,
não cabendo estendê-lo as tnet ttutcões isoladas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP17215-2 RONARO CORRêA PFL
.............. PARECER ..

Pela apr-ovação com base nos termos da justificação da
êrrenoa

--- --------------~:~~-~~~~~~~~~------------------------------------------------
lPl7216-1 RONARO CORRt:.A PFL
........ "'•• PARECER '"

Supr tntcc o dispositivo, na redação subst ttut tva do Rela
tor. a Errenda t tca prejudicada

lP'7217-9 RONARO CORR!!A PFL
....... "' PARECER ..

A enenca confunde, com a inclusão oa palavra "r-eforma" a
posentadoria do ex-coenatente civil com o ex-combatente or-t-'

-------------~~~~-~~_:~~::!:~-~~~~!:~--~:~~-~:!:!~~~---------------------------
lP17218-7 GOt.lZAGA PATRIOTA PMOB
........... PARECER .

Pretende-se com a pr-esente Emenda. seja acrescentados ao
art 257 mais dois itens, alterando-se concomitantemente a
redação do par-as-ate untcc do ar-t 262 e suprimindo-se o ar-r
263

Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda.
entendemos Que as contribuições sociais e os e'nar-est tncs com
pulsarias, em razão de certas car-acter f st tcas pr-cer-tas , devem
ser mantidos car-atetanent e às cíenats figuras tributarias,
observando-se, quanto as contribuições, o disposto no art
264. t tens I e III, e ap1 tcenoc-se aos encr-ést teos o disposto
na al'inea a do Hem r r r desse mesmo artigo

Estando sujeitos as r-eat-es contidas r-esses dispositivos
ve-tr tca-se que as contribuições socta ts e os encrest teos
comcutscr-tos - cuja criação é bastante restringida pelo dis
positivo no ar-t 262 e seu paragrafo untco - passam a constar
tema tr toutar-rc com as necessar-tes limitações. nete se inte
grando de ter-ma harmônica e equilibrada

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP17219-S GONZAGA PATRIOTA PMOB
........... PARE::CER ••••• "'.....

rnsur-ae-ee a Emenda contra o parâgrafo único do ar-t i90
264, Que per-mt te a cobrança de IPI. do IOF, do imposto de im
portação e do tmocstc de exportação no mesmo exer-crctc finan
ceiro en que hajam s toc tnst t tutocs ou aumentados. Alega que
essa permissão -a tem de est tmutae a Improvisação govel'namen
tal. subtraf recursos da cet tce-ecsc orça'1lentar1a e unaeae
que as er-m-esas possam planejar sua produção e at tvtcaces>

Ora. a razão para oermtt te-se, a cobr-ança dos r-eter-toes
teoostcs , no exerctctc da publicação da resoect tva lei. r-est
de no fato de Que eles se prestam a rur-ctonar como instrumen
tos eficazes de pol t t tca econômica. atuando prontamente ccn
tr-a efeitos indesejados da conjuntura

Assim. o prazo da espera de até um ano (para que a lei de
al t er-açâo desses impostos entre em vigor) poder-La ter como
efeito anulaI' o oPjetivo do aumento do tributo. que el'a não
o de obter receitas mas, sim. o de invertel' a tendência dos
negoc'os antes Que mal maior fosse ocorreI'------------------------------------------------------------------------------

lPl7220-9 GONZAGA PATRIOTA PMDB
.. 'lo PARECER ..

Esta Emenda, pretendendo excluir do Poder Executivo a fa
culdade de alterar as al'iquotas dos impostos enuMe,ados nos
itens I. lI, IV e V do art 270 ( 1 ), do Pl'ojeto de Consti
tuição. resultaria em deseQuillbrio as receitas da União

-----------------~:~~-~:~:~=~~-------------------------------------------------
lP17221-7 GONZAGA PATRIOTA PMDB
.............. PARECER .

A Emenda objetiva determinaI' a corl'eção monetaria das im-
portâncias recolhidas a t'itulo de empl'estlmo cOmpulsório e
pl'evé prazo para sua restltuição

A proposta vel'sa sobl'e matéria a ser dlscipl1nada em nor
ma da carater lnfraconstituclonal

Pela rejeição

lPl7222-S GONZAGA PATRIOTA PMD6
.... "' "'. PARECER ..

O exame da Emenda e I'espectiva jusfifiCação apresentadas

pelo nobre Constituinte, nos levou a ccnctutr que a altera 
cão proposta cont r tbut para o eoer-retcoanentc do Projeto •
tornando-o mais completo. preciso e consistente

lPt7223-3 GONZAGA PATRIOTA PMOB
'lo PARECER "' .

Consoante já ass tnate-sos em parecer a Emenda con idênti
co objetivo, a cr-tacãc de uma ·A~ditoria-Gel'al~, a funcionar
ccncomttante-ente com o Tribunal de Contas. como aux t t ter- do
Legislat 1Vo no exerci cio do controle exter-no, stçntr tcaeã in
cesej evet oneração dos custos do controle

Entendemos que não faz sentido, enfim, a existência de
ccts órgãos com praticamente as mesmas atribuições. nem tam
pouco e de se acmtt tr- a r-et tr-aca da cor-te de Contas, da seu
pr-fncrpa l instrumento de ação - a competência para r-eaj tzar
audt tcr-tas

Nosso parecer. ass tm, é pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP17224-1 GONUGA PATRIOTA PMOB
."' PARECER ..

Não ha dúvida nenhuma Quanto a necessidade de serem es
tancados os abusos conced1dos em todos os mvets pelos coanc
minados -mar-ajas" do serviço pub11co

antr-etento. e tnvtavet a act i cação da sugestão ora ar-ecos
ta Isso porque não é facl1 quantificar qual é a r-enumer-ação
r-eat do titular de cada poder Existe a parte que ele percebe

um dmne tr-o e outr-a que é recebido em eeoecte veículo a dis
ccs tcão. comoust tvet , empregado etc

Como avaliar a remuneração Imoos s tve t , dtr tamcs
---------~;~;225:~---------~éLlõ-cõs~~-----------------------------;M~ã--------

'lo PARECER ..
uesptctence a.prescr-tcãc pretendida O texto do artigo

90 do projeto assegura a pretensão
Pelo não acolhimento

lP17226-8 HELIO COSTA PMOB
.............. PARECER .

Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que cnsct
pl ina o tr-atamento tributário a ser dispensado a microempre
sa (art 267)

xcos exame de grande numero de emendas sobre a r-atée ta ,
chegamos à conclusão de que as mtcrcemcr-esas e as empr-esas de
pequeno porte, em razão de sua reconhecida importância econô
mico-social. devem receber das três esferas de Governo trata
mento jur-tctcc diferenciado. visando a incentivar sua cria
ção. preservação e desenvolvimento. atr-avés da et tmtnacãc,
redução ou s-tmpt t f í caçâo de suas obrigações administrativas •
tr-tbutér-tas , cr-evtoenctar-tas e cr-ectt tctas

POI' outro lado, considerando a conveniência de Que a ma
teria seja disciplinada a ntvet nacional, para que se lhe ter
cr tna a devida uniformidade, entendemos que as aludidas
empr-esas , para fins de r-eceber tr-atamento ctrer-enctaoc, devem
ser definidas e car-act er tzaoas mediante 1e1 co-cte-entar-

PaI' entencer-mos que tal tr-at amento deve concretizar-se a
ves de medidas que aor-anj em as varias esoectes de obrigações
acima indicadas. e não apenas as tributarias, optamos por in
serir o ctspcstt tvo relativo a mater ta no caottuto I do THu
10 VIII - Da Ordem accnômtca e Financeira

lPl7227-.G HÉLIO COSTA PMDB
................ PARECER .

O conceito de remuneração tnctut todas as especificações
arroladas, sendo oesnecessar ta sua listagem-------------------------------------------------------------------------------

lPT722B-4 MILTON REIS PMDB..* PARECER ..
A sugestão em apreço, fica prejudicada em função da su

pressão do ar-t 344.

lP17229-2 MILTON REIS PMDB
.............. PARECER .

A sugestão ora em apreço. fica prejudicada em virtude da
supressão do ar t 344

lP17230-6 MILTON REIS PMOB
.............. PARECER .

Em par-te é crccecente a emenda
exer-ceo os Delegados de ser teta e o Ministério Publico

funções distintas que se não confundem nem tambem se subordi
nam

A intromissão tndent ta do Ministel'io Publico ceder-ta
causar tumn to e r tssur-es tr-r-eoa-evets aecutattar- tncuer-t-
tos. sim. avoca-res. não

Pelo ecotntr-ento parcial

lPl7231-4 MILTON REIS PMDB
............. PARECER ..

A sugestão em pauta esta prejudicada em virtude da supres
são do ar-t 345

lP17232-2 MILTON REIS PMDB
................ PARECER ...

Improcedente
A emenda contr-ar-j a o disposto no ar-t 23. 20 do Regi-

mento da Assemble1a Nacional Constituinte
Informa o seu autor que a solução proposta é cópia da

recente e urgente Carta Magna hispânica. tida como paradigma
por muitos

Os dispositivos impugnados (aet s 230 a 234) revelam um
conteudo valido e amadurecido e espelham adequada técnica le-
gislativa _

Pela rejeição

lP17233-1 MILTON REIS PMDB
........... "'.. PARECER .

A proposição mescla 'mer-ectmento- e "ant tautoaoe'' nu"!
sistema h'brido de promoção que não ostenta r-ectcr-octoace,

-----------._:~~~~:::~~~--~::~~:_:::~~::_~:::_~~~:_~~:~~~:_---------------------
lP17234-9 MILTON REIS PMOB
.............. PARECER "' .

rmceoceoente a emenda
A proibição de vinculação ou equiparação. de que trata a

sugestão, vem estatutda no ar-t 299 do Projeto
De outra parte, a redação proposta par-a o ar-t 23<; afi

gura-se incompleta e inadequada
A definição de garantias e vedações em norma const t tu 

ctcoat e importante. visto que evita Que o leg1slador crema
I'io ultrapasse os limites Que asseguram ã instituição 1senção
e independência

Pela rejeição---------------------------------------------------_!.--------------------------
lP17235-7 MILTON REIS PMOB
"' PARECER "' ..

A materia, Com a devida vênia, não apresenta matiz cons
tltuc10nal, devenClo ser tratada na legislação "interna corpo
r1s·

Pela I'ejeição

lP17236-S MILTON REIS f>MOB
.. "''lo •••••• PA~ECER .

Em estudo percuciente. a Comissão de Sistematização enten
de .. seI' de bom alvitre suprimir o dispositivo em exame

Como a Emenda propugnava a supressão apenas do paragl'afo
un1co, o objet1vo do seu autol' não foi totalmente alcançado

Logo opina1lOs pela aprovação parc1al-------------------------------------------------------------------------------
lP17237-3 MILTON REIS PMDB
."'."' PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistemattzação
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lPl7238-1 PAULO PAIM PT
*"**>1-*""''' PARECER ..*** ...*••

A presente emenda, ora sob análise, com conteudo quase
tota tnente cr-tunoo dos debates havidos na subcomissão dos
t r-aoatnacor-es e dos ser-v toor-es publicas r-ef l et e a abnegada
per-sever-ança do autor em pr-opugnar- pelo consenso a11 obtido

entr-etanto. somos da octntãc que o texto devia serr-e- um
ecr-tmor-enenro no se-rt toc de et trrrínar- todos aqueles dtscos tt t
vos que não consutist ancf an matéria consr ttuctcoar Fol o que
se ver-tr tccu nas fases cost er-tcr-es dos trabalhos das Comis
sões

Na r-eat tcace , ha meter-tas que, pela sua natur-eza, ccoer
e deverão ser implementadas pela legislação ordlnaria ou até
mesmo pelas negociações coletivas Dentro dessa ct tce , foram
e estão sendo acolhidas várias sugestões Que aoee eetccar-âo o
texto referente ao capitulo "Dos direitos soctaf s " A nossa
atitude decorre da preocupação de r-eeiettr um consenso origi
naria das dtver-sas tencêr-ctas contldas nas milhares de emen
das encamtrmaoas a essa Comissão

Concluindo, podemos afirmar, sem medo de errar, que a-
quelas normas fundamentais concernentes ao trabalhador não
deixarão de constar na nova Carta

lPl7237-3 MILTON REIS PMDB lPl7254-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
*...........**.. PARECER ..**.* ... *...

As final idades da eeeoca estão parte contempladas no
substitutivo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP17255-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
*** ...***. PARECER '1;....****.*

A essência da m-ccostcãc esta contemplada no Suns t t t ut t-

Aprovada

1P17256-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
*... *** ......... PARECER ....*** ..."'..

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi-

-------------~:~:~-~~:~~~~~:~::_~:_~~~~~~~~-~:-:~~::~::~::~~~------------------
lP17257-B PAULO ROBERTO CUNHA PDC
***** ..*... PARECER ....**.*.**

A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mente predominante na Comissão de s tsteeat taacêo

1Pl7258-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
*..*.........** PARECER **......***

Acolhida a Emenda no lP17387-6, considera-se prejudica
da a presente, eis que consagra cr tnctpto ant tnôertcc-------------------------------------------------------------------------------

lPl7239-0 OlÍVIO DUTRA PT
*.... *..**** PARECER .*.**"'* ....

A busca de concisão no texto cons t t tuctcnat abriga a sa
cr-te icto de eater tas importantes, mas que podem ser retomadas
a mve t de lei cr-otnar ta

lP17240-3 JOSE GENOíNO PT
**....*** .... PARECEI:!. *...******

antenoemcs Que a definição das atribuições dos orgãos de

-------------~:~~~:~=:.:_~:~:~~:_~:~-~::~~~:_~:_::~~~::=~~-~~~~~:~~:_-----------
lPl7241-1 PAULO PAIM PT
........*•• * PARECER ...... *** ...."'..

A ame-roa propõe nova redação a todo o 1nctsc IV. do ar-r 17
do Projeto

Um exame do conjunto de normas ceer-ectcas, em cotejo com os
parâmetros por nos estabelecidos no parecer a Emenda lp16815
-5, mestr-a uue alguns pontos são coincidentes, merecendo aco
lhimento e outros são divergentes não podendo ser acolhldos

Somos, portanto, pela aprovação parcial

lP17259-4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
******.** PARECER ***..*****

Ao sucr-tntr-rse a expressão "ou obter disponibilidade com
vencimentos tntea-ats". preferiu-se ir alem, excunatnoc todo

-------------~-~~~~~~~:!.~~--~:::_:~~~~:=~~-~:~:~:~-----------------------------
lPl7260-8 PAULO ROBERTO CUtllHA PDC
..**"'*... *... PARECER *********

Em que pese o cuidado com que foi redigida a Emenda, prefe
rimos a redação estarcaoa no Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP17261-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
*.......** ..... PARECER *•• *..**....

Acolhimento de Emenda mais acr-enaent e prejudicou o conheci
mento da presente, embora ressalvado o acerto com que se hou
ve o autor-

lP17262-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
•• *..***..* PARECER **

A Emenda. deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comtssão de s tatemat tzacãc------------------------------------------------------------------------------

1P17242-0 PLINIO ARRUDA SAMPAIO PT
....*.....*"'* PARECER *** ..*****

O Projeto não alberga. entre os orgãos do Poder Juotctar-tc,
o Tribunal Constitucional A Emenda proposta, assim, visa a
restabelecer a fig"ra daquela Corte, excunatde desde a mant 
festação da Comissão Tematica-------------------------------------------------------------------------------

lP17243-8 PAULO DELGADO PT
**.... *..*.. PARECER *********

A emenda visa dar nova redação aos artigos 29 e 30 do
Projeto incorporando varias inovações dentre as principais
podemos mencionar 1) os partidos não poderão ser dissolvidos
compulsoriamente, 2) os candidatos indicados pelos Partidos
terão direito a quatro meses de licença r-emunar-ada , , 3) asse
gurar a \niclativa legislativa aos car-t vdos OatSa a ex\gu\tSa
de de prazo não podemos examtnar- detidamente, como seria de
desejar a proposta sob exame Entendemos no entanto, que o
nosso substitutivo abriga em seu bojo grande parte das toetas
ali expostas Por uma questão de atstemat tca. de norma de
trabalho, sugerimos manter a nossa r-ecacão ficado aos eminen
tes Autores da emenda assea.n-aoa a legislação or-otnar-ta. para
complementar nosso trabalho na ntcôtes dele ser aprovado

lP17263-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
*.*** ...*.. PARECER *** ...*** ..

A Emenda deve ser r-ejej teoa. por não se ajustar ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lPl7264-1 SERGIO SPADA PMDB
*.... **** .. PARECER **..**** ...

A matéria objeto da Emenda se coaduna em parte COl"1 a
sistemática. geral adotada pelo Projeto, cat nosso parecer pe
la aprovação parcial

lP17265-9 SERGIO SPADA PMDB
......**** .. PARECER **.....** ....

De fato, a definição proposta é a Que melhor atende aos inte
resses do pa\s e assegura a cr-as t tewcs os oeneetcvcs sob as
formas de subvenções ou incentivos. ou outros instrumentos
de promoção das atividades econômicas constantes dos planos e
ar-ocr-emas de oesenvotv tmento nacional
Deve-se acrescentar que com a exigência de comtct t tc no eats
desses titulares impedir-se-a qualquer desvio de nenet tctos
ou vantagens

Pe 1a aprovação oar-ct a 1-------------------------------------------------------------------------------
lP17244-6 GUMERCINDO MILHO'.!EM PT
*.........** .... PARECER .... *..*** ...

As flnal idades da Emenda estão, em parte, contempladas
no Substitutivo

Assim, pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lPt7245-4 LUIZ. INAC:::O LULA OA SILVA PT
*..... ** ....** PARECER **..*.** .....

A Emenda apresenta dispositivos pertinentes a legislação
tnrr-a-const t tuc tonat

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP17246-2 IRMA PASSONI PT
....*..*..*** PARECER *..**..****

A Emenda apresenta cont eudo inovador e acer-eetcoacor- do
Projeto de forma ampla e objetiva

Com alterações de r-ececãc e supressão de particularida
des, somos pela aprovação parcial, nos termos do substituti
vo

Pela aprovação parcial

lPl7266-7 SERGIO SPADA PMOB
... ** ....*** .. PARECER *********

A Proposição, embora disponha sobre r-ater-ta constitucio
nal, contem cesoccr-ar-entos Que melhor se sttuam no âmbito da
legislação oruf nar-f a e complementar

Pela rejeição

lPl7267-5 SÉRGIO SPADA PMOB
..*..*..**..* PARECER ..** ....****

A anenoa pretende incluir as cooperativas, o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos objetivos sociais do
sistema cooperativo entre as imunidades tributarias

Durante os trabalhos das Subcomissões e das ccmtssões '
reset tces cer tnecu-se uma tendência crescente de seus mem
bros no sentido de se manterem as uruntoaoes tributarias I

nos limites e ccn a aor-eoaêncre hoje vigentes
A arct tação do rol das imunidades tr tbutar-f as certamen 

te dt r tcut t ar-Ja o alance da arrecadação necessar-ta para a
descentral í zação de encargos e para aliviar as finanças esta
duais e muntcrcats da situação de penur f a em que hoje se en 
contram

lP17247-l LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
.....*..** .... PARECER ••** ....*..* _

Pelo acolhimento parcial nos termos cc Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lPl7253-5 SERGIO SPADA PMOB
.* ..**** ... PARECER **.**** ....

A Emenda proposta pelo nobre Constituinte refere-se a ma
teria de natureza tnrr-e-conat ttuctcnat

Não cont-f nut , portanto, para o aprimoramento do Pr-ojeto
em exame

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP17251-9 PAULO DELGADO PT
** .... ***** PARECER *******••

Permite a emenda o et istamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a ldade para o a11stamento deve corres
ponder àquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exer-cjcto do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escrita

lP17248-9 LUIZ INACIO LULA DA SILVA PT
.** ....**** PARECER **_*******

A emenda. alem de configurar proposta de texto alternati
vo, com pretensões de exaurir o tratamento da met er-ta, contem
dispositivos t~plcos de lei ordinária

-----------------~:::_~:!:~=~~-------------------------------------------------
lP17249-7 EDUARDO JORGE PT
**......**** PARECER *** ..**** ..

A emenda propõe una reformulação total da seção da sau
de, transformando-a em capitulo

Muitos dos dtspos tt tvos propostos ror-an de algUma for 
Ira aproveitados no Substitutivo, com outra redação

Outros não foram acatados

------------------~:::_:~~~~~~~-~~~:~::_---------------------------------
lP17250-1 LUIZ GUSHIKEN PT
•• **.... *.. PARECER .* .... ****

A suoccmtssão do Sistema Ftnancetr-o e a Comissão temat tca
r-efef taren a proposta de estat tzacãc dos bancos
Somos também, pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP17269-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
.....*...*... PARECER *** ... *****

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

1Pl7272rl PAULO ROBERTO CUNHA PDC
•• *...*•• * PARECER *.***.....

A Emenda deve ser rejeitada, cor- não se ajustar ao ent en-

-------------~~~:~:~-~~~~~~~~:~::_~:_:~~~~~~~-~:_~~~::~~:~::=~~----------------
lP17273-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
*** ••• *** PARECER *******"' ..

A tradição br-ast tet-a consagra a exigência do quinto
constitucional Duplicar a presença de advogados e membros do

7-----------~~~~~::~~~-~~~:~~~.:-~~~-~~~~~~:~:.:-~~~~:::~~:-:~::~:~~~-----------
1P17~74-8 PAULO ROBfRõO CUNHA PDC
****** ..*.. PARECER *** .."'..***

A Vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria
Publica com os do Ministério Publico e do Judiciário, em nada

1Pl7271-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.........*** .. PARECER **.******

A Emenda fem por objetivo incluir, na Seção I do Capitulo
I do THulO VII. artigo que contém cr-tnctpto limitativo do no
der Publ tcc relat1vo a tributação

Entendemos que os cr-tnctotos e garantias consignados nos
arts 264, 266 e 26B resguardam devidamente os dtr-e t tcs dos
contribuintes em relação ao Estado, no campo tributário, tor
nando-se, portanto, dispensável a tnctusãc do dispositivo pro
posto

Pela rejeição

lP1726B-3 SERGIO SPADA PMDB
***** ........ PARECER ..*....>lo****

A economia brasileira não pode mais cr-esctnnu--ee de ca
pitais estrangeiros, pelo contrário, negar-se-la a Nação in
quest.tcnàvets cener tctcs do cont tnueoccr-esctmenrc das rela
ções econômicas tnter-nactonats , num mundO cada vez mais in
terdependente

As diversas formas ce atuação e controle do capital es
trangeiro no sats merecem o resguardo de meticulosa legisla
ção, cabendo ao texto ccnsr ttuctcnat , entretanto, expressar
sua aceitação ccno tc tonaoa ao interesse nacional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P17270-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.... ***** .. PARECER .* ••• ****

A Emenda. deve ser rejeitada, por não se ajustar ao enten
dlmento predominante na Comissão de Sistematização

PMDBlPl7252-7 MANUEL VIANA
**.....**** PARECER **** ..**...

It anenca é de ser rejeitada
Pela rejeição
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lP17275-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
"'••••••• '" PARECER "''''''''''''''''''' ••

Entendemos que é matéria da legislação crotnãr-ta-------------------------------------------------------------------------------
lP17276-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
"'."'''' ••••• PftRECER "''''•••••••

antenceros ser o artigo, meter-ta a ser disposta em lei or
dinária

1P172B2-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.............. PARECER .

Trata-se de Emenda em que se reproduz literalmente
disposto no parágrafo untcc do art 258, ccrrstceeanoc-se
portanto, prejudicada

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

cescar-acter taa ou tnrer tcr-taa nem de qualquer forma cr-efuotca
a mag1stratura ou a dignidade dos juizes

Estender a outros órgãos ou pessoas as garantias e veda
ções não significa uma -cectt ts c tmtnut tc'", senão que uma am
pl fação democrát tca

Pela rejeição
----------------~--------------------------------------------------------------

PMOBlP17296-9 Al.EXANDRE PUZYNA
.......... PARECER ••"'••••••

1P17300-1 ADROALDO STRECK PDT•••*••••• PARECER •••••••••
A ampl tacão das imunidades tributárias contraria ten-

dência crescente que vem se manifestando, entre os Constitu
intes, desde o tntctc dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões Temáticas, alem de comprometer a meta de se refor
çarem as finanças muntctaats e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

1P17299-3 ADROALDO STRECK POT
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial conforme orientação dada
Projeto-------------------------------------------------------------------------------

1P1730l-9 ALEXANDRE PUZVNA PMOB
.......... PARECEA; •• "''' •••••

Pela rejeição, considerando a sotuãc adotada pelo
substitutivo do r-atator-

1P1729S-5 ADROALDO STRECK- PDT
••••"'•••• PARECER •••••••••

As intenções contidas nesta proposição estão ccntenoteoas
parcialmente no ar-t 203 de novo Projeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

1P17297-7 ALEXAt<tDRE l:IUZYNA PMDB
.......... PARECER **•••••••

Pela rejeição Trata-se de dispositivo estranho aos prin
cipias de descentralização ao'ntnt.str-at tva e t tnancetr-a O Pro
jeto corrige o que, ao longo dos utt teos vinte anos, muito se
criticou O central'smo financeiro, aomtntstr-r tvc e pot tt tco
do governo federal-------------------------------------------------------------------------------

O referendo tndtscr-tmtnaoc as leis muntctaats afigura-se
nos tecnicamente e tmor-at tcavet

1P17293-4 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECER •••"'•••••

O dispositIvo do Projeto de ccest ttutcãc se refere ao Es
tado como Poder Publico e não como instância ao Poder Execu
tivo. Ficando assim prejudicada a Emenda

Iiela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P17290-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER •••••••••

Propõe a emenda a supressão do inciso III do ar-t tac 273,
eliminando o tecosto sobre vendas a varejo

O tributo deve ser mantido pois reforçará as receitas dos

-------------~~~~~~~~~:.:-------------------------------------------------------
1P1729 1-8 PAULO RDBERTO CUNHA. PDC
•••••••• '" PARECER •••••••••

Pretende a emenda alterar a redação do inciso I do para
grafo 100 do artigo 272 do Projeto

A alteração fica prejudicada una vez Que o parágrafo 100
deve ser sucr-tmtoc na sua total tcaoe.

Pela c-efuotctat tcace

1P17292-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa suprimir o paragrafo 10 oo artigo 272 que
permite aos Estados tnst t tutr- adicional de até 51. do imposto
de renda devido a untão por pessoas t te-ces e jur\dicas

NossO parecer e pela manutenção do adicional proposto,
que reforçará a receita dos Estados e alcançará contribuintes
de maiores rendimentos

1P17295-1 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
••••••••• PARECER ••••*.....

O artigo 50 foi suor-tmtoc-------------------------------------------------------------------------------

1P17294-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
•••••••"'''' PARECER •••••••••

A propriedade, da União, oe tais termos é indispensáveis
à uniformidade de ocupação do solo. a segurança e ao ordena
mento ter-r ttoe ta t A tnccnsecoencta pactual dessa ocupação
não suprime a necessidade dO cr-rnctc to Pela rejeição

1P1728S-S PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a emnda alterar a redação do 50 do artigo 273
do projeto

Entendemos que a redação constante do referido parágrafo
é clara, devendo permanecer-------------------------------------------------------------------------------

1P17287-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

O eovemto -exctus tvamente" a nosso ver é desnecessário,
tendo em vista que a lei complementar, como lei nacional e
• lex legum a

, nter-ar-cutcanent e superior a lei cr-dtner-ta, tem
esfera de aplicação m-oer-ta. exclusiva Pet a rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP17289-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••• "'••••

Sugere a emenda a supressão do 40 do artigo 273
O dispositivo deve ser mantido para definir com clareza o

âmbito de tributação do imposto-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITLTIVQ DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
-------..-~;~;;;6=~--I-------;~~~õ-;õ;~;~õ-ê~N~~---------------------;~ê---------

•••••• "'•• PARECER •••••••••
O item II do pecaetc, além ee ut t t • como tem demonstrado a

experiência, é necessér-tc na nectea em Que nem todas as limi
tações ao poder ce tributar estariam ctsctpt tnaoas na Consti
tuição.

Pela -ejercsc.-------------------------------------------------------------------------------

PDCPAULO ROBERTO CUNHA1P17274-S

1P172BO-2 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda trata de matéria Que resolvemos suprimir • em r-a
eãc de sua complexidade e dos aspectos técnicos a ela tner-en
tea

Por essa razão, entendemos Que deve ser tratada a ntvet
de norma tnrr-aconst t tuctonat

Em face do exposto. somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1Pl7278-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda alterar a redação do 20 do art 257
Entendemos que o caráter pessoal que os impostos devem

ter é principio indissociável da própria natureza dos impos
tos e de suas finalidades.

Ademais, tal principio cceoteeenra o da capacidade econô
mica do contribuinte. no qual se acha impl tcttc Que os tacos
tos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no
exer-ctctc pleno de suas atividades econômicas. Reforçando a
validade desses cr-tnctptcs , cabe mencionar a t tettacãc do
pcner- de tributar inscrita no t te'n IV do ar-t 264

Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modi
ficações propostas na Emenda, manifestando-nos pela sua r-e-

-------------~:~:~~.:_----------------------------------------------------------
1P17279-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••"'.

A Emenda objetiva criar isenção relativa á contribui-
ção prevista no art 258

Entendemos que o oenet tctc fiscal proposto não deve fi 
aur-ar no texto constitucional, mas, se for o caso, na legis
lação do euntctptc que instituir a ccntr-tbutcãc, atendendo
-se ás suas peculiaridades

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P172S3-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

A Emenda veda aos Estados o poder de instituir emprésti
mos connutsor-tos, uetxa indefinidos os fatos que servirão de
base ao empréstimo e determina cue tet fixe prazo, ccnntcões
de resgate em dinheiro e normas para aplicação dos respecti
vos recursos.

Em casos de calamidade, os Estados ricos devem ter a f a
CUldade de prestar socorros com recursos existentes em seu
próprio território, sem onerar as populações dos Estados mais
pobres, por- outro lado. as questões relativas a pr-azos, r-es 
sete e ant tcacãc de recursos são naturalmente matéria regulá
vet na le1 Que o próprio Projeto ex1ge para a tnst ttutcãc do
empréstimo. Quanto aos fatos geradores dos emar-ést tmc, deve
naver- algum controle sobre eree a nrve t ccest ttuctcna r , por
que o termo empréstimo, por si, é muito vago O controle tne
t ttutcc no Projeto (fato gerador idêntico ao dos teccstos Icc
de não ser o ideal, mas é necesaãr tc

IPl7281-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••• "'••••

V1sa a Emenda a 1nclusão de dois parágrafos ao ar-t 257,
pelos quais se estabelecem normas relativas as contribuições
e aos tributos em geral

Quanto as contribuições, verifica-se que o 60 pratica-
mente tornaria inviável a sua criação Em razão desse fato, e
não obstante a justificação apresentada, cons toeranos mais
condizentes com a nossa realidade sacio-econômica e com o
sistema trIbutário pro nós estrutwecc, a forma e as limita
ções estabelecidas para a criação das contribuições

No Que ccncerne ao 70 proposto, cabe observar Que se
trata de norma cujos objet tvos se acham tmcr tcttos nos
cr-tnctptcs de tributação indicados no sistema tributário na
cional e em diretrizes or-çamentar-tas adotadas pelo Projeto

Pela rejeição

lP17277-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER "''''•••••• '''

Propõe a Emenda alteração na redação do item II do Art.
257, incluindo nele o termo crvts tvets ,

ccnccr-eence com a proposta pois, efetivamente, a d tvf s t-:
bl1idade é uma das car-acter-tst tcas essenciais para a tcent tr t
cação da taxa, já reconhecida e sedimentada em nosso Direito
Tributário, devendo, portanto. constar do texto censt ttuctc
nat por nós crcoceto

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

PMDB
1P17284-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda, embora aceitando Que o tributo possa ser au
mentado e cobrado centr-e do exerci cio financeiro, pretende'
fique expresso Que a lei nesse sentido entre em vtnên 
cta somente após trinta dias da data de sua puct teecãc, pelo
menos

Ora, a razão par-a permitir-se a cobrança do IPI, do
IOF, do imposto de importação e do imposto de exportação den
tro do pr6prio exer-ctctc financeiro em Que é publicada a lei,
reside no fato de Que esses impostos se prestam a funcionar
como instrumentos eficazes de pol tt tca eccnõmtca, agindo
prontamente contra efeitos indesejados da conjuntura

Assim, o prazo de trinta ou mais dias de espera (para
que a tet de alteração desses tecestes entre em vigor), pode
ria ter como efeito anular o objetivo do aumento do tributo,
que era não o de obter receitas mas, sim o de inverter a
tendência dos negócios antes que mal maior possa ocorrer

1P172BS-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC

....uu; ~:~~iRr-;:;~;~:;.a COMpetência tributário! residual
atribuindo-a exclusivamente ã untãc e não mais a esta e aos
Estados

Achamos Que a discriminação pretendida pela Emenda não de
ve ser aceita a competência residual pode vir a originar im
postos muito rendosos, conforme a ev.olução econômica do sats
Seria injusto, portanto, que tamanha fonte de recursos ficas
se á d1sposiçâo exclusiva da União O correto é Que os Esta
dos possam tambem er-rar- novos tributos, além dos que já lhe
são expressamente conferidos Do contrário, estar-tanos retor
nando à centralização tributaria do presente. Que tantos ma
les causou a autonomia dos Estados

1P17302-7 ALEXANDRE PUZYNA
••••••••• PARECER ..

Tendo nos manifestado pela aprovação da emenda ao ar-t
20 .oe autoria do nobre Constituinte Agassiz Almeida, somos.
por coerência pela rejeição desta emenda.-------------------------------------------------------------------------------

1P17303-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Proposição em exame abrange o pr-tnctptc da vinculação
de recursos nat-a o ensino, tendo sido aprovada na forma do Su
nst ttut tvc

1P17304-J ALEXANDRE PUZYNA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A elevação a-acet tve da participação dos Estados, Distrito
Federal e auntctntcs na arrecadação tributária, como prevista
no item II do 10 do artigo 461, foi a fórmula encontrada,
desde a Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomo
dações neceeeer-tas e decorrentes dessa elevação Pela ref et 
cão.

1P17305-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
............ PARECER, .

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no
Subst t tut tvc

1P17306-0 ADROALDO STRECK POT
.......... PARECER •••••••••

A matéria diz. respeito a rnaece l'lcõnomicos de governo, não
ccnst t tutuo assunto da ccnst ttut-ãc Federal.

lP17307-B FÁBIO FELDMANN PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação nos termos 0:0 Substitutivo

1P1730a-6 FÁBIO FELDMANN PMDB
............ PARECER .

A proposta constante da Emenda foi acolhida genericamente



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PAR::CER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADASSUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
1P17308-6 FÁBIO FELDMANN PMOB lP17329-9 PAULO ROBERTO CUNHA 'De

513

na redação do projeto (ar-t 57, III)

lP17309-4 FÁBIO FELDMANN PMOB
••••••••• PARECER ..

O ideal normativo da Emenda ser-é alcançado atr-eves de dts
pos tt tvc amplo que estabelece a função social da propriedade
e a obrigatoriedade das planos or-denador-es do espaço urbano,
na forma do substitutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP17310-B FÁBIO FELDMANN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O inciso emendado f01 suprimido, tnctumdo-se apenas o
tema focal entre as competências do sistema nacional untco
de seuoe, não cabendo, pots, a sua analise

Pela prejudicialidade

1P17311-6 FABIO FELDMANN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda proposta em nada altera sucetanctatnente o Projeto
do Relator

1P17312-4 ADROALDO STRECK PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A opção por outra redação prejudica a emenda
Pela pr-ef uotctat toaoe ,-------------------------------------------------------------------------------

lP17313-2 FÁBIO FELDMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Altera a redação da letra "b" do 1nctso VIII do Ar-t 17
do Projeto de const ttutcão. mas, a nosso ver, não aperfeiçoa
a sua 1 ~ nauaaem

Pela r-ej etcãc

1P17314-1 fABIO FELDMANN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Apesar de acolhida a supressão proposta, manteve-se'
um vtncutc, embora mats brando, entre saude e meio am
atente. no ar-t 351, devido as inter-relações entre ambos Pe
1a aprovação

1P17315-9 FÁBIO FELDMANN PMOB
•••••••••• PARECER •••••••••

Proposição oportuna, aproveitada com at ter-ações r-ecactc
nats Pela aprovação nar-ctat

1P17316-7 FABIO FELDMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

vtsa, como outras emendas, a supressão do ar-t 471 do Pro
jeto de Constituição, relativo á extinção do tnst t tuto da en
fiteuse que, segundo grande parte da doutrina cr-ast te n-a, não
merece ser mant1do err nosso ordenamento f ur-tctcc

lP17317-5 fÁBIO FELDMANN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O relator opta por redação mais sucinta do artigo

1P17318-3 FÁBIO FELDMANN PMDB
........... PARECER •••••••••

D teor da Emenda não constitui matéria constitucional
Pela Rejeição

---------~P~;3~9:~---------;Á~~Õ-;~~~~~~-----------------------7--p;~~--------

••••••••• PARECER .
Suprime a expressão "passados vinte anos de sua c-ccucãc

da letra "g" do inciso VI, do ar-t 17 do Projeto de const t
cão. porque contradiz outros dispositivos do mesmo texto En
tendemos Que toda a a t tnea ~gft deve ser sucr-tmtoa

Pela aprovação parcial

lP17320-S FABIO FELDMANN PMDB
••••••••• PARECER .

O teor da Emenda não const ttut matéria ccnet ttuctonat ,
devendo Integral' legislação municipal

Pela Rejeição

lP17321-3 FLORESTAN FERNANDES PT
.......... PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as tradições const ttuctcnats o-a
st tetr-as, merece adequada consideração Quando for e tebcr-ada a
teatsiacãc complementar e or-dtnar-ta

lP17322-1 FÁBIO FELDMANN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado ees
cor-t tno dos proponentes, poderão figurar mais aoecuaoamente,
de acordo com a tradição do Direito or-ast tetr-c, no corpo da
legislação or-ctnar-ta e coectementar

lP17323-0 FABIO FELDMANN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria objeto da emenda está. adequada e ccns ts t emen
te disciplinada no Substitutivo

Pela aprovação parcial
Pelo não acolhimento

lP17324-8 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••"'.

Entendemos que o texto do Projeto, salvo pela necess r
cace de pequeno enxugamento, é adequado, tendo passado pelo
crivo de varias etapas

Assim, por coerência, somos pela r-ejetcãc desta emen-
da

lP17325-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER .

A emenda confl1ta com as emendas eucr-eestves pelas Quais
optamos Pela r-ef etcão

lP17326-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER ••"'••••••

O combate á pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e ract tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário Necessa
1"'0 é, ademais, que a Lei Ma10r contenha 00 pr-j nc tp to cr-teta
11no do combate a pobreza

Pela aprovação parcial

1P17327-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

A emenda confl tta com as emendas sucr-esstvas pelas quais
optamos Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P1732B-l PAULO ROBERTO CUNHA POC
.......... PARECER •••••••••

O combate â pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e eact tve ts podem ser alcançados median
te a justa proteção aos otr-ettos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do ar-ar-te Necessa
1"10 é, ademais, Que a Lei Maior contenha 00 pr-f nc i p to crista
l tno do combate a pobreza

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP17329-g PAULO ROBERTO CUNHA PO'C
.......... PARECER •••••••••

O combate a pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo soctat Re
sultados portentosos e eact tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção aos d1rettos do trabalhador e mediante

severo controle oc dispêndio de recursos do ar-er-re secessé
1"10 é, acemars , Que a Lei Ma10r contenha 00 cr tncvctc crista
lino do coe-cate a pobreza

Pela aprovação parcial

lP17330-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Contra a tortura posicionam-se todos os segmentos re-
presentativos da scctecace O Sunst t tut tvc tnctut norma ex-

-------------~~:::~~~~_::::_~:~~~~~-~~~~~~:_-----------------------------------
1P17331-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER •••••••••

O exer-ctctc da cidadania não pode estar sujetto a res-
trições de espécie alguma, nor-nente as de natureza pecuniá
ria Essa deve ser a regra As exceções ou escectr tcacões devem
ser estabelecidas pelo legislador oed tnar to,

lP17332-9 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A redação or-cccsta , con pequenas alterações, foi acolhi
da pelo Substitutivo do Relator

1P17333-7 DOMINGOS JUVENIL PMDB
••••••••• PARECl:R .

A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predo
minante na Comissão de ststemat taecão

lP17334-5 DOMINGOS JUVENIL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A et tnea que a emenda visa a suprimir e útil e, mate do
Que isso, necessãr-ta. tendo em vista a natureza das mercado
rias, essenciais ás atividades produtivas, não podendo, por
isso, ser oneradas por tr1butação interestadual, inclusive
ocr-que alguns Estados as produzem para suprimento dos demais
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP17335-3 DOMINGOS JUVENIL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento, nos termas do sonst t tut tvo

lP17336-l CID CARVALHO PMDB
• •••••••• PARECER ...

De fato, a natureza nar-t t cut ar- Que reveste a intervenção
estatal no ccsnntc econômico, vinculada a preceitos relativos
à segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes,
por si só, just tr tca eventuais concessões de pr tvt téatcs
e/ou subvenções a estas ent tcades publicas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
serviços essenciais a população, e a produção de um conjunto
de bens estatéatccs Que demarcam a sua re1evante função so
cial e econômica, ao tempo em que a cnst tnaue e a ower-eocta
da iniciativa privada

Nessa perspectiva, s6 não justifica a concessão de cener t
CiOS f1scais que não sej an extens ívets as empresas privadas

Pela aprovação parcial

lP17337-0 CID CARVALHO PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

A meter-te objeto da presente Emenda e, a nosso ver, de
natureza tnt ra-const t tuctona t

A autcr taacão para que as tnst ttutcões oficiais de crédito
operem em todos os segmentos do mercado financeiro deve
estar sujeita ao crôcr-rc desempenho das funções que se deseja
do mercado

Pela r-ef etcãc

lP17338-8 CID CARVALHO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, tal como propõe o Autor da Emenda

1P17339-6 CID CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER .

A Emeroda propõe alterar o cecur do art'go 284 do Projeto
de const ttutcão da Comissão de stetemat tzacão

A rsater t a disciplinada pelo artigo em foco e de natureza
eminentemente administrativa, não se just tr tcaecc a sua in-
clusão no texto constitucional

Assim, face à supressão, Que propomos, do artigo 284, en
tendemos prejudicada a Emenda em exame

Pela prejudicialidade

lP1734D-Q CIO CARVALHO PMOB
••••••••• PARECER .

A definição dos eecutst tos para designação da diretoria do
Banco Central, bem como os seus tmoeoteentos após o exer-ctctc
do cargo são ctsncs tt tvcs que devem constar da Carta Magna,
visto Que o Banco Central em qualquer- pa'is moderno é o "banco
dos bancos" É a autoridade monetária Que deverá regular a
oferta de moeda e de credito na economia, bem COf'lO fiscalizar
as tnst t tutcões

Quanto as demais f nat t t u tções oficiais a pr-ópr-f a lei do
SFN poderá. cee tntar- os referidos critérios

Pela r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------
1P1734l-8 CID CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual cr-oocs trc
de s tmcr tr tcar- a redação do Projeto pela er twtnacão de ex
pressões ou de ar-t 19os cr-esctndtvers É nr-eeer-rvet adotar uma
forma que contenha o cr tnctoto do d tr-e t tc , como o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcãc. sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que Qualificam a matéria e Que são pertinentes a legisla
ção crdtnár-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P17342-6 CID CARVALHO PMOB
••••••••• PARECER ..

O texto do dispositivo emendado é mais abrangente e aten
de perfeitamente ao pretendido pela emenda

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP17343-4 CID CARVALHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

.. A adição da expressão proposta é redundante, visto que
a lei do S F tI rí f spor-á sobre a estrutura do sistema As tns
t ttutcões financeiras publicas e privadas fazem parte, ônvta
mente desse sistema

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P17344-2 CIO CARVALHO PMOB
... "'•••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade A mater ta fá consta do projeto com
redação adequada à ctscr tmteacão de rendas constante do S1s 
tema 'rr-tnut âr-to Nacional do pr-oí etc---------------.,-------------------------------------------------..-------------

1P17345-1 CID CARVALHO PMDB
• •••••••• PARECER .

As condições de captação dependem, entre outras determi
nantes, da r-entab t t tcaoe oferecida aos recursos As condições
de aplicação dependem da demanda por recursos àquelas taxas
esperadas de retorno dos tomadores

Assim, não na corno amarrar o fluxo de recursos sob pena
de alguem suns tdrar- o custo da vinculação

As regiões carentes precisam de investimentos publicas
que cr-ten as condições objetivas para assegurar o desenvolvi
mento O C N oectctr-a, anualmente, a alocação desses r-acur-'
sos objetivando alcançar os bons propósitos da Emenda do ,
lustre constituinte

Pe1a Rej et ção
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lP17346-9 CIO CARVALHO PMDB
•••• "'•••• PARECER •• ",,,,,,, ••• ,,,

A Emenda propõe alterar a redação do paragrafo untcc do
artigo 284

A Emenda apresentada pelo Nobre COnstituinte contém as-
pectos que representam efet1va contribuição para o aperfei-
çoamento do Projeto de Constituição que estamos elaborando

Assim, SOlOOS pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o ar-t i90 em foco a seguinte redação. ~As disponibilidades de
catxa da União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Munlc~plos, bem como as dos
Orgãos ou ent idades do poder Publico e das empresas por e l e
controladas, em instituições f tnancetr-as oficiais, ressalva
dos os casos previstos em lei n

-----------------~~:~-~~~~~~~~~-~~:_::~~:_~~-~~~::~!~!~~~---------------------
lP17347-7 JARBAS PASSARINHO PDS
."''''•••••• PARECER ."'."'•• "'.'"

Pelo acolhimento, nos termos do soost ttut tvo

lP17348-5 IVO LECH PMDB
."'''' •• '''••• PARECER •••••••"'.

A matéria é pertinente à legislação ordinária Pela r-e-

-------------~~~~~~------------------------------------------------------------
lP17349-3 IVO LECH PMDB
••• "''''•••• PARECER ••• "'•••••

Pretende o autor supr-tmtr- a at tnea 'b' do item I do ar-t
27, que trata do al istamento e voto om-taator-tos

Entendemos que a exceção deve prevalecer no citado dts-

-------------~~:~:~~~.:_--------------------------------------------------------
lP17350-7 IVO LECH PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O or-tnctotc da tscncmta, acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não utscr-teunacãc
especificações suscet tvets , de provocar cctêmtcas

As eecectt tcacões devem-se afastar do polêmico, Circuns
crevendo-se a proteção aos d1reitos e 1 tber-caues fundamenta
Is

------------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:~~:_--------------------------------------
lP17351-S IVO LECH PMDB
••••••••• PARECER .

A emenda apresenta dispositivo inovador e acer-retccaccr- do
projeto
A real idade urbana do aats , entretanto, aconselha Que esta
obr1gatoriedade atinja somente os euntctetcs de porte supe
r tor- a 50 000 natrt tantes
Quanto aos pequenos euntcmtcs , através de ccnscr-ctcs , ccnvê-'
nlos e da ajuda estadual, poderão desenvolver seus planos ur--'
ban\sticos de maneira opcional

-------------~:::_:~~~~:~:~-~:~:~::_-------------------------------------------
1P17352-3 IVO LECH PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda intenta "Isentar de 1mpostos os equipamentos
escectat tzaocs para as pessoas portadoras de def tctêncta, en
quanto não houver condições nacionais para a sua taor-tcacêc

Ressalte-se que a concessão de isenções especrf tcas não
é meter-ta ccnst ttuctcnat

-----------------~~~:_~:~~~~~~-------------------------------------------------
1P17353-1 IVO LECH PMDB
••"'•••••• PARECER "'.

tivoAci~I~~~:t~~rcial~nte, no mer-ttc, nos tenros do Subat í t u-

-------------------------------------------------------------------------------

lP 17368-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do Suast t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

lP17367-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT
• •••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na ccmtssãc
de Sistematização opinamos pela crefuctctat toaoe da Emenda

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

POTBRANDÃO MONTEIROlP17362-l

lP17369-a BRANDÃO MONTEIRO POi
........... PARECER •••••••••

Concordamos com a supressão proposta De fato, alem de
indeterminada a forma de se alcançar seu cejettvc, tnte tr-a
mente dependente de fatos ateator to como seja, o cresctmen
to da economla nacional, reveste-se de conteuoc cr-oar-amãt tcc
mais adequado á legislação ordinária

---------;;;;3;õ=;---------~~~~~iõ:-;ÕNTEIRõ------------------------;õi---------

"''''••••••• PARECER •••••••••
O dtcos tt tvc em tela eret tvamente trata de mater ta infra
constitucional, conforme as tradições do Direito er-astietr-o
pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP17373-6 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL

....·~..·~s~~:;E~o~;~~;~;:·que a fixação de um limite de idade
sempre é algo'arbitrário Entretanto, levando em conta o 'indl
ce de vida média de tn-est te tr-c, entendemos que 70 anos é uma
boa idade a ser estabetectoa

1P17371-0 NILSO SGUAREZI PMDB
•••• ,..•••• PARECER •••••••••

A cr-tacãc de um novo Estado Federado, que já tenha sido apro
vada pelas populações d tr-et ament e 1nteressadas e pelas res
pectivas Assembléias Legislativas, deve see.. en sua fase fi
nal, aprovada pelo Congresso Nacional, mctus tva , por lei or
dtnar ta Conslderamos, pois, desnecessário especificar Que
tet complementar disporá sobre a criação de Estados Federados
e que a tntctat tva cabe ao Congresso Nactonat-------------------------------------------------------------------------------

lP17372-B rMURlcIO FRUET PMDB
• •••••••• PARECER "'••••••••

A Emenda apresenta dispositivos acer-retccaccr-es do Proje
to Com alteração de redação e de ear-t tcutar-toaoes , somos pel
a aprovação, na forma do subst ttut tvo-------------------------------------------------------------------------------

-----------------~:~:_~~~~~~~~-~:_:~~~~~---------------------------------------
lP17363-9 SRANOÃO MONTEIRO PoT
••••••••• PARECER •••••••••

-----------------~:::_~~~~~~~~~-~~:_!:~~~-~~-~~~:~:~::~~~-~:_:~~~~-----------
lP17364-7 BRANDÃO MONTEIRO POT
••••••••• PARECER .

ccncor-carcs com a proposta do autor ca Emenda no sent i do
da supressão do arttgo 496, Que trata de Questões caes tvets

-------------~~-~:~~:~~~~-~:~~~::_~:_::~~~:~~~~-~~~~~~~~::_-~:::_~~~~~~~~~------
lP17365-S BRANDÃO MONTEIRO PoT
••••••••• PARECER •••••••••

O Autor propõe a supressão do ar-t tac 493 sob a alegação
de Que o mesmo cont t t ta com o que cf soõe o artigo 442 Esta-

-------------~:_~~_::~~~~_:~~-~-~:::~:~~~-~~~~~:!~--~~::_~~~~~~~~~------------
lP17366-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

PMDBCIO CARVALHOlP17345-1

POT

lP17354-0 FELIPE MENDES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, a natureza particular Que reveste a intervenção
estatal no dom'into econômico, vinculada a preceitos relativos
a segurança nactona t ou a interesses cctetwcs relevantes,
por 51 se. justifica eventuais concessões de privl1égtos
e/ou subvenções a estas entidades publicas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
serviços essenciais a população, e a produção de um conjunto
de bens estateatccs Que demarcam a sua relevante função so
cial e econômlca, ao tempo em Que a distingue e a diferencia
da tntc tat tva cr tvaca

Nessa perspectiva, sõ não fust tr tce a concessão de benef f-'
ctos fiscais Que não sejam extens tvets ás empresas privadas.

----------------~~:~-~~~~~:::~-~:~:~::_----------------------------------------
lP17355-B FELIPE MENDES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O dtpos tt tvc em tela etet tvamente trata de meter-ta infra-
ccnst ttuctonat , conforme as tradições do Direito ar-as t teu-c

-------------~~~:_~~~~~~~~~:_--------------------------------------------------
lP17356-6 FELIPE MENDES PDS
••••••••• PARECER .

O sentido da proposta esta plenamente atendido no d1s
posto sobre etetcões para governadores, no capttuto relativo
aos Estados Federados

lP17357-4 FELIPE MENDES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Encontra-se em plena vigência o plano nactonal de desen
volvimento econômico e ecctat aprovado pelo Congresso Nacio
nal Qualquer reorientação tmp l tear-é a necessidade de nova
autorização legislativa, o que torna desnecessaria a presente
emenda

-----------------~~::_::~:~~~~-------------------------------------------------
lP1735B-2 BRANDÃO MONTEIRO POT

.........~ ~~~~~~RP:~;;~~·;:pertor já é gratuito e, em nb~so en-
der, essa gratuidade deverá permanecer conforme o cr-t ter-tc de
seleção e não de opção por parte do aluno.-------------------------------------------------------------------------------

1P17359-1 BRANDÃO MONTEIRO
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda já está atendida parcialmente no Projeto de

------------_:~~::~:~~~~~.:_----------------------------------------------------
lP17360-4 BRANDÃO MONTEIRO POT
.......... PARECER •••••••••

O dtpcs tt tvo em tela efetivamente trata de matéria 1nfra
const ttuctonat , conforme as tr-adtcões do Direito Brasileiro

-------------~::~-~~~~~:~~~.:_--------------------------------------------------
lP1736l-2 BRANDÃO MONTEIRO POT
••••••••• PARECER •••••••••

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do sr-estoen-
• de da aecum tca, previsto no art.458 a'_~ Projeto •

A medida proposta não merece eccthtea. tendo em vtata que
o dtsccstt tvc supracitado já reduziu em 1 ano o mandato estab
etectcc na conat t tutnte vtaente •

De ressaltar-se ademais, que a per-manâncf a do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo em vista a necess tcaoe de

se proceder ãs alterações orgânicas e estruturais do sats ,
determlnadas pelo texto constitucional que ora elaboramos

----------------_:~~:.:_:::~~.:_~:::_~:!:~~~~-~:_:~:~~~.:------------------------
1Pt7362-1 BRANDÃO MONTEIRO PoT
••••••••• PARECER .

O dispositivo a Que se refere a eeenoa foi amplamente
cnecvt tcc nas fases errter tores , r-ecr-ceemancc a vontade da
matcr-ta

lP17374-4 DENISAR ARNEIRO _ PMOB
••••••••• PARECER .

Dado o cunho social de que se reveste, o instituto da usu
cactãc urbana se torna eater ta ccnst ttuctcnat Seu oefet tvc e
assegurar o direito de moradia a mt tnões de temt t tas caren
tes

-----------------~:~~_:~~~~~~~-------------------------------------------------
1P17375-2 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER .

AS formas de associativismo produtivo são r-eepcnsevets
por parcela preponderante na modernização da economia cr-aat
ietr-a. notadamente no setor ear tcota, e, portanto, é oportuno
consignar no texto constitucional o apolo e o estimulo a
esses agentes, na forma que a lei determinar

-----------------~::~-~:~:~~~~----------------------------------~--------------
lP17376-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
• PARECER •••••••••

O fato de não haver constado nas constituições anteriores
Que os recursos mtnerats pertenc1am a untãc, dado a tnexte
t êncte de prazo oeter-etnecc para as concessões de lavra, o r-e
sut t auo era Que os mtner-ats somente lhe ce-tenctaa enquanto
desconhecidos

-----------------~:::_~:~:~~~~------------------------------------------------
1P17377-9 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••• " ••• PARECER •••••••••

O tnctsc lII, do ar-t 310 do Projeto já atende o objetivo
pretendido pelo autor

-----------------~~~~-~:~~~~~~-------------------------------------------------
1P1737B-7 OENISAR ARNEIRO PMDB
."'••••••• PARECER .

O texto do dispositivo eeencacc é mats abrangente e aten
de perfeitamente ao pretendido pela emenda

-----------------~:::_~~~~~~~~-------------------------------------------------
lP17379-5 oENISAR ARNEIRO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A setet tvtcaoe do ICM, embora descartada quando de sua
concepção, a par-t tr- da EC no lB/65, fol aos poucos ganhando
corpo nas reuniões do Conselho de Pol1tlca seeeocar-ta (CON
FAZ), através de convêntos aprovados por aquele órgão O ICM
evoluiu, então, da neutralidade tntctar para matizes car-r-eaaea
de extras fisca11dade, Que o foram tornando tr-tbuto menos re
gressivo A sua eecr tacãc, com a incorporação dos prOdU!OS
hoje tr-tbutaoos pelos impostos untcos • e dos serviços, tropõe
a adoção, sem r-enucos , da seletividade, como, aliás, esta no
Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP173BO-9 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda r-esrr tnse a competência tr-tbut ár ta res touat ,
atr tbutndc-a exctustvamente á untão e não mais a esta e
Estados

Achamos que a otscr-tmtnacâo pretendida pela Emenda não de
ve ser aceita a comcetêncta I es tovet pode vir a originar tn
postos muito rendosos, conforme a evotucêc econômica do sats
Seria truustc. portanto, Que tamanha fonte de recursos r tcas
se a ctspcs tcêc exclusiva da untão O correto é Que os Esta
dos possam teneee er-rar- novos tributos, além dos Que já lhe
são expressamente conferidos. Do centrar-te. estar\amos retor
nando á centralização t r tout ár-f a do cresente , Que tantos ma
les causou á autonomia dos Estados.

lP17381-7 DEN!SAR ARNEIRO PMO~
........... PARECER (,•••••" ••

A jornada de trabalho de 40 horas semanais como consta
dO Projeto, de 44 ou 48 horas como cr-oncato em numer-os í ss t>
mas Emendas, teve , de certo modo, um -erer-enctat comum
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lP17381-7 DENISAR ARNEIRO PMDB lP17393-1 DENISAR ARNEIRO PMDB

A maioria das propostas, mesmo na fase das ccmtssões reeét t
cas , sej a pe 1as suas j ust i f i cacões , sej a oe 1a forma de apre
sentação dos textos, Sempre demonstrou ser a mater-ta mats
adequada à reats iacãc ord1nar1a

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um oeter-mtnaoo momento da vida eccnômtca do
Pats , mas, pelo desenvolvlmento tecnológico, por mot tvce de
interesse públ tcc OU ate por comprovadas razões de ordem cst
ccscctar , podem vir a ser a solução toeat Ressalte-se, por
oportuno. que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, va
rias categorias, em decor-r-êncta de tet espect r tca ou por for
ca de conquistas em acordos ou convenções cotet tvas , ja cum
prem jornadas r-ecuz tuas

Num quadro inverso, em que a necessidade tecer-tosa de
se expandir ou tncr-emenrar- os ntvets de produção. ate como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que coepeneetor-tes a ntvet de remuneração Esse, alias,
é o exemplo que nos dá o Japão. onde a tntens tr tcacêc do tra
balho, longe de oenat tzar- o trabalhador, é o meto eftcaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando Que o Congresso Nacional, sempre
eens tvet as r-etnvtndtceçõas dos trabalhadores e consctente
das r-ea t tuaoes do sats , poderá, com maior riextct t toade. dis
ciplinar essa controversa questão, optamos por manter apenas,
a limitação da duração otar-ta do trabalho em 8 horas. no ma
~1mo

1P173B2-5 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER .

O Relator entende que 05 proventos da ancsent edcr-ta deve
rão receber o mesmo tratamento tr-tbutar-tc otecensaoc aos ren
dimentos do trabalho assat ar tanc, No que respeita a isenção
de contribuição previdenciária, trata-se de meter-ta que j e é
Objeto de tet cr-of nér-ta, desnecessária e impertinente sua
utsctpt tna no texto ccnst ttuctonat ,-------------------------------------------------------------------------------

lP17383-3 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor suor-tmtr- do Projeto o inciso XII do ar-t
13 que assegura ao trabalhador o direito ao satér-to-tamt l ta

Somos de oplnião que o sa tér-tc-ramt t ta é cf re t t o de suma
relevância para o trabalhador, oar-t rcutar-eent e o de batxa
renda, devendo, por essa razão, estar tnser too no texto cons
titucional

Conslderamos, contudo, caber ã Constituição garantir sim
plesmente o ctr-et tc A parcela de trabalhadores beneficiada
bem como a escala e o montante do bener tctc devem, em nossa
~Plnião. ser oetxacos á regulamentação da lei or-of nar-ta

1P17384-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão é oportuna e per-t tnente e fol acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

lP1738S-0 DENI5AR ARNEIRO PMDB
,..•••• ,..••• PARECER ••• ,..••• ,....

A proposta está de acordo com o objetivo de stmpl tf tcar- o
texto constitucional, seja pela supressão de expressões pr-es
ctndtvets , seja pela supressão de matéria pertinente a legis
lação cr-otnér-ta. merecendo, portanto, o acot hf narrto do Re
lator

lP17386-8 ARNALDO MORAES FMDB
,..•••••••• PARECER ••••••••*

Cuida a emenda de matéria eleitoral de grande tmpur-t ârr
C1a para a classe oct rt tca, da'i concordamos com sua inserção

no texto constitucional, nos termos do Substitutivo
Pela aprovação parcial

lP17387-6 ARNALDO MORAES PMD8
............ PARECER ,...,..•••• ,...

Conquanto aceite alista sêxtupla, originária do órgão
de classe (transformada pelo Tribunal em lista tr~pl1ce), a
a Emenda ver-cer-a a reserva do quinto constitucional a todos
os rr-tbunats e restabelece a escolha pelo crivo do Poder Exe
cutivo, mantendo, aes tm, a longeva tradição brasileira-------------------------------------------------------------------------------

1P17388-4 ARNALDO MORAES Pr,lOB
••••*•••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por- não se ajustar ao entendI
mento predominante na ccmtssãc de Sistematização-------------.._----------------------------------------------------------------

lP17389-2 ARNALDO MORAES PMDB
•• ,..,.."''''.,... PARECER .

asteeoe concc tente que a flxação de um t tmí te de idade
aempr-e é algo arbitraria Entretanto levando em conta o 'indi
ce de vida med1a de c-as tietec, entendemos que 70 anos é uma
boa toace a ser estabelecida

1P17390-6 ARNALDO MORAES PMDB••••"'*••• PARECER ••••••• ,....
Pelo acolhimento, nos termos do socst t t ut tvc

lPt7391-4 DENISAR ARNEIRO PrlDB
."''''.,.. •••• PARECER ,..•••••• ,...

O ccf et tvc principal deste dispositivo é o de impedtr a
exploracão que faz- do trabalho pelo prestador de
eer-vtcos em caráter permanente A grande injustlça reside no
fato de essas empresas não r-ecassaren ao trabalhar um satar tc
Condizente ao Que elas recebem pelo serviço prestado

Quanto à tnter-eedtacãc temporária ou sazonal, julgamos
que dev1do ás car-acter-tst tcas o-óor-tes , principalmente, das
zonas eur-ats , não deva ser proibida •

s tnateent e. em se tratando de um preceito anote deverá
lambém ser reg.Jlarnentado através de lei cr-emar-ta

-------------------------------------------------------------------------------
lP17392-2 DENIS'AR ARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER ••• ,..,.. .....

Objetiva o autor restringir a proibição de Intermediação
ele mão-de-obra dos casos em que esta responda por mais de 20Y,
do contingente de empregados da empresa recatar-ta

A pr-ctbtcãc proposta no Projeto não pretende reduzir a
intermediação a limites "acef távets- A intenção é veda-la,
na execução de trabalho permanente, de maneira a tornar regra
estabelecimento de vtncuto encr-eçat tcto direto entre tomado
res e prestadores de servtccs ,

É certo Que há setores em que a trrter-memecãc de mão-de
Obra reveste-se de caracter;stlcas particulares Essa a razão
que nos levou a prever, na redação do Substitutivo a possib1
11dade de ressalvas fixadas em lei

Mantemos, contudo. nossa oosição contraria à inscrição
~UalqUer limite, no texto const ituclona~, a redacão proposta

iP17393-1 DENISAR ARNEIRO PMDB
......."'•• PARECER •••••••••

Objetiva o autor restr1nglr a proibição de 1ntermediação
de mão-de-obra dos casos em que esta responda por mai s de 20):,
do contingente de empregados da empresa locatária

A proibição proposta no Projeto não pretende reduzir a
intermediação a limUes aace1tâveis· A intenção é vedá-la,
na execução de trabalho permanente, de maneira a tor<1ar regra
estabelecImento de vinculo empregat leio dfreto entre tomado
res e:-prestadores 'fJe servtços

É certo que hâ setores em que a intermedlação de mão-de-

obra reveste-se de car-acter-tst tcas particulares Essa a razão
Que nos levou a prever, na redação do Sucst t t ut tvc a possibi
lidade de ressalvas t txaoas em lei

Mantemos, contudo, nossa posição contrária a toscr-tcão
~Ualquer limite, no texto constitucional, à redação proposta

lP17394-9 DENISAR ARNEIRO PMD8
••••••••• PARECER ... "'••••"'.

O objetivo cr-tnctcat deste dispositivo é o de impedir a
exploração que se faz elo trabalho pelo prestador de serviços
em car-at er- permanente A grande. tníust tce reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um sarar-te con
dizente ao q...e elas recebem pelo seevtcc prestado

Quanto a atividade t emncr-ar-ta ou sazonal. cuja legitimi
dade, as vezes, é tnevtravet , a lei or-ctnãr ta precisa assegu
rar, de modo que os dtrettos dos trabalhadores temperarias
sejam satisfeitos

Finalmente, em se tratando de um preceito amplo deverá
-;ambémser regulamentado através de lei ordinária

lP17395-7 DENISAR ARNEIRO PMDB
.......... PARECER ,..

O artigo 427 e seus car-eçr-aros foram transformados em ú
nico dispositivo, o qual segue orientação diversa da seguida
no caout da proposição origtnal A norma proposta, no subst t
tut tvo conserva, entretanto, a orientação do par-ear-are 10 e
do par-ecr-arc 20

A nosso ver, o conteúdo do par-ear-are 30 é t tntce matéria
de legislação crc tnér-te

Pela aprovação parcial

lP17396-5 DENISAR ARNEIRO PMOB••*,.. ,... PARECER '"
A emenda fol rejeitada, tendo em vista considerarmos ser

crucial, para a preservação t tstca e cultural das populações
ind'genas, a manutenção de dispositivos constitucionais que
caracterizem as terras de posse dos tndtcs

Somos pela rejeição da emenda

lP17397-3 DENISAR ARNEIRD PMDB
••••••••* PARECEP ..

A sugestão não pôde ser acottu ca tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um mtnteo de
esoectr tcacão das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade soc tat No que respeita especi
almente a ccntr-tbutcêo empresarial, o entendtmento do Relator
ê no sentido de expl tct tar a diversificação da basa , de modo
a r-omper- com o cu-cure vicioso gerado pela incidência exctu
stva sobre a folha de salários Quanto á manutenção do fatu
ramento e do lucro. parece-nos õovtc Que se trata de fatos
geradores diferentes, Que poderão ser ut tt teaccs pelo legis
lador de acordo com as pecut tar-toaoee econômtco-t tnancet r-as e
operacionais de cada contribuinte

lP1739d-l DIRCEU CARNEIRO PMDB
'I"'"'''''''''''''.''' PARECER ......"'."'.

A presente emenda encontra respaldo r-c conceito de em-
presa nacional Os parágrafos que acompanham o artigo são
cass tvets de legislação ordinária

Pela r-efetcãc

1P17399-0 DIRCEU CARNEIRO PMOB.*,.. ••••,..* PARECEU •••••••••
A tnter-roda t tdade abrange uma ser-te ordenada de ativida

des como o controle ccs acessos aos termtnats , a circulação
inter-na dos netos de transporte a progr-amação e o controle
da movteentecão das cargas nas operações ne transferência, a
utilização de equipamentos fi! de mão de obra, bem corno a ela-
boração da documentação neceesar-ta a compr-ovar- e a apr-opr-tar
os serviços

Apesar da capacidade ociosa da infra-estrutura r ts tca
• de transporte do oa-s , o desenvolvimento do seu tr-eneccr-re

tnter-r-ooat depende da superação de cr-ccteees nos campos ins
titucional, legal, econôm1co e tecnotoatcc

Pela rejeição

1P17400-7 DENISAR ARNEIRD PDS
•••"'...... PARECER ••• ,..•••••

O ecr-eectno proposto apenas reitera o Que já consta do
enunciado do Hem e a untãc decerto pode exercer as competên
cias que lhe incumbem, Inclusive mec tante ccnvêntcs com Es 
tacos. Mun1clpios e Distrito federal.

lP17401-S DENISAR ARNEIRO PMDB
.......... '" PARECER .

Objetiva o autor restringir a cr-orctcão de intermediação
de eêo-oe-cn-a dos casos em que esta responda por mats de 20:4
do contingente de encr-eceooa da empresa tocatar-ta

A cr-otbtcão proposta no Projeto não pretende reduzir a
tnt et-medfaçãc a limites -ecertavets- A Intenção é vecã-ta,
na execução de trabalho permanente, de maneira a tornar regra
estabelecimento de vtncuto emcr-eaattcto du-eto entre tomado
res e prestadores de servtcos

E certo Que na setores em que a tntereecnacêc de mão-de
obra reveste-se de ceeecrer-tst tces particulares assa a razão
Que nos levou a prever, na redação do Substitutivo a posatbt
t toane de ressalvas fixadas em le1

Mantemos contudo, nossa posição contraria a inscrição
~ualquer r tef te, no texto constitucional, a redação proposta

lP17402-3 DENISAR ARNEIRO PMDB
..... ,.. PARECE~ ,

As vantagens advindas da modernização tecnológica, inclu
sive no que tange a automação, ainda Que sejam erutc do ln
veat tnento de capital, estão intimamente relacionadas com o
tr-aba t hador- Devem e l as auxt t tae o empregado no sent ido de
dar-lhe melhores ccncncões de trabalho. em Questão de h1gle
ne , saude e segurança Não podemos esquecer Que o empregado
investe sua cacactceoe mental e f\slca para o cr-esctmentc da
empresa, e dela deve receber os nener tctos da modernização
!eCnológ1ca, em contracar-t toa,

lP17403-1 DENISAR ARt..EIRD PMDB
•• ,.. PARECE"! '"

A exct tct tacão proposta é oesnecessar-ta , pois "olancs nacio
nais e r-eatcnats" compreende a sucr-ater-r-ttcr-tat tcaoa obvia
mente relativa à União - f nctutoa na r-esconsabti toace dos Es
tados do ütst r-t t c Federal e dos MuniclPios. em suas respecti
vas ar-eas ,

IP17404-0 DENI5AR ARNEIRD - PMOB
.......... PARECER .

A pl'esente emenda traz em seu bojo contribuições valio
sas que deverão ser incorporadas, el'l parte, 'ao Projeto

Entendemos que os incisos X, XII e XXIII devem ser su-
primidos, uma vez Que é um tanto complexa sua aplicação no
caso do empregado doméstico •

Com relação ao IV (salárIo m\n1mo). VI (irredut1b111da
de), XVIII (férlas) e XXVI (aposentador1a) não pOtJem deixar
de constar jã Que constituem direitos fundamentais garantidos
a qualquer trabalhador.. Por outro lado, jâ é hora de conside
rar e reconhecer a importância da atividade desenvolvida pelo
:mpregado dO!Ilést1co
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1P17433-3 RAQUEL CAPIBERIBE PMD8
• PARECER •••••••••

Pela rejeição Matéria não const ttuctcnat-------------------------------------------------------------------------------

lP17431-7 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A Emenda proposta é matéria de legislação
ordinária

lP17430-9 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria é pertinente á legislação cr-dtner-ta
Rejeitada

1P17421-0 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo em vista conciliação, a Que nos pr-ocuseros para
o ar-t 90, da concisão com a manutenção dos conceitos que
passaram pelo crivo de várias etapas, somos pela rejeição
desta emenda

PMOBJOÃD DA MATA1P~7417-1

1P17434-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como ccnt r-apos f çâo ao livre ar-nt t r-to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver 1 'Imitado aquele
ar-bf t r to e não, como se pr-opat a eneanaeememe. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a Vontade do
empr-epedo- Consciente. de Que e parte vital e inalienável da
própria atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma Simples peça, um instrumento ou náquf na que, após
usada, é foaacá fora como tnser-vtvet ,

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois eSSeS são fato
res comprovados da batxa pr-cdut tvtcece A pratica, a exper-t
ênc1a, o conhecimento tecntcc. a tcent tr tcacãc do empregado
com os objetivos maiores da empresa significam para ela um
património tnsucst t tutvet Investe o empresário em recursos
numanos , buscando habilitar e aprimorar a cuat te tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja vtr-tuatnente contr-a-to á rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a r-etaeâo eecr-eaat tcte , fundada na bilateralidade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tepcst t tva.

Que, ao longa do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas f udtctats

1P17422-8 MAURO MIRANDA PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda conf f t ta com as emendas sum-esatvas pelas quais

-------------~~::~:.:_~:~~-~~~:~~~~--------------------------------------------
1P17423-6 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o
texto Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP17420-1 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda procura s1mplif1car o processo de tnccrcc-acãc,
fusão e desmembramento de Munic'p10s, suprimindo a mantresta
cão das respectivas Câmaras Munic1pais.

A matéria em tela acha-se convenientemente ntsctpt tnaoa
não se justificando, ademais a omissão do legislativo muni':
ctcer

Pela rejeição da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

1P17419-8 MAURO MIRANDA PMOB
••••••••• PARECER •••••.,•••

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus ca
ragrafos co Projeto, confirmam a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
cão legislativa Da eédta das sugestões analisadas, em seus
nucteos , frutificaram os dispositivos r-elacionados em artigo
do mesmo numero do sucst ttut tvc, Que tanto Quanto coss tvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência. às
finalidades pretendidas na pr-ccos tcâc sob exame. Pela aprova
cão parcial

1P1741S-0 MAURO MIRANDA PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

É nossa opinião, de acordo com a de varias ilustres
constituintes, que não é necessário, a uma ccnst ttutcãc Que
tem por pressuposto a igualdade entre os cidadãos, vedar di
ferenças se ter tos e de critérios de admissão, promoção e dis
pensa, por motivos de descr tmtnatór-tos Consideramos, portan
to, o dispositivo objeto da presente emenda redundante, razão
~or Que somos de parecer favorável a emenda

1P17424-4 MAURO MIRANDA PMDB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

A emenda conf1ita com as emendas sucr-esetvas pelas quais

-------------~~:~~:_-~~~~-~:~:!~~~------------------------------------
1P17425-2 MAURO MIRANDA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação O Conselho de Ouvidores estabelecerá
sistema de contas de externo sobre os atos da administração
publ tca municipal, gerando confl itos e operando como uma câ-

-------------~:~:_~:_~:~:~~~~::_~~~:~:~:_------------------------------
1P17426-1 MAURO MIRANDA PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda vem ao encontro da necessidade de enxugar-se o

------------_::~!~--~:~~-~~~~~:~~~---------------------------------------------
1P17427-9 MAURO MIRANDA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Prefudtceoa em razão da aprovação da supressão da ex
pressão "ou de outro órgão estadual a que for atr-f outua essa
competência -ecr- outro lado o 30 atribui ao legislador muni
cipal a ccssvctt teece de tnst t tutr- seus cr-ccr-tce tribunais,
nos muntctptos com população superior a três milhões de habi
tantes

lP17432-5 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção euttc especial, -e acredHamos Que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância.

Nesta etapa do processo de et aboração Const ttuctonat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P1742B-7 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda conflita com as emendas svor-esatvas pelas quais

-------------~~:~~:--~:~~-~:!~~~~:'_-------------------------------------------
lP17429-5 MAURO MIRANDA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda conf t t ta com as emendas suor-ess tvas pelas quais
optamos Pela r-eretção-------------------------------------------------------------------------------

1P17410-4 TITO COSTA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pretende o autor tornar privativas de brasileiros natos
as candidaturas para diversos cargos eletivos, além do Presi
dente da Repub l tca

O Projeto incluiu junto com o Chefe da Nacão, na at tnea B
do t te'n II I, do art 27, somente os Presidentes da Câmara Fe
deral e do Senado da necumtca. pelo fato de, em caso de im
pedimento do Presidente da Repúbl tca, ausência do Pa1s ou de
vacância, serem chamados ao exer-ctctc do cargo.

Quanto ao Primeiro-Ministro, o oar-ea-arc untco do artigo
176 diz Que "ser-ão requisitos para ser nomeado Primeiro-Mi
nistro a condição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de
idade-

Acolhemos a parte Que diz respeito ao Presidente da Repú-

-------------~~~~::.:_~~-~~~~~~-~:~:~~~_:_~~-~:~~~~-~:_~:~~~~!~::_----------------
1P1741l-2 TITO COSIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Cuida a Emenda ce estender, também aos conscritos, o alista
mente eleitoral
O projeto oer-ente o alistamento de todos os militares, com
excecêo dos Que estão no serviço tntctat
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de Que os mesmos,
dur-ante o oer-tocc eleitoral, quando as Forças Armadas são
r-ecu rs t teoas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da or
dem, são mobilizados para cumprir essa missão

-------------:::::_~~~~~~~::_~~~-~:~:~.:_~~~~~~~~.:_~~~:~:~~~:_~~-~~:~:~---------
1P17412-1 TITO COSTA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros p!:inc1pios ou pela sua impertinência com o tema, a

-------------~~~~~~::-~:~_:~::~~:_::~~~~~:_--~:~:_~:~:~~~~---------------------
1P174l3-9 JOÃO DA MATA PMDB
••••••••• PARECER ••• "'•••••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação a
participação das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matér-ta mais própria de teats tacãc ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento espectt tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder subr tcc
com a questão Ressalte-se atnoa, que o controle e a t tscar t
zação dos -runoos de pensão" é competência de uma Secretaria
espectr tca do Ministério da Previdência e Assistência Social,
à Qual incumbe o acompanhamento da observância das normas t e-

-------------~~~:_:_~:~~~~~:~:~~::_~:~:~~:~:::_--------------------------------
lP17414-7 JOÃO DA MATA PMDB
••• "'••••• PARECER ••• "'•••"'.

Acolhida no mérito, tendo em vista Que os artigos 336 e
487, Que dispunham sobre a mater ta no Projeto da Comissão de
s tst eaat taacêc, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver a cr-ccôst tc. o teor do parecer dado á emenda numero
lPOO202-8

1P1740S-B DENISAR ARNEIRD PMDa
••••••••• PARECER .

cons tcer-amos que a assistência aos filhos e dependentes
dos trabalhadores pelo menos ate 6 (se ta) anos de idade, em
creches e pré-escolas, e uma reivindicação dos trabalhadores
da maior justiça.

Por outro lado, o 'Inciso quer assegurar um d1retto decor
rente da própria essência da empresa De fato, ela não é ape
nas uma atividade econômica Ainda que vise o tucr-o. tem tam
~ém uma t toat tuaoe social a qual não pode se furtar

lP17406-6 MICHEL TEMER PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
que ainda se processam será definida após a elaboração do

SUbstitutivo Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1P17407-4 MICHEL TEMER PMDB
••••••••• PARECER .

Não cabe duvida da necessidade de o conjunto de nor-mat t
zacões trabalhistas ser atualizado e compatibilizado em novo
corpo legislativo Essa tarefa, contudo, é do Congresso Na
cional, que, para cumprt-la com a premência necessária não
necessitará de prazos definidos em Constituição nem de proje
tos oriundo, necessariamente, do Poder Executivo

-----------------~:~~-~:!:~~~:'_------------------------------------------------
1P1740g-2 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante já salientamos em parecer a Emenda com idênti
co propósito, é irrelevante para os objetivos a Que se propõe
o controle externo a realização de t tcat taacãc meramente con
tábil

A auditoria cont ab t t , ademais, já se encontra contempla
da, tect tcttamente, no texto, eis Que somente através dela se
torna poss tvet a realização das aucttcr-tas financeiras, or-ça
eenter-ta, operacional e patrimonial.

De mais a mats , é oportuno relembrar que, historicamente
o Senado Federal tem entendido que a enunciação, no texto
constitucional, dos conhecimentos ex1gidos dos candidatos ao
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União é apenas
exemplificativa, bastando salientar, a crccost to. Que têm si
do aprovadas tndtcacões de engenheiros, generais, etc, para
COmpor O colegiado daquela Corte

------------------~~~~~-~~~:~:~.:_~~~~~.:-:_~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~::_-------------
1P17409-l TITO COSTA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A maioria das supressões propostas nesta Emenda acha-se
em consonância com 05 parâmetros por nós fixados no parecer
a Emenda 1p16815-5

Por- outro lado, e proposta a permanência de textos Que
naquele parecer não foram aproveitados

A coincidência parcial com o nosso posicionamento nos l e
~a a optar pela apr-ovação em parte

1P17417-1 JOÃO..-DA MATA. PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Seguindo a tradição do Direito nactcnat , a Emenda aqui
examinada trata de meter-ta tntr-accnst ttuctonat , cabendo
ccts ser ouf etc de cuidadosa consideração em etapa posteri~r
do processo teats tat tvc

lP17415-5 JOÃO DA MATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Ja se contem no texto a diretriz de Que a Brasil funda
mentara suas relações internacionais na solução pactf tca dos
conflitos

Tal regra abriga de forma ampla, a ut t t teacãc da ar-nt-'
tr-ecen no plano internacional

-------------~:~~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~-------------------------------------------
lP17416-3 JOÃO DA MATA PMDB
•••••• "'•• PARECER •••••••••

übf et tva o autor a supressão do item XVII do artigo 13
do Projeto, Que veda a prática de serviço extr-aordtnar-tc,
ressalvados os casos que enumera

Não concordamos CO/ll a supressão proposta Somos de opi
nião que o texto constitucional deve conter a diretriz mais
geral que norteará o tratamento da Questão na legislação or
~inaria
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Assim, pela cotejo de centenas de Emendas cce. em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo tõr-euta conct t tator-ta que reflete a tendên
cia majcr-t tãr-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dtutur-namente. vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida teot tvada ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela legislação ordinária

lP17434-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB lP17453-8 MÃRIO MAIA POT
••••••••• PARECER .

O dispositivo emendado foi sucr-tmtoo. não cabendo a
analise

Pela prejUd\c'al rcace
-----------------------------------------~-------------------------------------

lP17454-6 MÁRIO MAIA POi
••••••••• PARECER •••••••••

A modificação cr-occsta pelo ilustre autor, a nosso ver,
não impl tca eer-tncr-ementc da redação do dtspcatt tvo que
pretende emendar.

lP17435-0 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

A nescr-tcãc é meter-ta processual, adjetiva, e, como tal,

-------------~~~~-~~~-~~~:~~:~~~~~-~~:~_::~~~:~~~~-~~~~~~~~:-------------------
1P17436-S RAQUELCAPIBERIBE P"'IlB
••••••••• PARECER .

As alterações propostas se referem à definição da fun-
ção soctat da terra, que dever-é ser objeto de legislação or
dinária

Pela rejeição da Emenda

lP17437-6 RAQUEL CAPIBERIBE. PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Proposição em exame, com quanto constitua vat tcso sub
s tctc para o processo teatsiat tvc, merece ser acecuaoaeente
considerada quando se trata da legislação complementar e or
dinária.

Pela rejeição
---~--------------------------------------------------------------------------

1P17455-4 MÁRIO MAIA por
••••••••• PARECER ...

A matéria de que trata a proposta está disposta no ar-t
54, XXIV

Pela prejudicial tcaoe
-----------~-------------------------------------------------------------------

lP17456-2 MÁRIO MAIA POi
••••••••• PARECER .

Segundo a tradição do utr-ettc brasileiro, a Emenda
causa trata de meter-ta tnrr-aconst ttuctonat , merecendo ser
considerada quando se tratar da teatateçãc complementar e or
dinária

lP17457-1 MÁRtO MAIA POi
............ PARECER .

A redação proposta trsn tce em onr-teator-tecece e gratui
dade de ens i no do 20 grau, o que nem sempre é poss ~ ve 1 nem
ao Poder Publ rco nem ao aluno, tornando portanto, o diSPOSi
t tvc inaplicável

1P17438-4 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
••••••••• PARECER ..

Pela aprovação par-cfal , nos termos do subst tt ut tvo---------._-------------------------------------------------------------------
1P17439-2 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Contra a tortura ocs tctonem-se todos os segmentos re-
presentativos da sociedade O Substitutivo tnctut norma ex-
pressando esse repudio unãntme

lP17440-6 RAQUEL CAPIBERI8E PMOB
........... PARECER .

a pr-0?6sHo da Emenda atr-ita com o esp\rHo do Projeto e
do subst ttut tvo Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP1745B-9 MÁRIO MAIA POi
............ PARECER .

O Projeto da Comissão de statemat tzacão inova de maneira
positiva ao tratar numa seção esnectr tca o direito ã assis
tência social, e pela pr tnetr-a vez dá aos delineamentos pro
gramáticos rur-camentats nesse campo o -statua- de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não poderá acolher os desdobramentos necessários á efeti
vidade da pcrtt tca social no campo da assistência publica, o
que devera ser realizado via legislação cr-ctnér-ta Entende
mos, pois, que a sugestão contida na emenda em Questão, (tão
obstante, seus méritos e relevância especifica poderá ser me
lhor- apr-eciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
formulações na ar-ea do desenvolvimento scctat

lP17441-4 RAQUEL CAPtBERIBE PMOB
••••••••• PARECER .

O Hem que trata do satér-to m'nil'l'lCl, deverá apenas fixar
sua capacidade de sat tsraeer as necessidades do trabalhador e
sua fam' 1ia Entendemos Que o restante do inciso esteja, des
se modo red1gido, já subentendido

É evidente que poderá a legislação ordinária detalhar
posteriormente os itens que servirão como base de cálculo pa
ra o mesmo

lP17442-2 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
••••••••• PARECER .

ootnaeos , na redação do Substitutivo, pela supressão do
inciso XI do ar-t tçc 13 do Projeto Consideramos supérfluo ve
dar diferenças de satér-tos e de critérios de admissão, promo
ção e- dispensa, por eor tvcs cescr tetnatór-tos , numa ccnst t tut
cêc fundada na. igualdade entre os ddadãos

antectoou-se, contudo, o autor, a essa decisão, e dtr t
g\U emenda que vtse a manutenção do texto de Projeto

Somos pela rejeição

lP17459-7 MÁRIO MAIA POi
••••••••• PARECER •••••••••

Julgamos que a ccnst ttutcãc deve garantir apenas o dt-
r-et tc. debando para a Legislação ordinária a sua r-eautemen 
;ação Ante o exposto, SQOOS pela r-ejetção

1P17460-1 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta é de serviço militar votuntàr-to
Essa meter-ta tem sido r-ejettaoa constantemente face sua

total tnexecutbt'í tcece por- diversos motivos e r-eaões , entre
elas o da remuneração a ser paga a esse: "vo l untãr-tc-", que, se
seguindo os padrões atua1s pagos pelas Forças Armadas, ao re
cruta, jamais alguém se apresentará como voluntário para a
prestação desse serviço

lP17461-9 MÁRIO MA.IA PDT
........... PARECER •••••••••

A argumentação é valida, mas o conteudo da emenda coli
de com a solução adotada pelo projeto de constituição-------------------------------------------------------------------------------

lP17463-5 MÁRIO MAIA PDT
.......... PARECER , .

O teor da emenda é matéria de \eg\slaçâo crmnar ta. Pela re
jeição

1P17468-6 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

-A meter-ta constante da presente Emenda é t tctca da te
atstacãc tnrr-accnst ttuctcnar , da~ nosso parecer contrário------------------------------------------------------------------------------

tP17471-6 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER ."' .

Emenda r-ef et taoa por não se ajustar ao Sistema de Governo
Parlamentarista, adotado no Projeto e pela Comissão de Sis 
teaat tzacão na re ttur-a do Substitutivo"

lP17462-7 MÁRIO MAIA por
••••••••• PARECER *•••"'••••

Na forma como propõe alterar o ar-t 302 do Projeto, a

emenda a de ser r-ej e t t ada
pela rej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

PDT1P17472-4 MARIO MAIA
........... PARECER .,~ .

lP17464-3 MÁRIO MAIA POi
••••••••• PARECER .

A opção por um texto mais conciso er-efudtca. parcialmente
o corrteudc desta proposta Por outro lado, o estaoetecteentc
de ouant tr tcat tvas no âmbito ccnst ttuctcnar corre o r-tece de
oesmor-at taá-ta, por não dar tempo de adaptação e maturação à
sociedade Prefere-se, portanto, relegar a matéria à legisla
ção tnrr-aconst t tuctcnat

Pela rejeição

lP17466-0 MÁRIO MAIA POi
............. PARECER .

A matéria e'e que trata a presente emenda pertence a uma
Pof f t tca nacional de energia nuclear e deve ser objeto de le
gislação especifica_________________~:~:_~~!~1~~~ _

1P17467-B FlÁRIO MAIA POT
• •••••••• PARECER .

Não há corro se atr-tnutr- ao empregador a obrigatoriedade
de custear a alimentação do trabalhador, num sats em que qua
se 80~ da mão-de-obra assatar-taoa presta serviço a pequenas,
médias e ntcro-emor-eees Caberá ao Estado, por seus órgãos
ass tatenctats e aos emcr-esar tcs , por suas entidades como
SESI, SESC e outras, prover a alimentação do trabalhador de
baixa renda ou, então, através de ccnvencõee coletivas de
~rabalho com a tnter-ventênc ta dos sindicatos •

lP17465-1 AlÁRIO MAIA POT
.......... PARECER .

O ar-t 90, do Projeto de Constituição, cobre o objetivo
da emenda no que se refere á incorporação, na or-dem tntet 
r-a , da Declaração Universal dos ütr-e t to da Criança No Que
toca a outros aspectos propugnados, trata-se de matéria r-e 
autévet na tects taçãc ordinária

------------------------------------------~------------------------------------

lP17469-4 MÁRIO MAIA por
........... PARECER •••••••••

o E.nsino r-el1gioso figura, d~sde 1934, nas Constituições
brasileiras, em consonância com práticas tradicionais da edu
cação escolar no ãr-ast I

Pela r-ej etcão.
---------1P;7;7~:ã---------;ARIõ-;;I;.:-----------..------------------põ~---------

••••••••• PARECER •••••••••
Entendemos que a matéria é realmente de íruer-esse de le

gislação or-dtnãr ta.
1P17451-1 .. RAQUEL CAPIBERIBE PUDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame abrange o principio da vinculação
de recursos para o ensino, tendo sldo aprovada na forma do SU
bst í tut tvc

lP17443-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
........... PARECER ..

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores ooeést tccs
todos os direitos assegurados aos oemats A proposta nos pa
rece tnccaoat tvet com a natureza do trabalho e do vInculo jU
r-rotcc da relação eecr-eaat tcta O empregador, no conceito
ocutr-tnar-tc. é aquele que assum1ndo os riscos da atividade
econômica, naqa-ao trabalhador o salário, como ccntr-acesta
cão de ser-vtcos necessar-tos a consecução dos objetivos do seu
empreendimento Ora, no âmbito do lar não há fins econômicos
para o trabalho realizado Assim, equiparar a at tvtdace em
or-esar-tat com a atividade domestica é contrasenso tnar-r-enca
ver Da' porque não ser ccsatvet se assegurar determinadas
garantias ao ccmést tcc só vtant t tzávef s dentro de umaest r-u
;ura adm\n\strativa empresarial

lP17444-9 RAQUEL CAPIBERI8E PMDB
.......... PARECER .

O prInc~p10 da isonomia, acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não ctscr-tmtnacãc
espectr tcecões suscet tvete , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar do polêmico, circuns
crevendo-se á proteção aos direitos e liberdades fundamenta
ts

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

lP17450~3 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
•••••• " •• PARECER .

Pela rejeição A emenda proposta refere-se a meter-te de l e
glslação ordinária

lP17445-7 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
.......... PARECER .

A Proposição apresentada é valiosa mas, a realidade br-as t te t
r-a está a exigir o cumprimento do atendimento do ensino fun
damental, o de 10 grau e obrigatório Assim sendo não haverá
recursos t tnencetros para a execução do previsto na presente
Emenda

1P17448-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
.............. PARECER ...

Com a nova redação deste artigo sua Emenda está atendida
Pela aprovação parcial

lP17446-5 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
.............. PARECER •••••••••

Parte do dispositivo, na redação substitutiva do relator,

------------_:~~_:~~~~~~~~.:_~~~~~-~_:~~~~~-~~:~~~~-~~~~~:_~~~:~~:~:~:::_-------
lP17447-3 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
.... *.....* PARECER .*.....*•••

Pela rejeição A proposta é matéria de lei orof nár ta-------------------------------------------------------------------------------

lP17449-0 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
........... PARECER .

A concessão aos beneficiários da reforma agrária de titu
lo de ocef ntc gravado com cláusula de tnat teott toace merece
ser mantido

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

!~!~:~:;~ PARECE.R ~~~~;;.~~PI8ERIBE ~MDB
Em vista do atual cr-coóstto de simplificar a redação do

texto constitucional, pela el 'minação de expressões cr-esctn-

-------------~~:::~~~-~~~-~~:~~-~~~~~:~_:~::~~~~~:~~~::-~-~~~:~:~~---------"'I--
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1P17491-1 JOSÉ DUTRA PMDB
........... PARECER .

A redação do projeto melhor se compagtna com a s tetemét tca
do ICMS, afastando, tnctuetve , ccss ttn t tceoe de confusão com
a tnctcêncta do imposto de importação Pela r-ejetcsc-------------------------------------------------------------------------------

lP17490-2 JOSÉ OUTRA PMDB
•••• " •••• PARECER .

A emenda objetiva a tnctuaãc de ctspcs tt rvo. nas disposições
transitórias, mantendo em v1gor os incentivos t tscats da Zona
Franca de Manaus, conter-me Decreto-Lei n 286167
Pelo acolhtmento, dada a r-etevãncta da matér1a

lP17492-9 GERALDO BULHOES PMDB
........... PARECER .

Os ter-r ttõr-tee são entes administrativos aos quais ainda
não se conter-tu expressão pot tt tca para transforma-lo em E.s
taoc Como õr-sãc integrante de União - Conforme consumo exis
tente na COmissão de or-aanteacãc dos Estados - é impertinen
te que tenham, enquanto substst1rem sob esta ec-r-a jur'd1ca,

-------------~~:~~~~~~:_~:_:~:~:~_::~-~~~:~~~~~~-------------------------------
lP17493-7 PAULO ROBERiO CUNHA POC
.......... PARECER .

A a'llpT fação da acr-anaêncta do teceste de transmissão é
eeotoa precon1zada por trtbutartstas,que a vêem como substan
cial fonte de novos recursos para os Estados e Mun1c~pios, já
que estes car-t tctcae de sua arrecadação Incumbtra aos Esta
coa.natur-atmente. torna-lo realmente produtivo, sem et tsõea.
para o que certamente adotarão as providências necessárias

Pela r-ef etcâc

mente do contribuinte
O fundamento da supressão é o de que, para melhor oeren 

der os interesses do_Erárlo Publico, convtr-ta a presença de
cr tvttéatos em favor da Fazenda Publica, pr-tvt teatcs esses
que o ctspos tt tvc procura et tatnar-

Com relação a just tr tcat tva. acnaeos Que ela realmente
pesa Extste, no ccntenctoso fiscal, o tnter-esae tnotvtcuat
do contributnte contra o interesse da coeuntueoe.r-ecr-esentada
pela untãc. pelos Estados ou pelos aentctctcs E.nquanto pare
ce legHlmo presumIr a zoa-re da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode ntzer
em relação ao ccntr-tnutnte. cots Que ao lado dos cont etbutn
tes honestos, leais, existem tambern OS de má-fé, prontos a
eternizar as questões t tscats para t n-arem pr-cvetrc pessoal,
mediante retenção de quantias que em verdade pertencem ao Te
souro Nactcna 1, Estadual ou Munic1 cat , Ha necees tcace, ccr-tan
to.ce criação de cotce às ações protelatórias dos maus conrr-t
bu1ntes, a fim de que o Tesouro possa contar tamcem com as
ccntr tbutcões deles, deixando de pressionar atnoa mais os con
tr tbutntes de boa-fé, para ccrcensar- a sonegação dos r-ecatct
tr-antes Entre tats õotces, com certeza, estão os pr-tvt té
g10s, desguarnecendo, portanto, a Fazenda pub'l tca na defesa
dos interesses da comunidade A enenca estã correta ao pro
pugnar pela manutenção dos privl1égios, vale d1zer, pela manu
tenção de instrumentos eficazes na defesa dos interesses pu
bt tcos

Além do exposto, extste no dtsnos tt tvo ccnst ttuctcnat em
foco uma presunção contra o esp1rtto de justiça do Congresso
Nacional, Que é apresentado como tendente á exaectt- norma pro
cessual Que favoreça uma das partes em preju}zo da outra O
ttem do ar-t tac 264 citado teria por Objetivo último evitar
que o Congresso Nac10nal Viesse criar norma processual que
desse á Fazenda Publica vantagem nas questões fiscafs,ao mes
mo tempo que traria prejutzo para o contribuinte envolvido
ser-ta.entãc, uma declaração de carctat toace do Congresso Na
ctcnatv tnctus tve na sua atual formação

Entendemos, assim, Que o dispositivo em foco deve ser re
t tr-aoo do Projeto, como pretende a Emenda-------------------------------------------------------------------------------

PMOBJOSÉ DUTRAlP17489-9

lP17475-9 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER ..

O Projeto já comteeota o aprend1zado profissional do me
~or a nar-t tr- dos 14 anos

lP17476-7 JOSÉ DUTRA PMDB
••••••••• PARECER .

O pensamento do t rustr-e autor não se har-monfza com o en
tenntmento pr-edomt nante na comtseãc de Sistematização

------------------~~~~-~~~~.:~~~------------------------------------------------
1P17477-S MÁRIO MA.IA POT
........... PARECER .

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en -

------------_:~~~~~~:~-~~~~~~~~~::_~~_:~~~:~~~-~~_:~::~~~:!::=~~:_-----------
lP17478-3 MÁRIO MAIA POT
........... PARECER .

----------------~_:~~~_:~~_::-:~:~~::~-~~-~~:~~~~!::~-~-~~~:_~~::~~:~::_-----
1P17479-1 MÁRIO MA.IA por
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajuetar-ese ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~:~::_~~-~~~!::~~-~:_~!:::~:!:~~~~----------------
1P17480-5 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

O relator entende Que a matar-ta deve ser tratada em ca
p'itulo próprto, vtsto que dispõe sobre o orçamento da Un1ão

--------~---------~:~:_~::!~~~:~:~~~:~:_-------~------------------------------
lP17481-3 MÁRIO MAIA POT
........... PARECER •••••••••

Propõe o autor suprimir do at tnea -c- do Hem I do ar-t 27
a palavra ~Obr'gat6r1a~.

Somos contrários a pretensão do autor, tendo em vista que
o ser-vtco ml1 t tar é obrigatórlo

QUanto a supressão da at tnea "c" do í te'n II do art 27
somos centr-ar-tos a reeleição-------------------------------------------------------------------------------

o proposto na Emenda coort tta com os cr-tnctctcs adotados
pela Comissão de Sistematização na elaboração do Sucst t tut t 
vo Pela rejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P17474-1 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP17482-1 JOSt:. DUTRA PMD8
•• * PARECER .

A at tnea Que a emenda visa a sunr tertr é ut t t e, mais do
Que 1sso, necessária, tendo em vtata a natureza das mercado
etas , eeeenctats ãs et tvtcaoes p-cout tvas , não podendo, por
isso, ser oneradas por tr-tbutacão tnter-estaouat , tnctus tve
porque etauns Estados as produzem para suprimento dos oemats
Pela r-etetcãc

1P17473-2 MÁRIO MAIA POT
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto da Comissão de Sistematização inova de manelra
ccs tt tva ao tratar numa seção escecrt tce o direito a assis
tência scctat , e pela primeira vez dá aos delineamentos pro
gramat1cos fundamentals nesse campo o "st atus" de norma corra
t ttuctcnat , Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não occer-e acolher os desdobramentos necessãr-tos á efeti
vidade da cot H tca ecctat no campo da ass tstêncta puut tca, o
que devera ser real tzado vta teatatacão or-dtnar-ta Entende
r'IOS, pots, que a sugestão contida na emenda em questão, não
obstante, seus mer-t ros e r-erevêncta especifica poderá ser me
lhor ecr-ectaoa em outra cccr-tuntdeoe, ao ensejo das futuras
ecr-mctacõea na area do desenvolvimento social-------------------------------------------------------------------------------

lP17483-0 JDsi:: DUTRA PMOB
........... PARECER •••••••••

A emenda objetiva, com a r-edação que formula para o ar-t
424, suprimir todas os demais disposições do Cap'itulo VII do
r nuro IX do Projeto de Const ttutcão

Se aceita, s tcar ta a Questão indSgena nactonat sem a so
lução adequada que requer, a eX1gtr permanentemente ver, cor
reções e tratamento concernente por parte do legtslador

O Brasil já possut maturidade eur tctente para dar solu
ção as suas grande ouestões , corr1gtr as aotsmats distor
ções sociais que apresenta, notadamente r-eer-etanno as grandes
desigualdades que tanto entravam sua vtca sacio-econômica

A proposta em exame nada Inova Apenas pretende retirar
direitos deferidos às populações indigenas no Projeto de
ccnet ttutcãc Aos povos tndigenas fol negada ate o direito a
vida Do sete mllhões de tnctos existentes na época do desco
brimento restam apenas cerca de 200 ml1

Não podemos continuar sonegando aos nossos inatos os d1
rettce que o humantsmo e a f ust tça tanto recomendam

-----------------~::~-~~~~~:~~:._-----------------------------------------------
1P17484-8 JOSt:. DUTRA PMDB
••••••••• PARECER .

Optou-se pela manutenção da. dtspos1tivo emendado

------------------~~::_~~~:~~~~------------------------------------------------
1P17485-6 JOSÉ DUTRA flMDS
••••••••• PARECER •••••••••

Vtsa a emenda suprimir Q parágrafo 10 do artigo 276 do
Projeto de ConstitUiÇão

Entendemos que tal supressão vtr1a desestimular a presta
ção de serv1ços a consumidor ftnal por parte dos mun1clp1os

Com o dfspositlvo proposto o munfctpfo arrecadara mais.-------------------------------------------------------------------------------
1P17486-4 JOSÉ DUTRA PMDB
.......... PARECER .

O dtsposit1vo, com efetto, niío obstante ti sua finalldade
teleo16g1ca, pode prestar-se a manobras que venham a torna-lo
fonte de injustiça fiscal, por 1sso que tmpende a sua !Supres
são Pe 1a aprovação

----------------~--------------------------------------------------------------
lP174B7-2 JOSe. DUTRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

D conteudo da Emenda, em Confronto com o do Projeto da
Comtssão e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto,
não se harmonlza com a sistemãt1ca que orienta o Sistema '
de Planos e Orçamento, vez que ti emenda do nobre Constituin
te fere o princ1pio da anualidade, não podendo saldos orça 
mentário~ serem aproveitados no exerc'ci0 subsequente-------------------------------------------------------------------------------

1P17488-1 JOSt:. DUTRA PMDB
••••••••• PARECER .

O objet1vo pr1nclpal deste d1spOsftivo é o de impedir a
exploração Que se faz pelo do pequeno prestador de serviços
em caráter permanente A grande lnjustiça reslde no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhar um salár1ocon
dizente ao que elas recebem pelo serviço prestado

Quanto à intermedtação temporária ou sazonal, jUlgamos
Que devido às caracter'sttcas própr1as, pr1nc1palmente, das.
zonas I"urais, não deva, seI" pl"ofbida •

Finalmente. em se tratando de um preceito amplo deverã
:ambém ser regulamentado através de lei ordtnárta

lP17489-9 JOSÉ DUTRA PMDB
.......... PARECER •••",•••••

Além desta, foram apresentadas várias Emendas com o pro
póstto de suprlmir o item V do arttgo 264, que veda a crla
ção de pr1vllég10 processl,Jal para a Fazenda Pública, em detrl

lP17494-S PAULO ROBERTO CUNriA PDC
• •••• ",••• PARECER .

A Emenda quer expresso no Projeto que a r-eoucac de tri-
butos tambem depende de lei, tal como previsto para a
cr-tacêo e o aumento

Trata-se de um exagero oesnecessar-tc Se o tr1buto é
tnst ttutcc por tet , resulta evtdente que sua redução tem de
depender de lei tamnem. pois uma lei s6 se revoga com ou 
tra.

O Projeto deve cing1r-se ao que ja consta do item I do
artigo 264 ou seja a tnst t eutcãc OU exigência ou aumen 
to do tributo depende de iet anterior Quanto a redução, que
de modo nenhum ferirá os direitos do ccrttr-tbutnee , não ha
r-azão para exct tctta-t a no texto const t tuctonat

lP17495-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
......"'••• PARECER .

Pela r-ef etcãc A matéria, pela sua r-etevêncta. deve ser
mant toa no texto const 1tuc10nal

1P17496-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDe
••••••••• PA:RECER •••••••••

Pela rejetção V'ncular o processo de Reforma Agrária ao
pa9amento das tndenizações eM dinheiro s1gnif1ca lnviablltzar
o processo, agravando o problema social no Pa~s A med1da
proposta sign1fica a1nda U'll retrocesso em relação ao Estatuto
da Terra, Le1 4504, de 30/11/64-------------------------------------------------------------------------------

1P17497-0 PAULO R08ERTO CUNHA poe
............. PARECER •••••••••

Pela rejeição V1ncular o processo de Reforma Agrárta ao
pagamento das 1nden1zações em dinhelro s1gniftca inviabt11zar
o processo, agravando o prothema socIal no Pais A medida
proposta slgniftca a1nda um retrocesso em relação ao Estatuto
da Terra, Lel 4504, de 30/1~/64 •-------------------------------------------------------------------------------

lP17498-B PAULO ROBERTO CUNHA POC
•••••"'••• PARECER ..

A Emenda aborda aspectos lmportantes do 1nstHuto da usu
caplão urbana.

Entretanto, cons1derando-se as pecullar1dades de cada Mu
nlc1pio, a deltmitação da área deve ser remtida a legtslacão
municipal

~---------------~::~_:~~~~:~~~-~~~~!~~:_~~:_:~:~:_~~-~~~~:!:~:!~~-------------
lP17499-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDe•••••"'..*. PARECER .

Ao contrário da modif1cação sugerlda, o texto do projeto
procura justamente uma definição clara dos critértos de con
cessão e permissão dos serv1ços publicas, estabelecendo a
priori, as condições de I"eve"são e rectsão, v1f4:ando, sobretu
do. assegurar a ef1ctênC1a na prestação desses serviços à
população.

Pela Rejeição____________________________________________________________ w _

lP17500-;3 t>AULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER ••••"'••••

Ao contrárto da modificação sugerida, o estabeleclmento
de prazo determtnado para as concessões e permtssões de pr"es
tação de servlços públicos é que garante a eficiêncfa. que
sendo comproVada, sugerlrá a repOYação do contrato, assegl,lra
do sempre o interesse da população benef1c~ada pelo serviço

------------------~:~:_~~!:~~:~-------------------------------------------_.._--
1P1750t-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
• •• "'••••• PARECER •••••••••

A emenda em apreço, apesar da louvâvel preocupação do
nobre Constituinte, não se ajusta aos pr1nc'p1os gera1s que
nortearam a concepção do Projeto Constituctonal. Assim, en-
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1P17531-3 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............... PARECER "' ...

A proposta está prejudicada uma vez Que a competência

-------------~~~-~~~:~:~-~~:_::~_:.~~:~~~-~~_!~:~~~-~~~~~~~--------------------

1P17526-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER ...

Pela rejeição A proposta envolve aspecto de cct tt tce a
sr-tccta. que deveria 1ntegrar projeto de lei ordinária sobre
ccr tt tce esr-tccta

1P17527-5 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............... PARECER , .....*......

pela rejeição A proposta envolve aspecto de oct Hica a
sr-tccta. que deveria integrar projeto de lei ordinária sobre
cot st tce asr-rccta

PDe

PDe1P17530-5 PAULO ROBERTO CUNHA
............... PARECER .

Estamos de acordo com a proposta
Aprovada

lP17532-l PAULO ROBERTO CUNHA
••••• "' PARECER "' .

Pe1a aprovação

W17533-0 TITO COSTA PMOB
................. PARECER "' "'.

Pretende o autor sucr-tetr a at tnee Da" do item IV do
ar t 27, que trata da prestação de contas de suas et tvtoaoes
pelos detentores de nancatos etet tvos Concordamos com a pro
posta de acordo com o subst ttut tvc

Pela aprovação parcial------------------_.-----------------------------------------------------------

lP17521-6 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER .

A proposta de Emenda dispõe sobre ccnteuoo. cujos desdo
bramentos fur tdtccs , segundo a praxe do Direito no Brasil
melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar_________________~~~:_~:!~2=~~ .. _

lP17522-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER .

A concessão da aoosentaecr-ta especial esta condtc.tonaoa
as ntpóteses de trabalho realizado sob condições de tnsaiubr t
cece , penos\dade e cee tcuiosvoace , o cce , normalmente, não
ocorre com o trabalho r-eat tzeuo no meio rural Pela rejeição----.;.-----------------------------------_.-------------------------------------

lP 17523-2 PAUl-O ROBERTO CUNHA PDC
............... PARECER ..

A toeta contida na emenda const ttut justa eetvtnctcacãc
Entretanto, a sua aprovação deve ser apenas parcial. porquan
to parte de seu conteuac constitui marêr ta própria ce ict 01"'
dtnãr-ta

-----------------~~~:_:~~~::=~~-~:~:~:~----------------------------------------
lP17524-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............... PARECER .

A Emenda em apreço, sugere a troca de -ent tcaoes f1lan
tr-octces" por ~ • sem fins tucr-at tvcs'' A Comissão de Siste
matização, no entanto, entende, que tal modificação altera-

-------~-----~~~-~-~~:.:~=~~-~~-~~~~~~~:~---------------------------------------
lP17525-9 PAUl.O ROBERTO CUNHA POC
................. PARECER ...

A emenda sob exame pretende acrescer dtsccstcãc const t tu
ctonat obrigando a União. os Estados e os Municip10s a desti
narem, de suas respectivas receitas tributarias. recursos
nunca inferiores a 5%, por tempo de 20 anos. ao Programa de
Assistência a Fam~ 1ia Carente Dos recursos 401. seriam para
saude Ainda define como crime de responsabil toaoe o não cum
primento das disposições. pela autoridade r-eeconsávet pela
administração do programa

Justifica que pelo menos um terço da população cnras tret
r-a , somando 50 m11hões de pessoas. são de fam' 1 ias carentes.
que cr-eca de 45" das populações r-ur-ats e urbanas receberam,
em 1976. renda mensal equivalente a um sarar-te mtntno , que o
censo de 1980 demonstrou que 64% da força de trabalho ganham
de meio a dois salários mtntrros , que resulta da'i a necess tca
de tneenãvet de o Estado promover os tnvest unentos necessá
rios para SOlução ou atenuação do grave problema social.

Pot í t tca e tecnicamente. a ceet tnacãc dos recur-sos é re t
ta nos Orçamentos da União: dos Estados e dos auntctptcs As
situações não são uniformes no Pa ts nem perdurarão eternamen
te Data venta, torna-se necessário que os poderes t.eatstat t
vos das três esferas da Federação Brasileira recuperem o co-
cee eectscr-tc sobre a oest tnacãc das respectivas receitas
publicas E a decisão, para cada exer-crctc, cabe, eviden-
temente. aos eencr-os das correspondentes Legislaturas A ma
téria não e de natureza const ttuctcnat

tP17534-8 TITO COSTA PMDB
............. PARECER ...

A emenda tem por objetivo a supressão da e t tnee g do
Hem II do art. 27, que trata de inelegibilidade por paren
tesco

O instituto da inelegibilidade representa um instrumento
de autodefesa da oenocr-ecta

O cf taoc dispositivo. que deve ser eant roo, pretende
evitar a criação de oligarquias e impedir Que chefes de exe
cutivos exerçam influência cortt tca capaz de garantir a elei
ção de seus farnt t tar-ea

1P17528-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
... * PARECER I•••"' •••••

Entendemos Que o fundo de garant ia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua função social Ass1m sendo.
deve ete permanecer como é hoje, pois sua ext tnção não condiz

com os anseios trabalhistas

-----------------~:~~-~~:~~~=~~------------------------------------------------
1P17529-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
."' PA.RE.CER lO ...

Os pareceres sobre o art'go 273, III, foram favoráveis a
sua manutenção. motivo por que e de se manter t ambém o artigo
460, cuja Supressão é ora proposta

Pela rejeição
-------------------~---------------------_.------------------------------------

lP'\75OS-4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............... PARECER .

Acolhida no mérito. tendo em vista que os artigos 336 e
481, que cnecunnam sobre a matéria no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram supr1midos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado à emenda numero
lP00202-8

lP17SQ9-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
................. PARECER _

O texto do projeto consagra o or-tnctctc da tr-r-edut tbt r toa
de do valor dos oener tctcs

Ass1m. o pretendido pelo autor da Emenda deve ser cone toe
t-aco aprovado, nos termos do subst ttut tvc -

Pe I a aprovação

lP1751l-9 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER .

A dinâmica do sistema financeiro de qualquer economia em
desenvolvimento ou cesenvctv tca requer, no meotc prazo, ajus
tes nor-mats Nesse sent tuo , entendemos que a Lei do 5 F N 
face às car-acter-tst tcas do próprio sistema e mercados envol
vidos deve ser de natureza ordinária e não complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP1750a-g PAULO ROBERTO CUNHA POC
............... PARECER .

A proposta contida na emenda configura eatér-ta completa
mente estranha ao texto a que foi dirigida

lP17513-5 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER ...

Pela aprovação. nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP17507-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............. PARECER .

Entendemos que o enr tooto para o tipo de desvio objeto da
preocupação do ilustre autor é a democratização efet tva da
gestão administrativa do Sistema de Seguridade, conforme
pr'\nc\p1o inscrito no Substitutivo do relator-------------------------------------------------------------------------------

1P17506-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
................. PARECER •••"'•••••

Malgrado seu tnccnteataver mérito, a sugestão ccnt toa na
emenda fica prejudicada em face da opção do Relator por su-
primir, no substitutivo, o ctspos tt tvc que o t tustr-e autor
propunha ar ter-ar--------------------------------------------------------------------------------

lP1751O-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC•••••• * PARECER .
A redação proposta ao artigo 329 do Projeto sob exame.

de fato aprimora o texto, tornando-o objetivo quanto à con
cessão sem ônus de aurcr-taacãc para funcionamento de tnst t
tutcões t tnancau-as , na forma que a 1-e1 do SFM vier a deter
mtnae

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP17503-B PAULO ROBERTO CUNHA PDC
•••** *•• PARECER .

A Emenda objetiva alterar a redação do inciso VI do arti
go 282, con vistas a incluir as autarquias e empresas publ i
cas ou controladas pelo Poder Publ tco nas dtaocetcões do Có
digo de Finanças Püblicas ali previsto

Na ntoótese, a redação do Projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização sat t sfaz plenamente o ccf et tvc cct t
mace pelo Nobre Constituinte posto Que r-erer-tncc-se aos bOr
gãos e ent tdades" dos três ntvets de governo, alcança tanto a
administração direta quanto a indireta

-----------------~~~_::::_~:~~~~-:~~:~~:~~~:_~~:~~~~:~~~-~_::~~~~~---_.-------
lP17504-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
................. PARECER •••••••••

vtsa a emenda supr-tmt r o paragrafo 10 do ar-t igo 276 do
Projeto de Constituição

Entendemos que tal supressão vtr ta oesest tmotar- a presta
ção de serviços a consumidor final por parte dos euntctptos

Com o dispositivo proposto O município arrecadará ma1s-----------------------------------------------_.------------------------------

1P17514-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
................. PARECER .* ...

Pela rejeição da Emenda, visto ser a permanência do inciso I
do ar-t 19o de suma importância para a sobrevivência das esco
las comunitárias. t t tentróptcas ou confessionais que não vt
sam est tmuic financeiro cc Poder Publico e tantos serviços

-------------~~~-~~~::~~~~-~-~~~~~~~~-----------_._----------------------------
lP17515-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
................. PARECER .

Segundo a tradição do otrettc br-as t j e tr-o , a Emenda em causa
trata de matéria tnrr-accnst ttuctcnat , merecendo ser ccns tce
r-ada quando se tratar da reats tecão complementar e cr-emar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP17502-0 PAULO ROBERTO CUNHA POC
•• 't"•••••• PARECER •••••• *••

A Emenda obf et tva acrescentar paragrafo ao artigo 285 do
Projeto de ccnst ttutcãc da Com1ssão de Sistematização. dis
pondo sobre mecanismos de proteção ao pequeno e media inves
tidores

A proposta já estã contemplada no ar-t '90 32B. V do 'texto
em elaboração, que prevê a criação de fundo, mantido com re-
cursos das instituições financeiras, destinado a proteger a
economia popular e a garantir ceeóattos e aplicações de pe-
queno valor

tendemos Que a narér-ta seja objeto de nor-ma trrtr-a-const ttu 
ctcnat

1P17516-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............... PARECER •••• "'••••

A matéria já consta no Projeto. portanto está prejudica
da

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EM!::NDAS APRESENTADAS---------------------------------------------------------------;:;---------------
tP1750l-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC

1P17512-7 PAULO ROBERTO CUNHA - PDC
............... PARECER .

Pela r-ej af ção A proposta contém mat er-ta de legislação
or-utnér-ta

PMDBlPH517-8 PAULO ROBE.RTO CUNHA POC
........... PARECER .

A autonomia é um atributo histórico das universidades.
não cabendo estendê-lo às instituições isoladas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P17518·6 PAULO ROBERTO CUNHA POC
....... "'••• PARECER .

A Proposição. embora disponha sobre matéria const t tucto
na1, contém desdobramentos que melhor se situam no âmbito da
legislação cr-dtnér-ta e complementar

-----------------~:~:_~~~~~~~~-------------------------------------------------
1P17519·4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER * ...

Pela aprovação, com base nos termos da jusr tr tcacâo da
Emenda

-----------------~~~~_:~~~~:~:~----------------------------_:._-----------------
1P17520-8 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARE.CE.R •••••••••

Supr~mido o dtspoatt tvc, na redação sutrst t tut tva do Re1a-

------------_!~~.:._~_::~:~~:_:~~~-~~:~~~~~:~:.:._----------------------------------

1P17535-6 TITO COSTA
............. PARECER .

Pretende o ilustre- Signatário da emenda suprimir O pará
grafo 40 , do Projeto sob o fundamento de que a obtenção de
fundos para as comcannae oot tt tcas deve ser voumtér-ta
ütscor-cenos da proocs tção por entender que os Partidos PoH
t tccs ao assegurarem o pleno axer-ct ctc da nercceacta prestam
r-etavante servj çc pUbl 'co, não vemos. asstm nada de rna'\s que
recebam SUbs1dios, vale eouatr- que o preceito evita Que às
agremiações se corrompam por f1carem na cepeocêncta de t tnan
ctaccr-es

1P175S6-4 TITO COSTA PMDB
............... PARECER "'.

Propõe o autor a supressão da a11nea 'd' do item IV do
ar-t 27

O eetatutee na referida at tnea integra as regras que

-------------~~:~~~~~~~~-~-~:~~~~~~:~-~~-~~~~:~~-~~~~~~:~~~~-------------------
1P17537-2 TITO COSTA PMOB
"' .,.'" PARECER ••••• t •••

Pretende o autor que a sanção penal de suspensão dos d1
r-at tcs pollt1cos não implique em restrição ao dtr-e t to de vo
to
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lP17537-2 TITO COSTA PMOB lP17552-6 TITO COSTA PMOB

A matéria proposta não deve ser âtsctpt tnaoa na conet t
tutcão-------------------------------------------------------------------------------

1P17538-1 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER .

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a id.:>de para o a 1 tstamento deve corres
ponder àquela da responsabilidade civil e pena 1

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessar-ta para o exerctctc do voto, apesar da
modernlzação dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escrita-------------------------------------------------------------------------------

1P17539-9 TITO COSTA PMOB
••••••••• PARECER .

Pretende o autor incluir entre as condições da candidatu
ra a tceoe nün tma estabelecida pela Constituição

A tcace mln'ma das candidaturas Ja está estabelecida
vários ctspcstt tvos do Substitutivo

iP17540-2 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Sem encer-ao do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros er tnctptce ou pela sua impertinência com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP17541-1 TITO COSTA PMOB
.......... PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela cr-ejudtctat teaoe-------------------------------------------------------------------------------

1P17542-9 TITO COSTA PMDB
........... PARECER •••••••••

Propõe o autor que seja mantida a redação da a1~nea oba,
do Hem 11 do er-e 27

Concordamos pl enaeente com a proposta, na forma do sues
t t tut tvo

1(>17543-7 TITO COSTA PMOB
............. PARECER •••••••••

Pelo atual projeto de ccnet ttutçãc a união perderá seis t
r-tnutos sobre 1) transporte. 2) Comunicações, 3) tubr t e tcarr
tes e ccecust tvets r 4) energia etetr-tca, 5) territorial,
6) mtner-ats

Assim, está emenda, atribuindo à untão a competência para
tnst ttutr teceste sobre Serviços de transportes e cceuntca
cões , é ccntr-ér-ta ao ststeea tr-tbutár-tc atualmente estabele
cido pelos Constttuintes

-----------------~~~:-~~!~~~~~-------------------------------------------------
lP17544-5 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER ••••••" ••

Para nós , são os seguintes os carêmetr-os const ttuctonats
da matar-ta da organização sindical
1 - t tber-oaoe de asscctacãc profissional ou sindical,
2 - autonomta sindical, vedado à lei crctnãr-ta exigir autor-r-

zaçâo do Estado para a fundação de s tndtcato, tnst ttutr
qualquer tipo de tnter-terêncta na organização atnctcet ou
obrigar a r t t taçãc ou a manutenção dela,
3 - cometimento à lei ord'nár1a da dtsooatcãc sobre as concr
cões para o registro das associações s tndtcats perante o Po
der Publico e para a representação nas convenções coletivas
de trabalho,
4 - competência da assembléia geral da ent toauae sindical pa
ra fixar a contribuição sindical da categoria para o custeto
de suas at tvtuaces a ser descontada em folha,

~rn; ~~~l ~~~~~~~~i ~~n~~~~~~~n~~i~~oP~~~~t~eou~~d~~e~~~~~;or~:
presentar o mesmo segmento categoria! ou a mesma comunidade
de tnteresses

A Emenda harmoniza-se com parte do quadro constitucional
acima expt tcttaoo. mas discrepa dele em parte

Somos pela aprovação car-ctat

lP17545-3 TITO COSTA PMDB
""••••••• PARECER ...... " ••••

A emenda apresenta dtspcs tt tvcs inovadores e aperfeiçoa
dores do projeto

Com alteração de redação e supressão de oar-t tcutar tca
des, somos pela aprovação car-ctat , nos termos do substituti
vo

lP17546-1 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O critério do limite total da despesa realizada, para o
cálculo e cobrança da contribuição da melhoria, ja se acha
aceito e sedimentado rra legislação pertinente, em virtude de
sua ccf et tvtcaoa e operacionalidade

Foi adotado como critério untcc para a cobrança do t.r tbu
to a partir da Emenda ccnst ttuctcnat n 23, de 1983, que re
presentou uma mtnt-r-etorma tr-tbut ár-Ia destinada a atender a
justas r-etvtndtcacões dos Estados e Munlclpios

Em face do exposto, entendemos que o referido critério
deve constar do texto const ttuctcnar por nós proposto.

-----------------~::~-~~~:~~~~-------------------------------------------------
lP17547-0 TITO COSTA PM08
••••••••• PARECER •••••••••

-----------------~::~-~~~~~~~:~:~-~~~~~~~:-~~:_::~~:_~~_:~~::~:~:~~~----------
1P1754B-B TITO COSTA PMOB
........... PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros cr-mcf otos ou pela sua impertinência com o tema, a

-------------~~~~~~:~-~~~-~~~:~~~_:~~~~~~~---~~~:_~~!~~=~~---------------------
lP17549-6 TITO COSTA. PMOB
........... PARECER •••••••••

Temos a convtccão de que a matéria em foco r-ecebeu

------------_:~~::~~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~~-~~:~~~~~~~:~~~~:_------------
lP17550-0 TITO COSTA PMDB
........... PARECER •••••••••

Improcedente
A emenda repete, ips1s lttteris, o disposto no tnct-

so rr , do ar-t 233, do Projeto, acrescentando-lhe a expres-
são "nor-mas de r-eautamentacãc ur-oantat tca-

a uso do sete é uma das Questões com Que se preocupa
ntr-ettc Urbano

Trata-se de matéria que recebe melhor tratamento na le
gislação cr-dtnar-ta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP17551-8 TITO COSTA PMDB
........... PARECER ....." ••••

A matér-Ia, objeto da eeenca, mereceu dos ccnst ttutntes
eeoenheocs na presente fase de etanor-acãc ·.da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema fol dado o tra
tamento cono taente com a sua importância

Nesta etapa do pr-ocesse de etaccr-acãc Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substituttvo

Opinamos pois, pela aprovação oar-ctat-------------------------------------------_.._---------------------------------
lP17552-6 TITO COSTA PMOB
...... ~ •••• PARECER •••••••••

sr-etenoe a emenda que as Regtões eetr-coot ttanas recebam
5~ do ICMS repassado aos euntctptos , como forma de dota-las
de recursos.

Acred1tamos que os recursos devem ficar com os municlpi
os, cabendo a Região aetr-coct ttana articular sua aplicação

-------------~~:_~~~~:~~~~:_~~:_~-~~:~~:~~-------------------------------------
1P17553-4 TITO COSTA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Permite a emenda ao candidato a cargo elettvo execut tvc
concorrer com ma1s de um candidato a vtce

A medida proposta foge à s tsteeàt tce adotada pelo Substi
tutivo em meter-ta eleitoral

lP17554-2 TITO COSTA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela r-ejetcãc. considerando que o novo eucst ttut tvc do

-------------~::~:~:_~:~::~-~-~~:~~:~~~~-~~_:~:_~~~~:-~~~~~~~~----------------
1P17555-1 TITO COSTA PMOB
.......... PARECER •••••••••

A essência da proposta contida na Emanda já está contempla
~~.genericamente no parágrafo untcc do ar-t 55 e 62 ao erof e-

lP17556-9 TITO COSTA PMDB
.......... PARECER •••••••••

O~ Tribunais e JuIzos er-evtoeoctãr-tcs podem ter sua lnsti
tutcãc postergada, em r-azão dos altos custos da implantação
da medida Idênticos 05 motivos que nos levaram a acolher a
Emenda no lP01039-0, sucr-tertncc do texto os Trtbuna1s e JuI
zos Agrários

----------------~~::_~-:~~~::~:_~::~-~:~:~~~~----------------------------------
1P17557-7 TITO COSTA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a Emenda detalhar o alcance do imposto de vendas a
varejo de mercadorias

A matéria e de lei ord'nárla

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP1755B-5 TITO COSTA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O estabelecimento, oeta lei coeotementar-, de normas sobre
o acompanhamento, pelos tnteressados, dos calculas e das en
tregas de suas quotas nas transferências de recursos tributa
rias, como proposto em outra emenda e cujo acolhimento e su
gerido, torna esta oesctctenoa

-----------------~::~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP17559-3 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER .

Propõe a emenda vincular 20% do r-enasse constante do tnct
so 111 do artigo 276 ao numero de habitantes dos euntcvctos

Tal vinculação a nlvel constitucional é tnccnventente por
resultar em rtgldo comprometimento da r-ecer ta-------------------------------------------------------------------------------

1P17560-7 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda ao Preâmbulo, que recomendamos ã aprovação, é
das mais Simples, e reza aA Assembleia Nacional ccnst t tutn 
te, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a se
guinte ccnet ttutcâc a

Pela rejeição, portanto, desta-----_.._-----------------------------------------------------------------------
1P17561-5 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

É n!?sso paracer Que os requisitos para criação, incorporação,
rusãc e desmembramento devam ser eatabet ectoos por lei com
cteeenter- estadual conforma a tradição juddica
Aprovada par-cf aj reent e , nos termos do sunst f tut tvc Passou pa
ra o ar-t i90 57

1P17562-3 TITO COSTA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Para nos, são os seguintes os parâmetros ccnst ttuctonats
• da eater ta da organização sindical

1 - liberdade de associação profissional ou sindical.
2 - autonomia sindical, vedado a lei ordtnãr ta ex1g1r autori-

zação do Estado para a fundação de s tnatcatc, instituir
qualquer tipo de tnrer-eer-âncra na ct-aenteacêc stnctca t ou
obrtgar à filiação ou a manutenção dela,
3 - comettmento a lei oedtnár-t a da otscos tcãc sobre as condi
ções par-a o registro das associações stndtcats perante o Po
der Publico e para a representação nas convenções coletivas
de trabalho,
4 - competência da assembléia geral da ent toauae sindical pa
ra fixar a contribuição sindical da categoria, para o custeio
de suas atividades, a ser descontada em folha,
5 - exclusividade de representação perante o Poder Publico de
uma das entidades atnotcats , quando mais de uma pretender re
presentar o r-esmo segmento cateacr-tat ou a mesna comunidade
de interesses

A enence nar-r-ontaa-aa com parte do Quadro ccns t t tuc tcna t
acima expl tci recc, mas discrepa dele em parte

Somos pela aprovação parcial

1P17563-1 TITO COSTA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

O sistema tr-tbutar-to proposto no Projeto de ccnst t tutçâc
estacerece um perfil de distribuição de competências e de
transferências de receita tr-tbvtér-ta Capaz de atender as ne
cessidades de cada esfera de poder pct tt tcc A alteração pro
posta na Emenda afetarta o equti tbr to do referido sistema

seta I'ejelçâo-------------------------------------------------------------------------------
lP17564-Q TITO COSTA PMDB
.......... PARI:CER .

A matéria de Que trata a Emenda, pelo detalhamento de
seu pr-ópr-Io contexto, deve ser discipl tnaca na legislação

-------------~~~~~:~~:_-------------------------~-----------------------------
lP17565-B TITO COSTA PMDB
•••"'••••• PARE;CER •••••••••

No entend1mento do Relator, a matéria tratada na dtspos t
t tvc que se pretende suprimir flguraria melhor em legislação
ordinária, eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tocteêncta de contribuições sociais destinadas
â Seguridade possui implicações bastante significativas no
t tnanctementc de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento VIa legIslação tner-eccnsr teu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matér-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos.

Em vista da r-etevâncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no eesno sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-esstva. remetendo a mat er-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo teatsiat tvo
ordinário

lP17566-6 ALDO ARAtfrES PC DO B
••••••••• PARECER .

Pela rejeição. Considerando que o novo sunst tt ut tvo do

-------------~:~::~:_~~~~~~-~-~~~~~~~:~~~-~~_:~~-~~~~:-~~~~~~:~----------------
lP17567-4 ALDO ARANTES PC DO B
.......... PAReCER .

Consoante saJ1entamos em parecer a Emanda idêntica, a audito
ria contábll ja se encontra, implicitamente, contemplada no
texto, ets que somente atr-avés dela se torna ocsatvet a r-aa
t tzacão das eudttcr-tas-e tnancen-es , or-camentar tas , operacio
nais e patrimoniais prevlstas no dispositivo que o llustre
Autor intenta emendar
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lP17590-9 ADEMIR ANDRADE PMDB
............. PARECER ...

Esta Emenda, intentando suprimir O mctsc r r do 2 ciO
ar-t 270 do Projeto ce Constituição (não tnctcêncta do IPI so
bre produtos tncustr-tat tzaoce destinados ao exter tcr-) basata
se Que tal dteocstt tvc deve constar de legislação ordinária
apara poder refletir as circunstâncias concretas de cada mo
mento'",

A nãc-mctoêncta ocorre nas ntpôteses em Que não se ver-t
ficam as conctcões do fato previstas na lei tr tbut ár-f a como
fundamento da imposição, de modo que não chega a surg1r con
tra o ccntr tbutnte a obrigação tr-tnutér-ta

aAssim,como pode haver interesse nacional na não tnctoên-

~~~ ~~ â~~~~~t~c1~~b~m~~~~~t~;tJn~~~t~~~~~z:~~~e~:~~o~x~~~ta-
admitido como regra geraP, esclarece a justificação desta
Emenda

-----------------~~!.:_:~~~~::~~------------------------------------------------
lP17591-7 ADEMIR ANDRADE PMDB
............. PARECER "'.

-----------------~:::_~:~:~:~~--~:~~~~:_~~~_:~~::~:.~~~~~::_--------------------
1P17592-5 ADEMIR ANDRADE PMDB
••"'•••••• PARECER •••••••••

A adição da expressão proposta é redundante, visto Que
a lei do 5 F ~l disporá sobre a estrutura do sistema As ins
tituições financeiras publicas e privadas fazem parte, ôbvta
mente, desse sistema

------------------~:~:_~:!:~:~~------------------------------------------------
lP17593-3 ADEMIR ANDRADE PMDB
........... PARECER .

A matérta objeto da presente aaenna é, a nosso ver, de
natureza infra-constitucional

A autorização para que as instituições or tctats de crédito
operem em todos os segmentos do mercado e tnencetr-c deve
estar sujeita ao próprio desempenho das funções que se deseja
do mercado

----------------~:::_~:~:~~~~-----------------------~--------------------------
lP17594-1 ADEMIR ANDRADE PMDB
............. PARECER •••••••••

Peta er-ejuctctat tdece A matéria já consta do projeto com
redação adequada à cnecr-tntnacãc de rendas constante do S15 
tema Tributário Nactona l do projeto-----------------------------::._--------------------------------------..---------

lP17587-9 ADEMIR ANDRADE PMDB
............... PARECER .

O Congresso Nacional será t tvr-e para debater e alterar a
proposta de tet cr-çamentar-fa anual Portanto, a fixação de
percentual destinado a Qualquer setor constitui um ent-ave As
cr-ert-caat tvas dos congressistas e r-estr-tnae a flexibilidade
necessãr-te para os gastos publicas.

Ademais, o ar-t 292, I, da constituição vigente, estabe
lece um cr tnctpto, já da tr-aotcãc constitucional brasileira,
de que é vedada a vtncutacãc de r-eceita de natureza tributá
r ta a órgão, fundo ou despesa

-----------------~:::_~:~:~:~~-~~_:~:~~:_--------------------------------------
lP17588-7 ADEMIR ANDRADE PMDB
................. PARECER .

Pela rejeição A matéria, embora de grande importância,

-------------~~~:~~_::~_::.:~~~~:_~~~_::~~~~::~~-~~~~~~~~:_---------------------
lP17589-5 ADEMIR ANDRADE PMDB
••••••••• PARECER ...

Pela r-efetcãc Embora a idéia de oescentat taacãc dos
processos administrativos em geral apresente aspectos positi
vos, no caso escectr tcc da Reforma Agraria, estender aos ES
tados e Munic'ipios a competência para efetuar desapropriações
poderia criar problemas de ordem operacional e admiMstrativa
tanto pelo grande numero de cr-aãcs aover-namentats erwctvtocs
no processo, Quanto pela pulverização dos recursos d1spin~

va f s ,-------------------------------------------------------------------------------,

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP175B2-8 CARLOS BENEVIDES PMDEJ
........... PARECER ..... *.......

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

zntenoenos que a idade para o alistamento deve corres
ponder àquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de tceoe , o jovem ainda não eccutr tu
a maturidade necessar ta para o exer-ctctc cio voto, apesar da
modernização cios meios de comuncação e_dos recursos da infor-

-------------~~:~~_::~~~~:_----------------------------------------------------
lP17583-6 CARLOS VIRGíLIO PDS
10.*.....*10* PARECER .*111*.......

A Emenda em exame visa a conferir aos substttutos das
serventias de foro judicial. o dtr-etto a efetivação no car-go
de titular, no caso de vacânc1a

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat taacãc das referidas
serventias, demonstrando senetver avanço nessa área e r-eoon
oc, no lugar adequado, as funções contrarias, como ver-oaoetr-c
encargo estatal

Pretende-se, ass tm. ext tnautr os or-tvttéatos até então
ccnrer-toce aos t ttutaees de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notcr-tats , a nosso ver indelegáveis

O disposto no art.455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender ta1s
direitos aos Substitutos ou terceir-os, de um modo geral, é
esvaziar a regra eseat taeocr-a, a ponto de retirar-se a sua e
r tcacta para se manter- os cr-tvt teatcs que se pretende extin
guir.

-----------------~~~:_~:~~-~:!:~~~~-~~-~~:~~~---------------------------------
lP175B4-4 LUIZ MARQUES PFL
."' PARECER * ...

A Emenda em exame visa a confer1r aos subsff t utos das
servent t as de foro judictal, O direito ã efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobr-e a estat taecãc das referidas
serventias, d-emonstrando eensívet avanço nessa área e repon
do, no lugar adequado, as euncões ccntr-ãr-tae , como verdadeiro
encargo esteta I

Pretende-se, ass trn, extinguir os cr-tvr téatos até então
conferidos aos titulares de servent1as Que, por delegação oc
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver tncetecãvets

O dtsposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os dir-eitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
direitos aos Substttutos ou terceiros, de um modo gera1, é
esvaziar a regra estatlzadora, a ponto de ret tree-ae a sua e
ficácia para se manter- os privilégios que se pretende ext tn
gu1r-

-----------------~~~:_~::~-~:~~~~~~-~:_:~:~~~---------------------------------
lP17585-2 MÁRIO LIMA PMDB
............. PARECER .

A expressão Servidor Publico já engloba os da aomtntstr-a
ção dtreta e indir-eta, razão porque a especificação torna-se

-------------~~:~:::~::~~~.:_~::~-~~~:~~~~!~:_~~-~:~~:~------------------------
1P17586-1 VIRGíLIO TÁVORA PDS
• •••••••• PARECER '"

A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou 
nos à conclusão de Que ela pode ser aceita parcialmente ,
porquanto trata de aspectos que contribuem eeet tvamente
para o aprimoramento do Projeto, tornando-o mais ccns taten 
te---------------------------------------------------------------.._--------------

PMDB

l?C DO BALDQ ARANTES1l?17567-4

lP17581-0 CARLOS BENEVIDES
................. PARECER ...

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator------------- ...----------------------------------------------------------------

lP17571-2 ALDO ARANTES PC DO B
............. PARECER .

Consoante salientamos em parecer a Emenda idêntica, a audito
ria contábil já se encontra, tmct tctt amente, contemplada no
texto, eis que somente através dela se torna cosstvet a rea
lização das aucttcr-tas f i nancetr-es , orçamentárias, operacio
nais e patrimoniais previstas no dispositivo Que o ilustre
Autor intenta emendar
Pela prejudicialidade

------~------------------------------------------------------------------------

lP17576-3 CARLOS BENEVIDES PMDB
........... PARECER .

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das
serventias de faro Iudtctat , o direito â efetivação no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o projeto d1spõe sobre a estatização das referidas
serventias, demonstrando eenatve r avanço nessa área e r-epon
do, no lugar adequado, as funções contr-ér-tea. como verdadeiro
encargo esteta 1

Pretende-se. assim, extinguir os cr-tvtieatos até então
conferidos aos titulares de servent tas Que, por delegação cio
Estado prestam serviços notcr-tats , a nosso ver indelegáveis

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender- tais
dtr-et tos aos substitutos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaziar a regra eetat taeocr-a. a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os or-tvt téatcs Que se pretende extin
guir

Somos pela rejeição da Emenda
---------1P17~7;:~---------;;NÜ~~-~~;~;----------------------------PMÕ~--------

............... PARECER .
A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das

serventias de foro judicial, o dtr-e t to á eeet tvacãc no cargo
de titular, no caso de vacância

Ora, o Projeto dtspõe sobre a estat tzacãc das referidas
serventtas, demonstrando senatvet avanço nessa área e repon
do, no lugar adequado, as funções corrt r-ár-jas , como verdadeiro

enca~~~t~~~::;~, assim, extinguir 05 privilégios até então
conferidos aos titulares de serventias que, por delegação do
Estado prestam serviços notariais, a nosso ver tnceteaãvets

O disposto no ar-t 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais t ttutares Pretende-se estender tais
d1rettos aos substitutos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaziar a regra estat tzaocr-a, a ponto de retirar-se a sua e
t tcécta para se manter os cr-tví téatcs que se pretende ext tn
gu\r.

-----------------~~~~-~:~:_~:!:~:~~-~:_~~:~~:_--------------------------------
1P17578-0 CARLOS BENEVIOES PMOB
............... PARECER .

Seguindo a tr-adição do Direito nacional, a Emenda aqui
examtnaca trata de matéria tnrr-aconst ttuctcnat , cabendo,
pois, ser objeto de cuteaoosa consideração em etapa posterior

-------------~~-~~~~:~~~-~:~~:~::~~~--------..------------------~---------------
lP17579-8 CARLOS BENEVIDES PMDB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, tendo em vtsta a solução adotada pelo no
vo sunet ttut tvc do relator

---------1;~;~;;:1---------c~~~~~-~~N~~Iõ~~------------------------~;õ~--------

••••••••• PARECER •••••••••
Julgamos que o teor da presente emenda é até certo

ponto justo De fato, esses servidores já demonstraram sua ca
cectaece e terão já prestado relevantes ccnetr-teutcões ao ser
viço publ1co Porém, surge aqut uma Questão de ética Porque
uns prestaram concurso e outros não Por outro lado, quando
se fixa arb1trar1amente um número de anca.ccr-re-se o r-taco de
não contemplar, por questão de meses ou até mesmo dias, mui -

------_.._----~:_~:::::_::~~~~~~:: __::::_~-~-~~::~-~~~:::~----~----------------

1P17570-4 ALDO ARANTES PC DO B
"'•••••••• PARECER .

COnsoante sal tentamos em parecer- a Emenda toênt tca, a aunttc
r-ta contábil já se encontra teot tctt emenee, contemplada no
texto ets que somente através dela se torna pcss tvet a rea-
l \zação das audt tor tas ft'nance,r-as, cr-ceeentãr-ras , ccer-actc
nats e patrimoniais previstas na dispositivo que o ilustre
Autor intenta emendar
Pela cr-efudtctat toade-------------------------------------------------------------------------------

lP17574-7 PAULO DELGADO PT
............... PARECER •••••••••

A matéria objeto da emenda será reexam1nada com vistas â
formulação do Substitutivo, da\ nosso parecer pela sua apr-o-
vação parcial -

---------~~~;~;~:5---------~~~~~-~~;~;----------------------------~~~--------

"'•••••••• PARECER .
A matéria a que se refere a presente Emenda é de nature

za infra-constitucional Por isso o Projeto propõe que a Lei
do SFN disporá sobre o assunto

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP17572-1 Al.DO ARANTES PC DO B
............... PARECER .

A proposição se reveste de elevado mértto em seu objetivo
mas trata de matéria infra-constitucional, a ser mais adequa
damente abordada pela teatstacão ordinária Conclulmos pela

-------------~:!:!:~~-~~_:~:~~::-----------------------------------------------
lP17573-9 MANUEL VIl\Ni\. PMOB
........... PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

Pela cr-ejudtctat idade
---------~;~;~6ã:2---------;~~~-;~;~;~~----------------------------~c-~~-~-----

"'''' PARECER "''''''' .
O ilustre Constituinte Aldo Arantes pretende nova redação no
ar-t 145 cio Projeto, para inserir em seu texto a palavra
"ccntãcete''
Sobre o assunto nunca é dema1s relembrar que, ntstcr-tcamente,
o legislativo tem entendido ser meramente exenot tcat tva a
enumeração dos conhec1mentos exigidos para o cargo de Minis
tro do Tribunal de Contas, a ememplo de Engenhe1roS, Generais
e Contadores, que ja foram nomeados
Portanto, preferimos manter a tradição, no nar-t tcutar-, razão
pela qual nosso parecer e pela m-efuctctat toace da emenda,

-------------~~~-~::_~~::_:!.::_:~_:::~~~~::_!~_::_~~~~~~-~~-~~~~::~------------
lP17569-1 ALDO ARANTES PC DO B
........... PARECER "'.... A

A presente proposição, não_obstante a sua !mpor-tanc1a no
que diz respeito a noncpot tzacac das exccr-tacõee e importa
ções de petróleo e a inclusão de águas subterrâneas, m1stura
questões de ordem constitucional com aquelas Que merecem tra
tamento em reatatacão ordinária espectt tca. bem como, trata
dos contratos de riscos Que se encontram impedidos na forma
do Que dispõe o parágrafo untcc do ar-t 310

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

IPI7S9S-0 ADEMIR ANDRADE PN,DB
.............. PARECER .

A Emenda propõe alterar a redação do paragrafo untcc do
artigo 284

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contem as-
pectos Que representam efetiva contribuição para o acer-ee t
çoamento do Projeto de Constituição Que estamos elaborando.

Assim, somos pelo seu acolhimento carctat , propondo para
o ar-t Iço em foco a seguinte redação -As otspcnttn t tdaces de
caixa da União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Munic'pios, bem como as dos
Órgãos ou ent idades do POder Publ 'co e das empresas por ere
controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos em le1-

-----------------~~:~-~~:~~~~~~-~~~_:~:~~-~~_:~~::~:~:~~~---------------------
1P17596-8 AOEMIR ANDRADE PMDB
........... PARECI:R •••••••••

De fato, a natureza per-t tcutar que reveste a intervenção
estatal no dom'n10 eccnõmtco, vinculada a precettos relativos
à segurança nacional ou a tnter-esses coletivos relevantes,
por si só, just tr tca eventuais concessões de privilégios
e/ou subvenções a estas ent idades publicas.

Com eeettc, ao Estado compete a prestação de uma série de
serviços essenciais à população, e a produção de um conjunto
de bens estatégicos que demarcam a sua relevante função so
cial e econômica, ao tempo em que a distingue e a diferencia
da tntctat tve privada

Nessa perspectiva, sõ não fust tt tca a concessão de benet t
cios fiscais que não sejam extenstvets às empresas privadas

----------------~~:~_:~~~~:~~~-~:~:~::-----------------------------------------
lP17597-6 ADEMIR ANDRADE PMOB
••••• "'•• '" PARECER •••••••••

A Emenda propõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto
de ccnst ttutçãc da Comissão ce Sistematização

A matéria disciplinada pelo artigo em foco é de natureza
eminentemente administrativa, não se justif1cando a sua in-
clusão no texto constitucional

Asstm, face à supressão, que propomos, do artigo 264, en

------------_:~~~~~~-~~:~~~~~:~:_:_~~:~~:_~~_:~:~:_---------------------------
1P17598-4 ADEMIR ANDRADE PM06
••••••••• PARECER •• "' .

A definição dos requisitos para designação da diretoria do
Banco Central, bem como os seus impedimentos após o exer-ctcrc
do cargo são dispositivos Que devem constar da Carta Magna,
v1sto que o Banco Central em qualquer cate moderno é o "banco
dos nanccs" E a autoridade monetária que deverá regular a
oferta de moeda e de crédito na economia, bem como fiscal tzar
as instituições

Quanto às demais instituições oficiais a própl'ia lei do
5FN poderá cet tntar- os referidos critérios

----------------~~:~-~~~:~:~~--------------------------------------------------
lPt7599-2 ADEMIR ANDRADE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As ccnotcões de captação dependem, entre outros determi
nantes, da rentabilidade oferecida aos recursos. As condições
de ect tcacãc dependem da demanda per- recursos éauetas taxas
esperadas C1e retorno dos tomadores

asstm. não há como amarrar o fluxo de recursos sob pena
de alguém Subsidiar o custo da Vinculação

As regiões carentes precisam de investimentos publ tcos
que criem as condições cbjet tvas para assegurar o desenvolvi
mento O C N cectdtrá. a-iuatmente. a alocação desses recur
sos objetivando alcançar os bons prccóst tos da Emenda do \
rustr-e consr t tutnte

------------------~:::_~:~:~::~.:_----------------------------------------------

1P17612-3 CHICO HUMBERTO PDT
........... PARECER •••••••••

Acolho, parcialmente, a Emenda, para o fim de supr1m1r o
par-ear-aec 10. do artigo 235 (com o qUI:! o Autor se dispôs a
quebrar a cadeia de vtncutacões e ecutpar-acões) , renumerando
se o caréa-aec 20. para parágrafo untcc e mantendo-se a r-ena-

-------------~~~-~~~~~~::_~:~:~-~~:~~:~!~~~------------------------------------

por

PDe

CHICO HUMBERTOlP17606-9

lP176l3-1 PAULO ROBERTO CUNHA
....."''''••• PARECER ••••••• "''''

1P17608-5 CHICO HUMBERTO POT
••••••••• PARECER •••••••••

O artigo 21t, que implantaria a Justiça Agrária no sats ,
representava, para mu1tos, mais UII\ passo em direção a esce
ctat taacãc do Poder Juctctar-tc

Entretanto, auscut tando diversas correntes de pensamento e
atentos á gravidade da crise que assola o sats , julgamos ser
medida prudente não impor mais este õnus â Nação Em decor
rência, tnctutncs no rol das competências dos ju'zes federais
a de julgar as questões de ctrettc ear-ar-tc

Como ccr-ctâr-to. todas as Emendas que tinham em mira o ar-

-------------!~~_:~~-~~:~~:~~~::~-~::~~~~~~~::.:_------------------------------
1P17609-3 CHICO HUMBERTO PDT
••••••••• PARECER "'••••••••

recer-t tnente ,
A retirada da palavra "enterurer " no inciso VI, do ar-t

233. deixa o texto menos claro e menos crectsc. o que não re
comenda a boa técnica legislativa

A supressão do inciso VII evitaria o esvaziamento das
runcões de agentes do Poder Judiciário, segundo o constituin
te

O texto objetado fala de acordos -extrajuutctats>, Como,
pois, exigir-se a presença do juiz

------------------~:~-~~!:~:~~.:_----------------------------------------------
1P1761O~7 NELSON JOBIM PMDB
••••••••• PARECER .

Improcedente.
O ~rt 233 disciplina as funções tnst ttuctcnate do Min1s

ter-te Publ tcc
O inciso impugnado (VII} fala de acordos Mextrajudici-

ais- atribuindo-lhes força de tttulo execut tvo.quancc r-erer-en
dados pelo Ministério Publ tco
supre~:~ose vislumbra a conveniência ou necessidade de sua

------------------~:::-~:~~~~~~--------------------------------------
1P17611-5 NELSON JOBIM PMOB
••••••••• PARECER ..

A essência da proposição esta contemplada no subst ttut t-

Aprovada
------------~------------------------------------------------------------------

Tal entendimento não é lógico nem sistemático e vai de
encontro ao esptr-ttc de todo o ceottutc

------------------~::~-~:~::~~~------------------------------------------------
1P17607-7 CHICO HUMBERTO POT
........... PARECER ••••••• "'.

Improcedente
Impugna o const1tu1nte a existência do Ministério Püb1i

co atettora r , que acarretaria. no seu entendimento, despesas
avultadas e desnecessárias

Mas não lhe assiste nenhuma razão
Os diversos ramos em que se desdobra o M1nistério Pub11-

co decorrem, exatamente, da necessidade e conveniência das
chamadas just iças espectat teacee

A Justiça Eleitoral é uma delas
--------------------------------~---------------------------------------------

PMDB1P17600-0 ADEMIR ANDRADE
.......... PARECER "'••

De fato, a natur-eza particular que reveste a intervenção
estatal no comtnto econômico, vinculada a cr-ecettos r-etat tvcs
a segurança nactonat ou a tnt eresses cctet tvos relevantes
por si so , justifica eventuais concessões de privuegios
e/co subvenções a estas entidades nuot tcas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de Uma ser-te de
serviços essenciais a população, e a produção de um conjunto
de bens estratégicos que demarcam a sua relevante função so
ctat e econômica, ao tempo em Que a distingue e a diferencia
da tntctat tva privada

Nessa perspectiva, s6 não justifica a concessão de benet'
cios fiscais que não sejam extens tvef s às empresas privadas

----------------~~::_:~~~~~~~~-~::~~~~.:_~~~_::~~:_~~-~~~~!~:~:~~~.:_-----------
lP17601-8 ADEMIR ANDRADE Pr.'DB
•••••••• '" PARECER .

Pelo não acolhimento por tratar-se de matéria que melhor

------------_::-~~:~~:_~-~:~~::::~~-~~~~~~~~:.:_--------------------------------
1P17602-6 ADEMIR ANDRADE PMOB
••••••••• PARECER .

Visa a emenda suprimir as letras "a- e -b-, do inciso
11, do 11 do artigo 272 do Projeto. e1 tmtnanec as imunida
des nas exportações e nas operações Que destinem a outros Es
~:~~~c~etr6leo, comnust tvets "qu1dos e gasosos e energia e-

Com relação a primeira é norma internacional Que as Na-
ções não exportem tributos e s tm crocutcs Deve, portanto,
ser raant tua

A segunda deve permanecer em razão de serem produtos ge
rados para consumo nacional

----~-~------------------------------------------------------------------------

1P17603-4 MAURO BENEVIDES PMOB
••• "' PARECeR ..

Improcedente
Em primeiro lugar, infringe-se o art. 23, parágrafo 20 ,

do Regimento da Assembléia Nacional const t t utrrte
O Pa's não tem condições para implantar mais ~ma justiça

especializada a Previdenciária
Não se vislumbra a oecess tcace" ou conveniência de mais um

parágrafo ao ar-t 230, cote o cont euco proposto vem tratado
e especificado no ar-t 231 do Projeto.

Os otver-sos incisos do art. 231 enumeram os ramos em Que
se desdobra o Ministério Pubt tcc.

----------------~:~~-~:~:~:~~--------------------------------------------------
lP17604-2 CHICO HUMBERTO PDT
.......... PARECER ••"'••••••

A vinculação ou ecurcer-ecãc dos membros da Defensoria
Pública com os do Ministério Publico e do audtctár-tc, em nada
cesca-aete-tea ou tnfertor1za nem de QualQuer forma prejudica
a magistratura ou a dignidade dos juizes •

Estender a outros 6rgãos ou pessoas as garantias e veda
ções não signif1ca uma -cectt ts cnmtrwt to-, senão que uma am
pliação democrática

------------------~:~~-~:!::~~:'_-----------------------------------------------
lP17605-t CHICO HUMBERTO POT
......"'••• PARECER .

A supressão pretendida tnvtact t tear-ta a existência de
Tribunal jâ instalado ou a criação daqueles que se tornem ne
cessar-tos O bom-senso que norteou a elaboração da Emenda por
certo se fara presente Quando chegar o momento de decidi r so
bre a real necessidade de tnetatacãc de um Tribunal especial.

------------------~:~:_~:!:.:~:~------------------------------------------------
lP17606~9 , CHICO HUMBERTO PDT
••••••••• PARECER ••••••••#

rncer-t tnente.
Impugna-se a enumeração dos diversos ramos do Ministério

Publico, que feriria os pr-tnctptcs da -un.idade e indivisib1 
1idade· at trmnecs no artigo anterior.

A Emenda visa a suprimir a letra -d-, do inciso Xl, do arttgo
12 do Projeto de Constituição por entender Que -garantir ao
invento" o ar tvt téatc temporário da utilização do invento- é
mater-ta de lei ordinária, Que ccnt t í ta com tratados tnter-na
ctonats em vigor no Brasil Não concordamos com a afirmativa,
pois o dispositivo consta da Constituição vigente, artigo

-_!:~:._--~~:._::::'_~~~~:~~:~~~::~~~~:_~~~~-~-~~::~~.:_----------------
1P17614-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............ PARECER •••••••••

A supressão deve ser acolhida em homenagem à concisão. O Ie-

--~~:~~~~~-~~~~~~~~~~~:~~~~_:~~:~~~!~-~~:_:~~::~~~-~-~~~~~:_-----
1P176l5-B PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER .

Trata-se de nor-ma cuja escectr tcteeee aconselha Que dela

-------------~:_~:~~~-~-~:~~~~~~~~-~~~:~~~~~------------------------~----------
lP176l6-6 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Versa sobre o artigo 12, XII, b , do Projeto de Constitui
ção e determina que o estrangeiro naturalizado so pode ser
extradttado se a naturalização for posterior á prát1ca do
crime ou se o delito for definido como crime pela lei brasi
leira

Julgamos cesaccnsetnãver a sugestão, que viria aumentar o
numero de naturalizações fraudulentas, destinadas a isentar
de punição os autores de delitos não punidos pela lei brasi
leira

-----------------~:::_~:~~~:~~-------------------------------------------------
lP176t7-4 PAULO ROBERTD CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e fact tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário Necessé
rio é. ademais, Que a Lei Maior contenha 00 cr-tnctptc cr-tsta
1 tno do combate à pobreza

------------------~::~-~~~~~:~:~-~~~::~~---------------------------------------
lP17618-2 PAULO ROBERTO CUNHA PQC
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria, Objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito escectat , e acreditamos Que ao terna f01 dado o. tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acctntca pelo Substitutivo

..-----------------~~~~:~~-~~~.:_~~~:-:~~~~::~~-~:~~~:~.:-----------------------
lP176l9-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda visa a supr tmtr- o inciso XIV do art. 12, bem co
rno o :30 do art. 272 do Projeto de Constituição por enten
dê-los marxistas, retrógrados e não prevalecentes nas nações
civilizadas do Ocidente Concordamos com a supressão do inci
so XIV, do ar-t- 12 porque achamos Que a Constituição não deve
descer a tais etncctas Quanto ao ar-t 272, parágrafo 30 a
supressão poderia ser prejudicial à boa tnter-cr-etacãc do tex-"
to Que determina a competência tributaria dos Estados

Pela aprovação parcial

1P17620-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
....."'..... PARECER ."'•••••••

Il'ltroduz na terr-a -v-, do Hem XV, do ar-t , 12 a especifi
cação de que somente -o processo judicial ctvet que versar
sobre a vida tnt tma ou familiar ser-a r-esáuar-cacc pelo segredo
de justiça -

Em nosso entender o dtpostt tvo emendado deve ser total
mente suprimedo



SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTÃOAS

---------~;~;~;~:~---------;A~~Õ-~Õ~~~~Õ-C~;A---------------------;~C---------

lP17621-2 PAULO ROBERTO CUNHA POC
.......... PARECER •••••••••

O parque emcr-esar-ta t br-aatietro. const ttutco ~m sua
mater- parte de micro, pequenas e med1as empresas, nao têm
condtcões de suportar novos encargos além dos previstos no
texto do Projeto que, no nar-t tcutar , apenas consagra d1
reltos que, tr-adtctcnatmente.yé eram assegurados ao trabalha
dor Cabe ressaltar que a questão do transporte está equacto
nada com a tnst ttutção do -vare "rr-anspcr-te'", faltando, ape
nas, d 1namteae-se a sua execução >

1P17622-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A estaott tcace, entenctoa como a garant la de per-manênc í a
no emprego e, portanto, como ccntr-accs tcãc ao livre er-tntr-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, er-t tr tctc
semente, uma momentosa e controversa Questão, pcrcuantc. seg
mentos expressivos das cateacr-tas anvotv tdas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma sctucãc harmon1osa do problema

Na verdade, o que Quer o empregado é ver 1tmf t atío aquele
arbitr10 e não, como se crccata enaanacaeente. ter a garan
tia tr-r-est r t ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consclente de que -é parte vrtat e tnat tenãvet da
própria et tvtueoe empresarial, sabe que não pode ser- tratada
como uma simples peça, um instrumento ou maqu tna que, após
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não Interessa ao empregador tnspf r-ar- desas
sossego ou tnseaur-ança ao seu empregado, ccts esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a excer-r
ãncta , o ccnnec tmento técnico, a tcent tt tcecãc do empregado
com os Objetivos maiores da empresa, significam para ela um
parr-teôntc tnsubst ttutvet Investe o eeor-esér to em r~cursos

humanos, buscando hab1li tar e aprimorar a cua 11f tcaçac pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vtr-tuatmente centr-ar-te ã r-ctat tvtcece da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emor-eaar tcta. fundada na b1lateral1dade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e tmocet t tva.

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas fuctctats

ass tm. pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conctt tatcr-ta que reflete a tendên
cia maf cr-ttér-ta dessas propostas, aceita por r toar-ancas de
categorias eccnômtcas e cr-ct tes tcnats que, otutur-neeenee, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda-
ção da despedida tnot tvaua ou sem justa causa, em termos a
~erem definidos pela legislação or-ctnár ta

lP17623-9 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER .

A estabilidade, entend1da como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposlção ao livre ar-mtr-tc

do encr-eaaccr- de despedir o empregado, tornou-se, er-t te tctc
samente , uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das ceteacr tas envolvidas têm se mentees
teoo. reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empr-epaoc e ver lImitado aquele
ar-cttr-tc e, não, como se e-eeata ensanacamente, ter a garan
tia tr-r-estr-t ta de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador consctente de que é parte vital e inalienável da
própria at tv tuade empresarial, sane que não pode ser tratado
como uma stectes peça, um tnstrumentc ou màautna que, ap6s
usada, é jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador- 1nsplrar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a excer-t
êncta , o connectmento tecntcc. a identificação do ecor-eaaoc
com os objetivos maiores da empresa, si9nificam para ela um
patrlmônio tnsucst ttutvet . Investe o emcr-esãr-tc em r~cursos

humanos, buscando hab t l t t ar- e aprimorar a cuat tt tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrér-to á rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há parque se trazer
para a r-et ação emareaat leia, fundada na bilateral idade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e teocstt tva.

Que, ao longo do tempo, sempre fo' causa de tormentosas de
mandas judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendên
cia mafcr-ttar-ta dessas propostas, aceita por lideranças de
cateacr tas eccnômtcas e prof1ssionais que, ctuns-namente, vêm
se manHestando por todos os meios de comunicação' é a veda

ção da despedida lmot tvada ou sem justa causa, em termos a
- ~erem oer tntcos pela leg1slação cr-dtnár-ta

lP17624-7 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Altera a redação da at tnea -d-, do inciso XV, do artigo 12 do
Projeto de ccnstttutcãc. para adma'r a pr1são cIvl1 par dI
vtca nos casos do devedor de alimentos e do depositário infi
el Julgamos aconselhavel a medida, embora ccns tcer-enos que
outros casos tambem estão a merecer tratamento taênt tcc,

1P17-625-S PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER .

A estaat t idade, entendida ccnci a aar-ent ta de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre artn tr tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos excr-esstvcs das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por- uma solução harmoniosa do problema

Na ver-ceoe, o que Quer o empregado é ver limitado aquele
ar-tn tr-tc e, não, como se crcoata enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador. ccnsctente de que e parte vital e inalienável da
própria at tvtcaoe emcresar-tat , sabe que não pode ser tratado
como uma s1mples peça, um lnstrumento ou máquina que; após
usada, e jogada fora como inserv1vel

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegur-ança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pr-át1ea, a experl
êncla, o conhecimento técnico, a ident1ficação -do empregado
.com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patrimônlo 1nsubstifulvel Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habil itar e apr1morar a qualH1cação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e elementar que
seja virtualmente contrario á rotat1v1dade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negat1vo para os resultados do em
pr-eenJjimento.

Posta a Questão nestes termos, não há porque -se trazer
para a relação empregat'cia, fundada na bllateralidade do
contrato, uma condlção uni pessoal , paternalista e impositlva,
que, ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula conciliatór1a que reflete a tendên
cia majorltária dessas propostas.. aceita por lideranças de
categorias econõmfcas e profissionats Que, diuturnamente, vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda-

~~~~~~~~!~~~-~~-~::~~~~-_:--~~~~~:~_:~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:~:~~~~~~--------------
lP17625-S PAULO ROBERTO CUNHA POC

cão da despedlda tect tvece ou sem justa causa, em ter-mos a
;erem uer tnttrcs pela legislação cr-dtnár-ta

1P17626-3 PAULO ROBERTO CUNHA POC
.......... IIf PARECER •••••••••

Pretende o autor a supressão do inciso V do art 13 do
Projeto, que garante ao trabalhador o reajuste de eatàr-tc de
forma a c-asevae-j ne permanentemente seu poder aquisitivo

A nosso ver, a preservação do valor real do salário, no
ntvet constitucional deve limitar-se á garant1a do poder
aquisitivo do salário m\nimo. a montante do reajuste das de
mais faixas aater-tats deve ser deixado, em nossa cctntêc, á
~egOCiaçãa entre as partes lnteressadas

1P17627-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A aprovação de Emendas em sentido contrário ao pretendi
do pela presente, torna-a cr-efuâtcaca

Pela cr-efudtctar tcace

1017628-0 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER ...

Assegura, o lnc1so VII do ar-t tac 13 do Projeto, ao traba
lhador, o direito de perceber salário t txc nunca inferior ao
numero cuanco houver- remuneração var-tave't

Pretende vedar pratica comum nas relações tr-ana tntat as no
pa t s Não são poucos os casos em que a empresa contrata o
trabalhador com renuneração var-f ave t sem a garantia do fixo
Fica assim, o trabalhador, a mercê da sazone t tcaae da at tvtua
de podendo inclusive per-ceber, determinados meses, montante
infertor ao satãr-to mtntmo Mesmo nos casos em Que esse extr-a
mo não é alcançado, a contagem da remuneração variável parte
do zero e, O trabalhador, tem que conseguir com desempenho
adtctcnar , o Que lhe é oevtcc pelo s1mples vinculo emcr-eaat t
elo o satar tc mln1mo

Por essas razões nosso parecer é contrário á supressão
~ropasta pela emenda

1P17629-8 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

Conslderamos que, objetivamente, não deve o texto cons
titucional assegurar ao trabalhador direito a piso sater-tat
proporcional á extensão e ã comatextuace de trabalho r-eat tza
do E necessário assegurar o piso salarial de todo trabalha
dor o salário mIni mo capaz de satisfazer suas necess tua
ces cas tces e as de. sua fam\ 1ia

O estabelecimento de pisos satar-tats diferenciados é
processo que obedecerá á evorucêo do mercado de trabalho e ao
andamento da negociação coletiva das diversas categorias, po
dendo cr-tata r teae-ee eventualmente em lei

lP17630-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende o autor suprimir do Projeto o inciso XII do art
13 Que assegura ao trabalhador o direito ao satãr-tc-eaen t ia

Somos de cptntãc que o satãr tc-eaat 11a é direito de suma
relevância para o trabalhador, parttcularmente o de baixa
renda, ceveneo. por essa razão, estar tnser-tcc no texto ccns
t ttuctcnat

Cons1der-amos, contudo, caber- á Constituição garantir sim
plesmente o direito A parcela de trabalhadores beneficiada,
bem como a escala e o montante do benee tctc devem, em nossa
~Pin1ão, ser deixados â regulamentação da le1 cr-dtnar-ta

lP17631-Q PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER .

A emenda do ilustre cnsnõe sobre a "supressão do item XIII
do art. 13- do Projeto de const ttutçãc, elabor-ado pela Com1S
são de stsreeat taacão

A atividade empresarial vtsa o lucro, necessário a seu
prócrtc desenvolvimento

Como fortalecimento das empresas, com a at tvecãc dos in
veet teentcs, aumenta a produção, a oferta de emprego etc

A participação nos lucros das empresas pelos trabalhadores
é uma manatr-a de melhor distribuir a renda nacional, bem como
uma ação efetiva de fazer fust tca social a todos accetes Que
contribuem para o crescimento e desenvolvimento das emoresas

A participação nos lucros e um tmcerat tvc das socteuaces
modernas

Ante o exposto, somos pela rejeição

lP17632-8 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Consideramos necessêr tc o texto ccnst ttuctcnat assegurar
00 trabalhador o d1relto ao repouso semanal remuner-ado

Parece-nos, também, que caber-a á legislação crdtnâr-ta a
def1nição dos momentos preferenciais da etet tvacão do repou
so, bem como das condições que permitem o trabalho nesses
etes e sua ccacensecãc

üntnemos , portanto, pela rejeição da emenda

lP17633-6 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER .

ücjet tva o autor a supressão do item XVII do artigo 13
do Projeto, que veda a pratica de serviço extr-eo-ctnár-tc,
ressalvados os casos que enumera.

Não concordamos com a supressão proposta Somos de opI
nião Que o texto constitucional deve conter a diretriz mais
geral que norteará o tratamento da questão na legislação cr-'
dtnar-ta,

lP17634-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER ...

O preceito da obrigação da negociação coletiva tem um
caráter social, pots ao obrigar o comparecimento das duas
partes, exerce a função de promover o dlálogo necessário com
a r tnat tdece de at 1ng1r um ccss tvet entendimento.. -

1P17635-2 PAULO ROBERTO CUNHA POC
.............. PARECER •••••••••

O -objetivo pr1nc1pal deste dtspósit1vo é o de 1mpedir a
exploração que se faz do trabalho pelo prestador de serv1cos
em caráter permanente A granSe injustiça reside no fato
de essas empresas não repassarem ao trabalhor um salário con
dizente ao que elas recebem pelo serv'ço prestado

Quanto.à atividade temporária ou sazonal, cuja legitim1
dade. às vezes, é inev1tãval, a lei ordinária precisa assegu
rar, de IIX)do que os direitos dos trabalhadores temporár10s
seram satisfeitos

F1nalrnente, em se tratando de um preceito amplo deverá
~ambém ser regulamentado através de lei ordinária.

lP17636-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER .

Consideramos que a assistência aos filhos e dependentes
dos trabalhatl'ores pelo menos até 6 (seis) anos de idade, -em
crecheS e pré-escolas, é uma r.e1vindlcação dos trabalhadores
da 1J.a1or justlça

Por outro lado, o inciso quer assegurar um direito decor
rente da própr'a essênc1a da empresa De fato, ela -não é- ape
nas uma atividade econômica Ainda que v1se o lucro, tem tam-
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lP17636-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC lP176S2-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC

~em uma finalidade social a qual não pode se furtar

lP17637-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Consideramos cua a Constituição deva garantir apenas a re
muneração do trabalhador acidentado ou ccr-taecr de doença
profissional paga comrecursos da Previdência Social e não
sua per-manênc i a no emprego

Na realidade. o fundamental é a existência de uma previ
dência social que garanta remuneração e possibilite ao empre
gador a reecectecões que o nabf t t te a manter o mesmo padrão
de vida. apesar do tnfortunio. ou o reabilite para o traba
lho

Convém salientar. ainda. que o empregador acidentado e a
tualmente protegido por dispositivo legal que garante sua
~ermanência no emprego enquanto durar seu afastamento

lP17638-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Não basta assegurar a proteção legal do saiár to É ne
cessário compreender Que. uma vez real tzaco o trabalho o sata
rio é propriedade do empregado tanto quanto o são aos equipa
mentos da empresa do empregador Ora. a retenção. definitiva
ou temporária. de qualquer equipamento da empresa por parte
do trabalhador é considerada há muJto, Cr1me A eQuan1m1dade
manda. portanto, a considerar da mesma forma a retenção de
salário

lP17639-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER •••!' •••••

Considerado como grande avanço ao artigo 14 e um marco
ntstór-tcc, pois. pela primeira vez. uma Constituição contem
pla esta categoria há muito tempo desamparada A supressão
do referido ar-t tac significaria por outro taco, uma injustiça
tecer-ccévet

Pela rejeição

1P17640-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

De acordo com os parâmetros por nós de) tneaoos no pare
cer ã Emenda lP1681S-S. deve ser suprimida a norma da al tnea
"e ", do item IV. do ar-t 17. do Projeto

Pe1a aprovação

lP17641-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Pelos parâmetros por nós delineados no parecer à Emenda
lP16S1S-5. deve ser suprimida a norma da at tnea "f". do item
IV. do art 17. do Projeto

Pela aprovação

lP17642-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda dispõe sobre matéria de natureza regulamentar e.
~01l'O tal. deve ser relegada para a legislação crctnár ta

lP17643-3 PAULO ROBERTO CUNHA POC
.......... PARECER •••••••••

A emenda. ora sob exaee.dtspõe sobre a supressão da at ,
nea "g" do tnctsc IV. do artigo 17 que versa sobre a compe
tência da asseabteta Geral

Entendemos que. o dispositivo deva ser alterado pois
contem matéria concernente a legislação ordinária

Entretanto e de suma importância que o texto ccnst ttucto
nat assegura a assenoteta geral o poder de fixar a contribui
ção da categoria-------------------------------------------------------------------------------

lP17644-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda crccõe a supressão da norma da at tnea "i". do
item IV. do art 17, do Projeto, o qual não consta do conjun
to de normas ar-ro t auas no parecer à Emenda lp16B1S-5

Somos favoráveis á supressão Pe1a aprovação

1P1764S-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A norma da at tnea "m". do inciso IV. do ar-t 17. do Pro
jeto. que dá a um só sindicato a representação de cada seg
mento cateacr-tat perante o Poder Público. deve permanecer.
conforme explicitado no parecer dado á Emenda lP16B1S-S

Somos pela rejeição

lP 17646-8 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Somos favorável à supressão da norma da a l tnea "Q". do
item IV. do ar-t 17. do Projeto. por ccns tcer-ar-mos Que a ma
teria é de legislação cr-dtnãr ta

Pela aprovação

lP17647-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Não contemplamos a norma da aj tnea "d". do item V. do ar-t
17. do Projeto na normatização do êxeectctc direito de gre
ve. conforme parecer a Emenda lP14326-8

A Emenda preconiza a continuação do mencionado dispositivo.
Que. a nosso ver. é de lei ordinária. apenas Que propõe alte
ração nele

Pela rejeição

lP1764B-4 PAULO RDBERTD CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

A excectr tcacãc torna-se desnecessária. pois já e competên
cia da União legislar sobre a matéria e explorar os respecti
vos serviços. tanto para passageiros Quanto para cargas

A r-estr-tcâo. ademais. é inoportuna

1P17649-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PA'RECER .

Aprovada constando do Projeto como competência comum
da Un1ão e dos Estados

lP17650-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Optou-se pela supressão do dtsnoatt tvo Pela pr-ef udtcta
cace

1P17651-4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

O disposto no car-aar-eec untcc do ar-t 120. em relação as
materias abordadas na Emenda. se completa com as disposições
do art. 192, item III. crcouatncc efeito rcê-rt tcc e mais con
dizente com a traotcãc brasileira

Pela cr-ejudtctat toeoe

lP17652-2 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

As v\rgulas são desnecessárias onde foram colocadas pe
lo ilustre autor- da Emenda. assim como consideramos imprópria
a classificação das leis Que poderá inibir a iniciativa pr-e-

s toenctat em matérias relevantes e urgentes

------------------~::~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lP17653-1 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

-----------------~::~-~:~:~~~:~:~-~~::~~:_~~:_::~~:_~~_:~~:!~:~~~~~-----------
lP176S4-9 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

O crcos tt tvo em tela eret tvemente trata de matéria infra
constitucional. conforme as tradições do Di r-er te Brasileiro.

-------------~:~~_:~~~~~~~~----------------------------------------------------
lP176S5-7 ALDO ARANTES PC 00 B
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante jã assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
nost tc. é irrelevante para os objetivos a Que se propõe o con
tr-ote externo a rea11zação de fiscalização meramente contá
bi 1 Interessa. isto sim. o exame ela gestão ele cada órgão da
administração publica sob os aspectos financeiro. orçamentá
rio. operacional e patrimonial, como pr-evê o Projeto

-------------~::::...~:~:~~~~:_---------------------------------------------------
lP17656-5 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, a natureza particular Que reveste a intervenção
estatal no domínio econômico. vinculada a preceitos relativos
ã segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes.
por s t só. fust te tca eventuais concessões de cr-tvtreatcs
e/ou subvenções a estas entidades pum tcas

Com efeito. ao Estado compete a prestação ele uma série ele
serviços essenctats ã população. e a cr-coucêc de um conjunto
de bens eetatéatcos Que cemar-cam a sua relevante função so
cial e econômica. ao tempo em que a distingue e a diferencia
da iniciativa privada

Nessa perspectiva. so não justifica a concessão de benen
cios fiscais Que não sejam extens tvets às empresas privadas

----------------~~~~-~~~~~~~:~-~~~:~~::_---------------------------------------
lP17657-3 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Efetivamente. trata-se de matéria t tptcemente tner-ente á
legislação ordinária. razão pela qual não acolhemos a presen
te emenda.

lP176S8-1 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento pr-eooertnante na Comissão de Sistematização

A criação de Mini5terios é matéria de legislação infra
constitucional

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP17659-0 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

A Constituição deve limitar-se a afirmar o direito a aoo
sentaocr ta-eecectat , deixando à legislação or-dtnár-ta a incum
bência de eecectr tcar- as atividades pr-octctaccr-as do bener t-:

------------_:~~_:_::_:~~~~~~::_~:~:_:~:_:~~::::~~:_---_.:_---------------------
JPJ766o-a AlDD ARANTES PC DD B
••••••••• PARECER •••••••••

Ã Emenda em tela. segundo as tr-ac tcões ccnst ttuctonats brasi
leiras merece adequada consideração Quando for elaborada a

------------_::~~:~:~~~_:~~~::~~:::_:_~:~~~~~::_------------------------------
lP17661-1 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida parc\almente no mertto de exct tcf tar- o "quan
tum- do financIamento setorial Este ser-a regulado em lei

orçamentária. conforme disposições transitórias
Pela aprovação parcial

1P17662-0 ALDO ARANTES PC DO B
........... PARECER •••••••••

O inciso emendado fol SUprimido. resguardando o con 
tr-ote da comunidade por eecantsecs a serem definidos e cfe
ctpt tneocs oportunamente, "da maneira que se fizer necessária

Pela creruotctat tece-------------------------------------------------------------------------------
lP17663-8 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda confltta com os princípios adotados
pelo Projeto------------------------------------------------------------_..._----------------

lP17664-6 ALDO ARANTES PC DO B
• •••••••• PARECER •••••••••

A pretensão do Autor da Emenda já se acha par-ctauneote a
tendida pelo Substitutivo.

Pela aprovação parcial

lP17665-4 ALDO ARANTES PC DO B
••••••"••• PARECl:.R .

O contecoc da Emenda. em sua essência. já esta incorpo
rado ao Projeto

lP17666-2 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Apesar de ser muito tcuvaver evitar-se Que a vida hu
mana seja negociada. dentro do regime econômico existente no
sats , o estabelecimento do monopólio estatal para importa
ção de mater-tas primas para a tnoustr-ta farmacêutica é in 
vtavet na Carta Constitucional É cceatvet que gradualmen
te se chegue a isto dentro das ccr tt tcas do governo de
proteção à seuoe da população

PeTa rejeiç~O

1Pt7667-1 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em tela. segundo as tr-edtcões constitucionais
cr-as r tetr-as , merece adequada consideração Quando for elabora
da a legislação complementar e cr-dtnar ca

lP1766B-9 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Segundo a tradição do ntr-etto or-est tetr-c. a Emenda em
causa trata de eater ta tntr-aconet ttuctonat , merecendo ser
considerada Quando se tratar da teatetecãc complementar e 01'
dinár1a

1P 17669-7 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

Entendemos Que deva ser mantido o Estado de Defesa
A presente proposta e supr tmtr tal dispositivo. de grande

valia para a Nação

lP17670-l ALDO ARANTES PC DO B
............ PARECER •••• "'••••

Após exame aprofundado da matéria. ccnc tuurcs pela 1n-
vtaot t toaoe prática da cce tuato-teoace da manutenceo. pelas
empresas. de creches para os fllh()~ de seus empregados Opta
mos por isso. pela garantia da assistência. Que pode ser dta-

------------_:~~~~~:~:_~~_:~~-~~-~:~~~~_:~~~:~~~--------------------------------
lP17671-9 ALDO ARANTES PC DO B
••••••••• PARECER •••••••••

A Constituição deve ser entendlda como um corpo sistemático
e or-aantzaoo, a disposição constante do inciso V. do ar-t 57
deve ser examinada em conjunto com as disposições dos ar-t tacs
"xx" e 42, IX
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lP1767l-9 ALDO ARANTES PC DO B

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
---------~~~;~;~:;---------JÕS~-;~;~-~~;;~~-----------------------~~c---------

'DC

'DC

Atenção A tetr-a-xx'' refere-se ao dispositivo colocado pos
teriormente ao art 54, ainda a ser numerado

lP17672-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
................ PARECER ...

O dispositivo altera substancialmente a estrutura do Projeto

------------------~:::_~:~:~:~~~-~---------------------------------------------
lP17673-5 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER .

A emenda postula dar nova redação ao Hem III do art 29
e a seu 10 Acontece que os objetivos perseguidos por seu
ilustre Autor estão parcialmente atendldos em nossa proposta
Parecer favorável em parte

1P17674-3 JOSÉ MARIA EYMAEL
••••••••• PARECER •••••••••

Aceita a justificativa do autor
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo

-----------------------------------------------~-------------------------------

1P17675-1 ~ JOSÉ MARIA EYMAEL
••••••••• PARECER .

A eetaott toaoe, entendida como a garant ta de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao t tvr-e ar-mt r-f o

do empregador de desped1r o empregado, tornou-se, ar-t t t tcf o
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
eeraoe exc-ees tvcs das categorias envctvtdee têm se reanttas
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver t tmt taec aquele
ar-m t r to e, não, como se precata enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de per-manecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e tnat tenévet da
própria et tvtoace empresarial, sabe que não pode ser tratado
como-uma simples peça, um 1nstrumento ou máqutna que, aoõs
usada, é jogada fora como tnservrvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa pr-oríut tvtoaoe A pràt tca, a excer-t
êncta, o ccnnecf eento técntcc. a identificação do empregado
com os cbj et tvos aatores da empresa, slgniflcam para ela um
patrimônio tnsuost ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo tsso, é elementar que
seja vtr-tuainerrt e contrario à r-ctat tvtoace da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a rei ação emor-eçettcta. fundada na ct tat er-at toace do
contrato, uma conotção untcessoat , paternalista e tmpos tt tva.
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas juctctats
ass tm. pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conct t í atór-ta Que reflete a tendên
cta majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econôm1cas e profissionais Que, ctutur-namente. vêm

se manifestando por todos os meios de cceuntcecêc é a veda
ção da cescectca tect tvaoa ou sem justa causa, em termos a
~erem cer tntoos pela legislação ordinária

adequada ã legislação or-dtnar-f a
De fato, a jornada de trabalho deve r-eetet tr uma situa

ção conjuntural Que só a tet pode atender Quarenta horas
não ccnvtr-ta a um determinado momento da vida eccnômtca do
Pais , mas, pelo desenvolvimento tecnctcctcc. por mor tvos de
interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem ost
cosoctet , pcoen vir a ser a SOlução toear Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no r-eatme atual de 48 horas semanais, vá
r-tas categorias, em decorrência de tet ascectf tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro tnver-sc, em que a necessidade imperiosa de
se excanctr- ou incrementar os ntvets de produção, até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os ansetos do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que comoensatór-tas a ntve t de remuneração Esse, alias,
é o exemplo que nos dá o Japão, onde a tntens tr tcaçãc do tra
balho, longe de pena11zar o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

ass tm. cons tceeanoc Que o Congresso xactcnat , sempre
sens tve t as r-etnvtnotcacões dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pais, oocer-a, com maior riextnt t toade, dis
ciplinar essa controversa Questão, optamos por manter apenas,
a 1imitação da duração dlár1a do trabalho em B horas, no má
ximo

lP17687-S JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em tela estabelece prazo a partir da promulgação da
nova const t tutcãc, para a real taacão de eleições para a Pre
sidência da aecubt tca
A proposta conf11ta os relevantes tnter-esses relacionados com
a implementação das reformas e mudanças determinadas pelo
texto Que estares elaborando Faz-se assim necessar ta a manu
tenção dos atuats dir1gentes para a implantação das altera
ções tnst t tuctonata e anntntst r-at tvas que se fizerem necessá
rias

------------_:~~::_~::~_:~~~~!~:_~:::_~:!:~=~~-~~_:~:~~:_-----------
1P176B8-3 JOSE MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER •••••*•••

As supressões ou acréscimos propostos com r-espet tc ao 1
tem conver-gem para a ~1gualdade de todos perante a lei", acc-
lh1da no Substitutivo -

lP17689-l JOSÉ MARIA EYMAEL POC
••••••••• PARECER •••••••••

A amcr tacãc das tmuntoaoes tributárias contraria ten-
dência crescente que vem se manifestando, entre os const ttu
f nt es , desde o tntctc CIOS trabalhos das suoccmtssões e das
Comissões Temat1cas, além de comprometer a meta de se refor-

-------------~:~:~-~~-~~~~~:~:_~~~~~~~:~~_:_:~!:~~:~:~-------------------------
1P17690-S JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Acrescenta à letra "d ", do Hem XII, do artigo 12 do Projeto
de Constituição dtaccs tt tvo que impeça a sua aplicação em ca
so de terrorismo Como dissemos a propósito da Emenda numero
1p17690/S, do mesmo autor, não par-t tuiamcs este ponto de vis
ta

lP17699-9 MAURICIO FRUET PMüB
••••••••• PARECER '•••••••••

A redação proposta com pequenas alterações, rot accuit
da pelo sunst t cut tvo do Relator-------------------------------------------------------------------------------

lP17701-4 MAURícIO FRUET PMOB
••••••• "'. PARECE~ "'.

Pela rejetcão, por não se ajustar ao conaer-sc da Comissão
de s tst enat taacão

-----------~-------------~-----------------------------------------------------

1P1769l-3 JOSÉ N'ARIA EYMAEL PDC
• •••••*... PARECER ,~••••••••

• A preocupação tect tctta na emenda ser-a atendttra na re
dação ebr-ançenee a ser dada ao Substitutivo

Pela aprovação car-ctat
-------------------------~-----------------------------------------------------

Acrescenta ao Hem XII do artigo 12 do Projeto de Constitui
ção dtspcstt tvc Que veda a concessão de asilo para acobertar
atos de ter-r-or tsmo Em nosso entender, a const ttutcêc não de
veria ter especificações sobre os casos em Que o as110 se
concede ou não, mas s1mplesmente enunciar um prlnc'p10 geral
que as tets coster-tor-es detalhariam

---------------------------~---------------------------------------------------

'DClP17692-l JOSÉ MARIA EYMAEL
•••••* ••• PARECER '•••••••••

1P17693-0 MAURícIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Não podemos acolher a presente Emenda A redação ofereci
da ao Art 428 é exatamente 19ual a do citado artigo A Emen
da está portanto prejudicada

-----------------~:::_~~:~~~~~~~~~~~:_---------------~-------------------------
lP17694-8 MAURíCIO FRUET PMDB
••••••••• PARECER •• "'••••• '"

Não podemos acolher a presente Emenda A redação Que pre-
tende oferecer ao 2 do Art 424 é exatamente 19ual a do
ctt aoc paragrafo

Destarte, a Emenda está prejudicada
Pela pr-efuatcat tcaoe

-------~----------------------------------------------------------------------

lP17700-6 fMURlcIO FRUET PMOB
.......... PARECER , .

A fixação do ncr-ár-to de funcionamento de estaoetect 
mentos industriais, comerctats e de serviços inter- retectona
da com a etscat teacão do trabalho, ao registro do comer-etc, a
produção e ao consumo - tudo matar-ta afeta ao Poder Estadual
Deste modo, é preferivel Que se mantenha o Projeto do Rela
to,

lP17697-2 MAURíCIO FRUET PMOB
• •••••••• PARECER *

Quanto ao 10 do ar-t 52 o parecer é pela apr-ovação,
porém, no Que toca ao 20, é de ser mant tuo a ccsree tcr re
-gulamentação legal do dispositivo ccnst ttuctonat , por ser
este mats amplo e abranger também os recursos naturais rene-

-------------~~~:~~--~:~~-~~~~~:=~~-~:~:~:~---------------------~--------------
1P17698-1 IMURICIO FRUET pMOB
.......... PARECER .

Propõe a emenda alterar a redação do 10 do artigo 273
do projeto

Quan~or~~~T~~ :;o~~~a~~~a~~eprojetoe tecnicamente _precisa

1P17695-6 MAURíCIO FRUET PMOB
.......... PARECER ..

O artigo foi suprimido, Dois a materia esta ccnst t-
tuctonatmente tratada em outro dispositivo

Pela r-efe tcâo
-~-------~~~;696:~---------;~~~fcI~-;RüET--------------------------~MÕB--------

• •••••••• PARECER ~ .......*••
Colhe-se, das mats ver tacas proposições, a necess tuace de

se aumentar o numero de membros do Tribunal Superior do Tra
balho

Sendo esta uma das Emendas que cutoare-r do assunto, de en
volta com outros aspectos pertinentes, concluo pela sua apro
vação car-ctar

--------------------------------------------------------~---------------------

lP17677-B HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

lp Compartilhamos da preocupação do Eminente Autor da Emenda,
pela-importância do assunto ass tm.entenoemos que a mater ta
deva ser objeto de norma contida em lei complementar, confor
me proposto no novo texto

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP176B4-1 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
••••••••• PARECER •••••••••

Os dispositivos da Emenda, embora r-evelem o elevado-descorti
no do proponente, poder-ão figurar eats adequadamente, de a
cordo com a tradição do Direito er-as tte tro. no corpo da te -
õ~~~g~~g ~r~ig~U~RÃ comctementgr- referente ao TURISMO, ao

lP17683-2 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A definição do termo "remuneração" não e matéria Que deva
constar t\O tel<.to constitucional

Pela r-ejetção

1P17679-4 HELIO ROSAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento por considerarmos forma ieatt tma de
estantt ttrane o Concurso Publico

1P17678-6 HELIO ROSAS PMDB
........... PARECER ••••• >1'•••

A exm-essãc "preventos- tmm tca a sua totalidade E a
remuneração am-anse gratificações e vantagens pessoais O tex
to do projeto já atende ao pretend1do, em redação ccecat tvet

Pelo não acolhimento

1P176BO-8 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER ••••• >1'•••

Há determlnadas categorias profissionais dentro do serviço
publico que, devido ao exer-cf cto de at tvtdades perigosas com
ser-tos r1scos de vida e para a saune. merecem ter uma aposen
tadoria especial

Entretanto, não cabe a Constituição estabelecer qua1s as
atividades que devem ser enquadradas nesta escecte Diante
dtssc, será lnser1do na Noya.,Carta um dispositivo Que remeta

-------------~~~~-~_::~_:~~~::~:~!:~-~-~:~~~~~:~!~:~~-~-~::~:~!~---------------
lP17681-6 HELIO ROSAS PMDB
............. PARECER •••••••••

-----------------~:!:~:~~~:-:~-:~~:_~~-~~~:~::~=~~-~~~:~~~-~~_:~~~:~:~:~~~------
1P17682-4 HELI O ROSAS PMOB
........... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a cr-tentecãc adotada
no suost ttut tvo

---------------------------------~------------------------------;---------------

lP176B5-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER '"

A concisão do Texto Constitucional é a pedra de toque de
sua eret tvtoaoe

Uma vez Que no Texto do Projeto do Relator já está pre-
vista a autonomia ecttt tce , e uesnecessar-to acrescentar Que a
ueeaee Pot t t rca tera representação no Congresso nacronat
'raeoem nos artlgos 97 e 98 esta previsto que o DF elegerá De
putados e Senadores

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P17686-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
.......... PARECER ....... "'•••

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em numer-os tsst-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das comissões Temáti
cas, seja catas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre oe-nonst r-ou ser a mater1a mais

1P17676-0 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
••••••••• PARECER .

Os cojet tvcs perseguidos pela Emenda confl1tam com a
cr-tentação adotada pelo sucst ttut tvo

Pela rejeição
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~~:~~::~~:~~-~~-~:~~:~~-_:_-~~~~::~-~~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:~:~:~~~~--------------
lPl7702-2 rI'.AURtCIO FRUET PMOB
"'•••••••• PARECER •••••••••

A proposta está atendida em outro dtaocsf t tvc

------------------~~~~-~~~~~~~:~~:~~~~:_---------------------------------------
lP17703-1 MAURicIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER .

A matéria e objeto de atenção esoectr tca em outro caot-

------------_!~:~:_:~~-~~~~:~~-~~~:~~~-----------------------------------------
lPl77Q4-9 MAURíCIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Desnecessário o comando ccnst ttuctcnat O legislador or
dtnar-tc pode cuidar da matéria com mtnuctas , tal e a r-etevân
cta desta

lPl770S-7 MAURíCIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER ••••••"'••

Objetiva o autor restringir a crctbtcãc de intermediação
de mão-de-obra dos casos em Que esta responda par eats de 20"
do ccet tnaente de empregados da empresa tocat ãr ta

A proibição proposta no Projeto não pretende r-ecuztr a
tntereeutacão a 1imites -acet rãvets". A intenção é vedá-la,
na execução de trabalho permanente, de manetr-a a tornar regra
estabelecimento de vincula emoresat tcto direto entre tomado
res e prestadores de serviços

É certo Que há setores em que a tnteenedtacãc de mãe-de
obra reveste-se de car-acter fst tcas particulares Essa a razão
Que nos levou a prever, na redação do Substitutiva a possibi
lidade de ressalvas t txaoes em lei

Mantemos, contudo, nossa ooatcãc contrária á inscrição
~UalQUer limite, no texto constitucional, à redação proposta

lPl7706-S MAURícIO FRUET PMOB
.......... PARECER •••••••••

Improcedente
Afigura-se mais técnica e mais adequada a redação do

Projeta
Pormenores e detalhes devem ficar na legislação adjeti

va

------------------~~~-~:!:~=~~------------------------------------------------
lP17707-3 DENISAR ARNEIRO PMQB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a autor a cesvtncvtacãc das Vice. nas eleições
para cargos eletivas execut tvcs

Entendemos Que os Vice devem ser eleitas pelo mesmo
partido em virtude da eleição da titular do cargo

A experiência pot í t tca tem demonstrado a inconveniência
do titular do cargo pertencer a um partido e seu Vice a outra
agremIação par-t ttfár-f a

-------------------~:~~-~~~:~=~~----------~------------------------------------
lPl7708-1 MAURICIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

-------------~:~~-~:~::=~~-~~~_!:~~~-~~~~~~~!~!~!~~~:-------------------------
lPl7709~O MAURiCIO FRUET PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O combate á pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo .scc ta I. Re
sultados portentosos e eact tvets podem ser alcançadas median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mediante
severo controle do dispêndio de recursos do ar-ãr-tc Necessá
rio é, ademais. que a Lei Maior contenha 00 principio crista
l \no do Combate á pobreza

------------------~:~~_:~~~~:=~~-~~~~~~~--~-------------~---------~-----------
lPl7710-3 MAURíCIO FRUET P...'OB
••••••••• PARECER •••••••••

O subst ttut tvo do Relator suprimiu O otsccstt tvo

lPl7711-1 MAURíCIO FRUET PMDB•••••••IiI. PARECER •••••••••
O subst ttut tvc do Relatar exctut ° dispositivo

1P17112~O MAURICIO FRUET PAlDS
••••••••• PARECER •••••••••

O artigo 73 foi suprimido pelo substitutivo do neta-
tor

lP177l3-8 HELIO ROSAS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposição acha_se prejudicada em razão das alterações
impostas ao texto em fase ao acolhimento de outras emendas r-a
tectcneoas com a mater-fa , relacionadas com a vtncurecêc e e
cutpar-ação de cargos

Pela rejeiçãow ~ _

lP177l4-6 HELIO ROSAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual crccõs ttc
de simplificar a redação do Projeto, pela eliminação de ex-
pressões or-esctnctvets É cr-erer-tver adotar uma forma Que
contenha o principio do ctrettc da idoso, sem, entretanto,
estender-se em aspectos pertinentes a legislação ordinária

Consideramos a emenda prejudicada.

lP1771S-4 HELIO ROSAS PMDB
............ PARECER •••••••••

A nosso ver. a ccnet ttutcãc não deve entrar em ceea
lhes sobre eot tt tcas e práticas de sauce PrIvilegiar
neste ntvet de lei a assistência á saune das idosas não pa 
r-ece aceitável Não somente para os idosos. mas também pa
ra outros grupos sociais. como a mulher e a criança

A eater ta deve ser objeto da pol tt tca e das práti 
cas de saaoe, como já vem sendo em pa'ises onde os idosos I

são expressivos em porcentagens da população.
Pela rejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1PT7716-2 MAURícIO FRUET PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva tncrutr-, entre as hipóteses de tmuntoa
de previstas no artigo 264. 111. os proventos de aposentado
rias e o "ate ccccer-at tvc"

A proposta não obstante os elevados propósitos Que a tns
plram, conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto.
em especial no que se refere à igualdade de tratamento dos
rendimentos, independentemente de sua denominação rur-tutce

Pela rejeição
--------------------------------------------------------------~---------------

lPl7717-1 MAURícIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a Emenda estender aos tr-ana t naeor-es domést tccs
todos os direitos assegurados aos demais. A proposta nos pa
rece incompativel com a natureza do trabalho e eo vinculo ju
r-tctcc da relação eecr-eaat tcta O empr-egatíor-, no conceito
doutrinário. 'é aquele Que assumindo os riscos da atividade
econômica. paga ao trabalhador o salário. como ccntr-acesta
ção de serviços necessários a consecução dos objetivos do seu
empreendimento Ora, no âmbito do lar não há fins econômicos
para O trabalha realizado Assim, equiparar a atividade em
presarial com a at rvteace doméstica é ccnt easensc tnar-rencé
ver Da\ porque não ser ecss tvet se assegurar determinadas
garantias ao doméstico só vtabt t taavets dentro de umaest r-u
;ura administrativa empresarial

lDl7718-9 MAURIcIO FRUET PMOB
.......... PARECER ..

A Elhenda percute questão que deve ser- examinada á luz dO

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
--~---------------------------------------------------------------------------

1Pl77l8-9 MAURiCIO FRUET PMOB

Substitutivo Pela aprovação

lP177l9-7 MAURIcIO FRUET PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

ccnctuurcs pela r-ejetcãc por ter sido o Artigo suprimido
do Subst 1tut tvo

1Pl7720-1 MAURICIO FRUET PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A propos1ção em tela -ec-esente extensa contrIbuIção para o
capitulo relativo á educação e cultura Vários espéctcs da
"Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo,
Que, com base nos trabalhos das Subcomissões e Comissões te
met tcas , assim coma na contribuição individual das Senhores
const ttutntes, procura aperfeiçoar o texto do Projeto Deve
se ouser-var , no entanto. Que, emocr-a consideremos de grande
importância Emendas como a que hora examinamos. ° sunst ttut t
vo deve levar em conta a hierarquia de normas jur1dicas e ne
cess tcace de elaborar uma ccnet ttutcâc concisa. Ass1rr busca
mos seeor-e que ccss tvet incorporar na essênc ta os cr-tnctptcs
Que podem conduzir ao enriquecimento do texto Pela aprova
ção car-ctat

lP1772l-9 MAURIcIO FRUET PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe alterar o ar-t 476. cencc-me nova redação
Entendemos ser a redação do anteprojeto mais precisa e
abrangente
Pela r-efetcão

lPl7722-7 JOSÉ LUIZ DE SÁ PL
••••••••• PARECER •••••••••

A nova redação do artigo 392 atende plenamente a sua Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lPl7723-S MAURícIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

besnecessãr-ta a inclusão dos dispositivos propostos,
pois a filosofia e o regime Que norteiam a ccnst ttutcãc ja
compreendem aquelas determinações que são óbvias

lP17724-3 MAURiCIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

No errtendtmento do Relator, a matéria tratada no dtacos r
t tvc Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária, eis Que a proposta de exctustvtcace da folha de
salários para Incidência de contribuições sociais destinadas
à Seguridade possui Implicações bastante significativas no
r tnanctamento de orcaramas e entidades já consolidados no
campo soe i a1

Somente eedtante tratamento via legislação tntr-accns t t tu
ctcnat POderiam ser fixadas as provisões tndtspensavets ao
desdobramento da matéria, de eeee a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos.

Emvista da relevância do assunto, e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentida. julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva , remetendo a mater1a
a ulterior consideração. ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lPl7725-1 MAURíCIO FRUET -PMDB
••••••••• PARECER .

As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no
Subst ftut tvo

Pela aprovação parctal.

lP17726-0 MAURicIO FRUET PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O Substitutivo do Relator acolheu, com at ter-ecõee, a re
dação proposta-------------------------------------------------------------------------------

1Pl7727-B MAURicIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. face as razões expenctoas no parecer á emen
da na lp20220l-9.

lPl7728~6 ANTONIO CÂMARA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Com referência ao trabalhador rural em geral, as suges-
tões do autor acham-se atendidas. Quanto ao eer-rtc. na seção
Da Previdência Social do canttutc relativo à seguridade soci
al Na que r-epef ta á dona - de - casa rural, ver parecer dado
á emenda n. lPl9.252-8 •

1Pl7729-4 ANTONIO CÂMARA PMD6
••••••••• PARECER •••••••••

Suprimimos. na elaboração de nosso substitutivo. anal" 
ma da at tnea -o·, do Hem IV. do art. 17, do Projeto. por en
tendermos que contem mater ta própria da lei ordinária

A emenda propõe sua manutenção. alterada a redação
Pela rejeição

lP17730-8 ANTONIO CÂMARA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição O âtsccs tt tvc foi transferido para ° arti
go 57 no Projeto do Relator. O assunto passou para a compe
tência Estadual

Pela r-ej etcãc-----------------------------------------------------------------------------
lPl7731-6 ANTONIO CÂMARA PMDB
••••••••• PARECER ..

Pela aprovação cer-ctar A matéria foi tnctutoa, em parte.
no artigo 57 no Projeto da Relator, ccnst ttutncc o parágrafo
untco,

Pela aprovação parcial

lP17732-4 ANTONIO CÂMARA PMDB
_ ••••••• PARECER •••••••••

A emenda trata da inelegib1l idade por parentesco
O autor pretende estender ate o terceiro grau de paren

tesco os casos de tne teatct r tdece •
A tendência do Direito Constitucional moderno é por sua

redução
Pela rejeição_________________ w • ~ _

lPl7733-2 IBER~ FERREIRA PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

rncer-t tnente
Nos Estados de Direito o Poder Judiciario, como intér-

prete da ccnst ttutcãc e das tets , não deve imiscuir-se nas a
tividades dos Poderes Executivo e Legislativos

Salta aos olhos o car-áter- oct tt tcc da composição e das
etr-tcutcões da Conselho da nepuet tca. -

Pela rejeição
--------~----------------------------------------------------------------------

lPl7734-' IBERê. FERREIRA PFl.
••••••••• PARECER •••••••••

A redação sugerida alem de restritiva e redundante O tex
to do cr-ojetc excr-esa a extnêncta de lei especial para inter
venção do Estado

Pela r-efetcãc
-------------------------------------------------~-----------------------------

lPl7735-g IBERê. FERREIRA PFL
••••"'•••• PARECER •••••••••

As supressões ou acréscimos propostos com r-eaoet to ao i
tem convergem para a "igualdade de tocos perante a tet ", aco
lhida no Substitutivo.

lPl7736-7 IBERt FERREIRA PFL
• •••••••• PARECER .

Pretende a emenda suprImir diversos dispositivos dO ar-t t
90 272 do projeto para separar o ICMdo ISS.
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lP17736-7 IBERI:. FERREIRA PFL 1Pl7752-9 IBERt: FERREIRA PFL

Entendemos que deve ser mant ida a estrutura do ICMS como
consta do Projeto da Const ttutcãc

------------------------------~------------------------------------------------

1Pl7737-5 IBERI:. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Improcedente
Evidentemente, a competência para o-aentaar- a Justiça

não cabe, exclusivamente, aos Estados
Estes, necessariamente, hão de levar em conta os pr tnct

pios e normas gerais estipuladas pela Un1ão
O ar-t 199 e seus parágrafos gizam as funções tnst ttuct

_ cnets dos serviços nctar tats e r-eatetr-ats , prevendo, ainda,
Que tet complementar oer tntr-a ti r tscat taacãc de seus atos pe
lo Poder .Judtcf ár-tc

Pela r-efetcão

lPl7738-3 IBERI:. fERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda dá nova r-edação ao ar-t 269 do Projeta de
ccnst ttutcãc estabelecendo os crtt er tcs para concessão de
isenção ou qualquer outro incentivo ftscal

A meter-ta. porém, deve ser tratada em legislação tnera
constitucional

1?17739-1 IBERI:. FERREIRA PFI:..
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda dar nova redação ao ctsccs tt tvc que disci
plina o tratamento tributário ti ser ctspensedc â microempre
sa (art 267)

Pelo exame do assunto, chegamos a ccnctusãc de Que a mt
croempresa, em face de sua importância econômico-social, deve
ficar 'Imune aos impostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Munidpios, ressalvados os previstos no ar-t
270, itens 1. Il e V

Por outro lado, considerando-se a conveniência de Que a
matéria seja tratada a ntvet nacional, para Que se lhe impri
ma certa untecrmtceoe, entendemos Que a microempresa, para
fi.,s de usufruir a imunidade, deve ser eertntoe e caracteriza
da mediante lei complementar

lP17740-5 IBERê FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

D Art 419 deve f1gurar COm os principais direitos aesesu
rados ao menor por parte do Estado e da sociedade A proteção
ao menor, assegurada pelo Estado, contém em si, a norma Que
se quer acrescentar A meter-ta, acemats , é de esfera penal e
cebtvet na teats tacãc ordinária.

Pela cr-ejudtctat toaoe

lPl7741-3 IBERI:. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda, porquanto suprimimos o
dtecosrt tvc referente á investigação da paternidade e da ma
ter-ntcece do texto ccnst ttuctonat , vista sua natureza afeta
ã legislação cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lPl7742-l IBERI:. FERREIRA PFL
........... PARECER .

Ê tntetr-amenee procedente a intenção da emenda de sunr-tmtr
o ar-t 368 do Projeto de ccnst ttutcãc Não há dúvida Que e
elevação do valor do oener tctc, referido no dtspos tt tvc em
questão, onerará, sensivelmente, a receita da Previdência So
cial.

Pe 1a aprovação

lP17743-0 IBERI:. fERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

A criação de um Conselho Nacional de Defesa dos Direitos
do Menor e medida da maior necessidade, principalmente hoje,
quando ha grande violência contra eles No entanto, é mate
ria de lei ordinária, tr-suscept tvet de constar da Consti 
tutcêc O ar-t 419, do projeto constitucional, ao assegurar 
lhe assistência escectat , entre outras, faculta a criação I

deste ou de cuatcuer outro or-santsao destinado à proteção do
menor

lPl7744-8 IBERI:. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

A sr-cpcetcãc, embora disponha sobre matéria ccns t t tu
ctonat , contém desdobramentos que melhor se situam no âmbf to
da legislação ordinária e complementar

Pela r-ej ercêo

1P17745-6 IBERI:. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

O prindpio da universalidade da cobertura, previsto no
Projeto de Constituição, assegura proteção a todos os bres t
tetr-cs Entretanto, as formas de atendimento devem ser or-e
vtstes pela lei crutnãr ta

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1Pl7746-4 IBERI:. FERREIRA PFL
.......... PARECER .

O assunto em pauta f01 r-et tr-ace da Seção I sobre sauoe
para o Capitulo Da FamUia, eucr-tetncc-se o parágrafo segundo

ee1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1Pl7747-2 IBERE. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

O Projeto de Constituição prevê a uniform1dade e equtva
têncta dos nenee tctce e serviços para os segurados urbanos e
r-ur-ats As condições de concessão dos oener tctos , entretanto,
devem ser estabelecidas pela lei ordinária t o caso, por
exemplo, da presente emenda, que objetiva estabelecer o valor
e o 1imite de idade para a aposentadoria especial do trabalha
dor rural

Pl'la rejeição.

1Pl7748-1 IBERI:. FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

A emenda é aditiva Caso não se admita a incorporação
da PDlicia Federal, pccer-a ser acerte a emenda apresentada

1Pl7749-9 IBERê FERREIRA PFL
.......... PARECER .,. •••••••

O substitutivo do Relator já contemplou a Pct tcta Ro
doviária Federal

1Pl7750-2 IBERê FERREIRA PFL
•••••• "'•• PARECi:R .

E tndtscut tvet que a média de vida do br-as t t ef r-o aumentou
ccns tcer avetmente nas últimas décadas Provas de tal esser-t t
va encont r-amos nos dados Que, sobre o assunto, são fornecidos
pelo IBGE Diante desse fato e das nte tc.n oaoes financeiras
do cats , julgamos 1n1ustif1cãvel e inoportuna a atmtnutcãc
tanto do tempo de servtcc como da idade para obtenção de apo
sentadorias

Pela rejeição

lPl7751-1 IBERI:. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame apresenta vat tcse contribuição Que o
Substituttvo incorpora em sua essência
Pela aprovação parcial

lPl7752-9 IBERE. FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe eoctr tcacão na forma, não alterando o
conteudo do dispositivo

Pela aprovação par-ctat

1P17753-7 IBERê FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

Propõe a Emenda em exame nova redação ao 4 do ar-t .257.
Que trata dos cr t têr-tcs para a extcêncta da contribuição de

melhoria
Tal dtaoostt tvo reproduz, em sua essência, a redação dada

á matéria pela Emenda Constltuctonal n 23, de 1983, Que de
correu da necessidade de se adotar apenas o t tmtt e total da
despesa real taaoe como critério para cobrança da ccntr teut
cão de melhoria, eorcuentc ficou comprovado que o outro cri
tério - limlte tndtvtduat representado pelo acr-esctec de va
lor do imóvel beneficiado - tornava tnvtévet a apl tcecãc da
ccntr-tbutcão de melhoria

Em face do exposto, e não obstante as razões indicadas
na justificação da Emenda, acredttamos Que o critério por nos
adotado atende adequadamente à natureza e aos fins do tr-tbu
to

Pela rejeição

lPl7754-5 IBERI:. FERREIRA PFL
.......... PARECER .

A redação dada ao parágrafo 1 do art1go 308 do o-ejete
de constituição atende a eoecuacaeent e à pretensão do autor

Pela Aprovação Parcfat

1P17755-3 IBERê FERREIRA PFL
••••••••• PARECER .

As regras ces tcas estabelec1das no texto do projeto de
ccnst ttutcãc nos parecem suficientemente abrangentes para
assegurar os objetivos or-econtzacos pela croccstcão em exame
Os aspectos de detalhe concernentes à regulamentação da maté
ria poderão ser mais aoeouaoanenee tratados na legislação 01'
dtnar ta Desta forma, ccnctuurcs pela prejudicialidade da
Emenda

lPl7756-l IBERê FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

Sendo as jazidas e cemats recursos minerais. os potenci
ais de energia hidráulica as águas subterrâneas definidos ex
pressamente como propriedade da União, no caput do ar-t 306,
carece de fundamento a exigência de ·indenização pela perda
do comtnto- ut t i e pela depreciação do imóvel", como postula a
emenda O texto ccnst t tuctonat já assegura, ar tãs , a partici
pação do proprietário nos resultados da lavra como forma de
compensar 05 eventuais cr-ejutzcs e danos causados ao seu teó
vet , Por essa razão somos pela rejeição da emenda

lP17757-0 IBERê FERREIRA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Dá uma nova redação ao ar-t 20 do Projeto de conet tmt
çãc, r-eduztnuo a Quatro os seus seis t tens Constderamos,
contudo, Que o referido artigo poderia ser ainda mais atnte
t tzado ,

Pela rejeição

1Pl7758-B IBERI:. FERREIRA PFL
•••••"'••• PARECER •••••••••

A Emenda tem por objetivo eucr-tatr- o ar-t 258, o qual dá
competência aos MUnic\pios para instituir, como tr-tbutc, a
contribuição de custeio de obras ou serviços r-esuj t antes do
uso do solo urbano

Trata-se de ccntr-tbutçãc que, pela sua natureza e final i
dades, não se confunde com nenhum dos tributos tndtcacos no
Art. 257, nem com as contribuições espectf tcaoas no Art 263

Sua inclusão se deve á necessidade de os Munidpios se
r-eesar-cu-em-cc custeio, geralmente elevado, daquelas obras e
serviços

Considerada tributo, tendo, portanto, de submeter-se aos
pr tnctptos e normas Que regem as demais escectes tributarias,
tal contr tnutcãc só pode ser exlg1da de Quem promover atos
Que impl i quem aumento de eaut pamentos urbanos em área deter
errnaca

EI!' face do exposto, somos cera manutenção do supracitado
dispositivo, por prever a cr-tacêc de contribuição justa e
adequada a real idade dos auntctptos tn-aat tetros

Pela r-ef etcãc

1P17759~6 IBERI:. FERREIRA PFL
.......... PARECER •••••••••

Com a nova r-ecacãc dada ao artigo 378 sua Emenda foi cer-ctat
mente etenotoa

lPl7760-0 IBERI:. FERREIRA PFL
• •••••••• PARECER ."' .

A proposição em analise modifica a redação do ar-t 4D8
do Projeto de ccnst ttutcãc e preserva sua essência. Conclui
mos pela crefudtctat tcaoe da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

lPl7761-8 IBERI:. FERREIRA PfL
••••••••• PARECER ••••• .,.•••

Optamos, conforme exp t tctt acc no parecer a Emenda 1p14326
8, pela adoção das crcvtoênctas conducentes á garantia da
continuidade dos serviços essenciais à comunidade, mas não
pelos próprios trabalhadores e sim pelas autoridades compe
tentes. -

Pela rejetcão.

1P17762-6 IBERê FERREIRA PfL
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se da supressão do 40 do artigo 270, Que atribui
ao 6rgão jur\dico do Mlnisterio da Fazenda a recr-esentacão da
União na- cobrança de crédito tributário e nas causas referen
tes a matéria fiscaT

A meter-ta não é de natureza constitucional, porque dire
tamente relacionada com a organização e atribuições do atnts
ter-te da Fazenda Mesmo que se alegasse Que o ponto central e
a defesa jud1cial da União, ainda assim o dispositivo deveria
ser er tmtnacc do título VII, ja Que teria correlação í nt r-j n
seca com o artigo 186 (titulo VI) e com o artfgo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência trJbutárla da União, Ob
jeto do artigo 270

Nessas condições estamos de acordo com a supressão do
citado parágrafo no contexto de sistema tributário e sua
transferêncla para o cact tutc X ate solução mediante lei

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P17763-4 MATHEUS IENSEN PMOB
• PARECER ••••••••*

A Proposição, embora d1sponha sobre matéria const ttu
ctcnar , contém desdobramentos Que melhor se situam no âmb tto
da leg1slação cr-emar-ta e complementar

Pela rejeição

lP17764-2 HAROLDO SABÓIA PMOB
.......... PARECER _••••••••

O eminente const ttutnte Haroldo sabota Quer inserir dts
cos tt tvc na futura const ttutcãc declarando prejudicado o dl
r-at tc aocutr tdc de pessoas r te tcas pelo Decreto-lei no 2 303
de 31 de novembro de 1986 Alega Que o referido decreto tet
ensejou an tst ta fiscal cr-évta a toda sorte de sonegadores e
até aos Que ct taotcar-em o património cutn tcc, Que a medida do
execut tvo e um est tmnc ao crime que vai do tatr-octntc ao pe
culato, que o Presidente da nepuot tca vai ainda mais longe ao
não permitir a aplicação de sanções de Qualquer natureza

Merecem realmente repulsa os ce-cões tr-tbutar-tce , normal
mente contemplando grandes e contumazes sonegadores de impos
tos tnctustve os mecanismos inventados pelo m-oer-te Executi
vo para agasalhar o tributo sonegado e o resultante da cor-
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1P17764-2 HAROl.DO SABÓIA PMOB lPl7784-7 POMPeU DE SOUZA PMOB

lP17796-1 POMPeU DE SOUZA PMDB
••••••••• PARECER ...

Todo conteudo cur-r-tcuter- será tratado quando for elaborada a
Lei Complementar

lP1778S-5 PQMPI:.U DE SOUZA PMDB
............ PARECER ...

A adoção da Emenda apenas alonga o texto Com outras
palavras o assunto está tnctutcc no Substitutivo do Relator.

lPl7789-B POMPeU DE SOUZA PMDB
............ PARECER .

Pela rejeição, ccr-tnãc se ajustar ao consenso da Com1ssão
de s tetenat taacãc-------------------------------------------------------------------------------

lP 17797-9 POMPEU DE SOUZA PAlOB
................ PARECER .

As prioridades para educação pré-escolar e o ensino obrigato
rio se encontram destacadas no subst.ttut tvc Somos, porém de
parecer contrário à suovtncvtacãc de recursos Pela aprováção
parcial

PMDe

10 do artigo
66.

1P17794-4 POMPEU DE SOUZA
............... PARECER .

O substitutivo do Relator sucr tmtu o

1P17795-2 POMPEU DE SOUZA PMOB
............ PARECER •••••••••

A nr-esente emenda tem por fim estender os bener tctos da
antst ta prevista no ar-t 475 do Projeto aos que foram tnat t
veccs por declaração de incapacidade ets tca ou mental

É 1negAve1 a boa intenção demonstrada pelo t tustr-e autor,
buscando reparar injust1ças cometidas aqueles que, por pro
cessos artificiosos foram afastados de suas funções

A aener-ai taacãc pretendida, entretanto torna tnexecutvet
a aplicação da ees-e em questão, face a tncosattit t toáce de se
dist'ngulr das declarações de tncaoact taçãc aouetas emitidas
Ir-r-equ'l ar-ment e , por razões pol tt tcee, _

Não há como atender a tal pretensão, devendo o interessa
do assinar-se na faculdade cr-evtete no ar-t 429 do Projeto e
cont toe no sunst ttut rvo

Pela crefuctctar tceoe----------------------------------------------------------------------

lP177B6-3 POMPeU DE SOUZA PMOB
................. PARECER ...

o critério cãstcc para cesacrccr-tacãc será a função so
cial da propriedade, nos Termos do substitutivo

Os critérios para estenetecteentc de valor de bens desa
propriados serão objeto de normas tner-a-ccnst ttuctcoats ,

Pela rejeição.

lP17790-1 POMPEU DE SOUZA PMDB
................ PARECER .

A emenda pretende suprimir o art. 360 que impõe limitação à

participação das ent tcaces e empresas estatais na manutenção
r tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de le9islação cr-emar-ta. pois o
assunto já é objeto de tratamento escecte tcc em dote decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a t tecat t
zação dos "fundos de eensãc'' é competênc1a de uma Secretaria
especifica do MinistérIo da sr-evtcêncta e ess tstêncta Social,
à qual incumbe o acompanhamento da observância das normas Ie-

-------------~~~~_:_~~~~!.~~:~:~~~:_~:~~~~:~!~:_-------------------------------
1P17791-0 POMPEU DE SOUZA PMOB
•••••,,"'•• PARECER " ..

Pela rejeição A emenda esta, parcialmente, atendida------------------------------------------------------------------------------

1P1779B-7 POMPEU DE SOUZA PMDB
.................. PARECER .........,.,.........

Pela rejeição, por não se conformar com a orientação

-------------~~:~~~~~~~~:_~~_:~~~~:~~-~:_~~~::~~:~:~~~~.:_----------------------
1Pl7799-5 POMPEU DE SOUZA PMD8
••••••••• PARECER "'.

A opção por um texto mais sucfnto e abrangente prejudica
a presente Emenda

lP 17803-7 POMPEU DE SOUZA PMOB
........... PARECER ........ ,.,.......

A fnr-mu'l açâo do -caout " do artigo, em sua sener-at tdade.
aplica-se a qualquer area de conhecimento A cee tntcêc de
áreas or-tor t'tãr-tas ou Que mereçam apoio especial é matéria de
planos de desenvolvimento de C e T

Pela rejeição

1P17792-B POMPEU DE SOUZA PMOB
............. PARECER ...

A opção pela modalidade concisa de texto obriga o Relator
a sacrificar importantes contribuições como esta que, certa-

-------------~~::.:_~::~~~~~~~~::::~~_:~_!.:~~~~~~~~_:~~~:~:~:~~--------------
lP17793-6 POMPe:U DE SOUZA PMDB
................. PARECER ...

A matéria, Objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito esoectat , e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração ccnet tructcnat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substltutfvo

Opinamos pots , pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------

1P177B7-1 POMPeU DE SOUZA PM08
............... PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros princ'pios ou pela sua impertinência com O tema, a

-------------~~~~~~~~-~~~-~~:~~~~-~~!.~~~~---~~~~-~:~:~:~~---------------------
lP17788-Q POMPEU DE SOUZA PMDB
"' "' PARECER .

Visa a supressão da at tnea ~d· do inciso V do ar-t 12 do Pro
jeto de ccnst t tutcão por detectar tnconoat tbt t tcaoe entr-a o
mencionado dispositivo e o art 421 do mesmo texto Não vemos
a tncorcet tbtr toaoa mencionada entre os dots textos, embora
consideremos m-eter-tvat não tratar esta matéria no cam tutc
dos direitos individuais.

lP17BOO-2 POMPEU DE SOUZA PMOB
... PARECER .

-----------------~:~:~~~-~~-~:~~:~.:_~~-~:~~:~~-~~~:~~:-~~~~-~_:~:_-~~:_--------
lP17801-1 POMPEU DE SOUZA PMOB.............0. PARECER .

Acredita-se que a opção pela adoção, sem preconceitos,
aos termos "moral" e "costumes" aproximem a redação dada ao
ar-t tco do mérito da p-esente emenda. De fato, a moralidade os
costumes do povo br-as t tetr-c não ace t tem os tipos de agressões
menc tonaocs

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP17802-9 POMPEU DE SOUZA PMOB
.................. PARECER .

Tendo em vtsta que o ensino obrigatório ccssut ainda desem
penho oer tctente, SOI'lOS de parecer que todos os esforços ne
le devem ser concentrados A educação pré-escolar, sem dúvi
da de grande alcance scctat , deve ser contemplada com outras
fontes de r-ecuses Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1177B-2 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
............... PARECER .

Pela r-ef etcãc para resguardar as escolas confessionais, fi-

-------------~~~:~~~~:~:_~~_:~~~~~:~~~~:_--------------------------------------
lP17779-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
.......... PARECER ...

Pela rejeição, por não se conformar com a cr-temacãc

-------------~~:~~~~~~~::-~~-~~~~::~~-~:-:~:::~:~~~~~~------------------------
lP17780-4 RAQUEL CAPIBERIBE PMD8
............... PARECER .

Pela aprovação parctat , nos termos do subst i tut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP17775-8 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
........... PARECER '"

Pelo não acolhimento, tendo em vtsta a orientação adotada
no substitutivo

r-uccão e da fraude, como os recentes Fundos de Investimento
ao Portador, protegidos pelo impedimento de tcent te tcer-
t nvest teor-es

Entretanto. sem violação do Estado de Direito, sem a OCOI'
r-êncta de uma Revolução a ordem jur-tutca não pode anular e
feitos produzidos por lei ou oecr-eto-tet que tenha r-escet taoc
os -ecuts ttcs constitucionais rnjur-tetcc. pols,declarar or-e
juctceoc o oecr-etc-tet através do qual o Executivo pr1vtleg"l
ou e excluiu de pun1bll idade infratores de lei tr-tburér ta.
apesar da tnjust tca que encerra e da ctr-cunstêncte de ter
tr tpudtaoo sobre o Poder Legislativo.-------------------------------------------------------------------------------

lP17772-3 HAROLDO SABÓIA PMOB
............. PARECER .

Entendemos como oportuna a retirada da cr-eter-êncta a em
presas nacionais de cr-ect tce punt tcos subvencionados A expe
riência demonstra que a SUbvenção visa a atender a um impera
tivo conjuntural, em que tmcor-tantes efeitos possam estar em
jogo o desemprego, a queda da receita, o comprometimento do
comércio internacional, etc Preferimos deixar a questão em
aberto, para ser disciplinada por lei cr-ctnãr ta

Pela Rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P17770-7 HAROLDO SABOIA PMDB
................... PARECER ..

Temos convicção de que o tratamento dado à questão, no

------------_:~~::~:~:~~~:_~-~-~::~~:~~~~::_-~:!.~-~:~!.~~~:~:~-~~~:~~!._---------
lP17771-S HAROLDO SABÓIA PMOB
.............. PARECER ...

Pela aprovação oar-ctat , nos termos do sunst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lPl7769-3 HAROLDO SABÓIA PMOB
..................... PARECER .

A questão do s tsteea de Governo, em face das ctsccesões ,
que atnna se processam, será cee mtca após a elaboração do

sucst ttut tvc Pela prejudicialidade------------------------------------------------------------------------------

1P17768-S HAROLDO SABÓIA PMDB
•••••• " PARECER .

A satér ta constante da presente Emenda é t tctca da le
gislação tnereconst ttuctonat , da1 nosso parecer centr-ar-to

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPl7767-7 HAROLDO SABÓIA PMOB
................. PARECER .

A proposta do ilustre constituinte, ccnsutist anctaoa na
sua Emenda, centr-ar-ta frontalmente as cremtssae e os er-tn
ctotcs que se quer tmctementar para embasar a Ordem accnômtca
do sats , os quats caracterizam uma economta livre e r tutca

Pela rejeição da Emenda------------------------------------------------------------------------------

lPl77B4-7 POMPEU DE SOUZA PMOB
.................. PARECER ...

Pelo não acolh1mento, portanto, em nosso Substitutivo,
as Assemble1as t.eçtetat tvas das unidades da Federação só te
rão a crer-rcaat tva de apresentar propostas de Emenda á Cons
tituição

Pela crejudtctat toace

lP17773-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
............... PARECER .

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~!.:_~~:_!:~~:_~~-:~~:!~!~!~~~------------
lPl7774-Q RAQUEL CAPIBERIBE PMDfl
................. PARECER ..

Efetivamente, não existe motivos para que se dê 120 di
as de licença a gestante Por outro lado, caberá à le1 ordi
nária estabelecer o prazo mata adequado E tecer-tente ressal
tar, porém Que deve permanecer a dtspctcãc seçctnte "sem
preju\zo do emprego e do satãr-to- Há que se garantir na
const ttutcêo o referido direito a fim de Que não se cometa
:rbitrariedades contra a mulher.

lPl7765-1 HAROLDO SABÓIA PMOB
........................ PARECER ..

-----------------~_:~:~~~_:_~:-::~-~:~:~:~~~-----------------------------------
lP17766-9 HAROLDO SABÓIA PMDB
.................. PARECER .

A Questão do Ststema de Governo, em face das discussões,
que atnca se processam, ser-a definida após a elaboração do

Substitutivo Pela cr-efuntctat tcaoe

1P17763-9 POMPEU DE SOUZA PMDB
............... PARECER .

Pelo não accuueento. portanto, em nosso Substitutivo,
as Assembléias Legislativas ces unidades da Federação 50 te
rão a c-er-rcsat tva de apresentar propostas de Emenda ã Cons
tituição

Pela prejudicialidade
-----~-------------------------------------------------------------------------

lPl7776-6 RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
.............. PARECER .

A Proposição, embora dtsponna sobre mater-ta constitucio
nal, contem desdobramentos que melhor se situam no âmbito da

------------_!.~~~:!.~~~~-~~~~~~~~~_:..:~~~!.:~:~:~~-------------------------------
lP17777-4 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
............... PARECER ..

O conteúdo da Proposição, atendida pelo Projeto da Co-
missão de Sistematização, traz desdobramentos que, segundo a
praxe do d1retto nr-as ttetrc, melhor se coadunam com a legis
lação or-cf nar-t a e complementar

--------------------~----------------------------------------------------------

1P17781-2 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
........... PARECER ..

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos ccnst ttutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito especial, e acreditamos que ao tema fot dado o tra
tamento ccnotaent e com a sua teccr-tãncta.

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo sunst ttut tvc

------------------~~~~~~:_~~~::_~:~~-~~~~~~:~~-~~~~~~:------------------------
lP17782-1 POMPEU DE SOUZA PMDB
.................... Pll,RECER ..

A matér ta está eoecceeaeenee regulada no caotturc r-et at t-'
vc ao Distrito federal, no t stutc IV

Pelo não acolhimento
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lP17809-6 PAES LANDIM PFL
•••• "'•••• PARECER •••••••••

Pela cr-efuctctat tcace, tendo em vf s ta a solução adotada pelo
sucst ttut tvc

lP17B08-8 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER ••••••• *.

Temos convicção de que o tratamento dado ã questão. no
sunst ttut tvc, é o r-ecceencáve t Pelo acolhimento car-ctar

lP17807-0 POMPEU DE SOUZA PMDB
•••• "'•••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser r-ej et taoa
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P17804-5 POMPEU DE SOUZA PMDB
•• "'''''''''' ••• PARECER •••"'•••"'*

Em parte a proposta encontra atber-que nas disposições
focalizadas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lPl7822-3 PIMENTA DA VEIGA PMOB
."'•••"'."'. PARECER "''''•• '''••••

A Emenda, referente á at tnea "g- do item VI do artigo
17, 1f mt t a o sigilo de documentos ao per torro máximo de vinte
anos

A tendência e remeter-se a lei ordinária a fixação do
per 'iodo em apreço

Pelo acolhimento parcial

1P17820-7 FRANCISCO CARNEIRO PMOB
."'••••••• PARECER ••• "'''' ••••

Em vista do atual crcccs tto de simplificar a redação do
texto const i tuclona 1, pela et tmt nação de expressões pr-esctn-

-------------~~~:~::._~~~-~~~:~~:_~:~!.~:~-:~~~~~~:!.~:~~:_~_:~~:::~~-------------
1P17821-S FRANCISCO CARNEIRO PMDB
"''''..... '''•• PARECER •••*••• "'.

A estaott toaoe está sendo contemplada no texto ccnst t
tuctona t de modo um pouco diferente, o FGTS esta sendo extin
to, a Indenização e o contrato de experiência já constam da
CLT

lP17823-l PIMENTA DA VEIGA PMDB
•• "'''' •••• ''' PARECER ."'•• "'•• "'.

Acatamos Emendas no sentido da sucr-essão do dtsccs tt tvc
Que, no Projeto. dtsctc t tnava o pretendido pela emenda. Na
verdade. estabelecida como principio fundamental a tauatoace
de todos perante a iet , caber-á a esta ctsctnr tner- a vedação
~e qua1squer tipos de ctscr-tmtnações na relação do trabalhO

O conteurrc da emenda apresentada refere-se a matér ta Que
figurarla melhor em legislação complementar Merecera, ccts ,
adequada ccns toer-ecãc. na ocasião c-cer-ta

Com r-etacão ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

PMDBPOMPEU DE SOUZA1P17-803-7

1P17806-1 POMPEU DE SOUZA PMDB
•• "'•••••• PARECER •••••"'."'.

O ce tnctptc da isonomia, acolhido pelo sucet ttut tvo.
abarca a não otscr-tmtnacão proposta, sem Que se necess t te de
espectr tcecões suscet tvets , de provocar cct êmtcas
oesnecessér- i as.

1P1780S-3 POMPEU DE SOUZA PMOB
"'•• "'."' ••• PARECER ••• "'•••••

O cr-tnctctc, em sua essência, foi acolhido na forma do
Substitutivo

Pela aprovação parcial

1Pl71Jle-O PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER "'••••••••

Pela rejeição Embora procedente o cr-ocõs ttc da emenda. é
preciso considerar que a def1nição quanto aos percentuais das
transferências da União, a Estados e Municípios, resulta do
contexto maior da discriminação de rendas do projeto Nessas
condições, não cabe, em nosso entender, alteração apenas par
ctat , conforme proposta, na emenda

1.?17811-8 PAES LANDIM PfL
•• "''''''' •••• PARECER ••"'••••• '"

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figurar1a melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
salários para tnctcêncta de contribuições soctats destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significativas no
financiamento de programas e entidades f á censor i dados no
campo social.

Sone-ite mediante tratamento via legislação tner-accnst ttu
c tona t poder1am ser fixadas as provisões tncf soensavets ao
desdobramento da mat ér-f a , de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevãncta do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent1do, julgamos r-e
comendavel acolher a emenda supress tva , remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnér-tc

1P17B12-6 PAES LANDIM PFL
"'***."'••• PARECER ••••••• *'"

Pretende a Emenda a inclusão de mats um Hem no artigo
270 do Projeto, dando ccncetêncta à União para tnst t tutr- o tm
posto sobre patrimônio .f qutceoc das pessoas t tatcas e juridl
eas

Entendemos que o dito imposto deve ficar na ccncetêncta
residual, podendo ser tnst t tutuo pela União ou pelos Estados
e não exctustvamente pela União - o que ocorreria se arrolado
no artigo 270

É um imposto sobre o qual não temos tradição. de aonmts
tração ccnptexa e onerosa, e dai a necessidade de malor caute
la na sua criação

Pela rejeição

1P17813-4 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
"'••••••*'" PARECER ••"'."' ••• '"

Essa casut s t tca que a Emenda pretende introduztr
ccnst ttutcêo ficará mais bem colocada na lei or-o tnár ta

1P17824-0 PIMENTA DA VEIGA PMDB....."'••*. PARECER ••••••*.'"
conctutmcs pela r-efetcãc nos termos do Substitutivo

----------------------------------~--------------------------------------------

lPT782S-8 PAULO ROBERTO P~OB
••••••• "'''' PARECER ••• "'''' .....

Prejudicada, tendo em vista a criação tia ccmt ssão de
aectvtsêo rer-r ttcr-tat , que apreciará a mater-ta, nos termos do
ar-t 440 das utsoce tcõee 'rr-ans t tór- tas-------------------------------------------------------------------------------

1P17826-6 PIMENTA DA VEIGA PMOB
••• "''''''' ••• PARECER •••••• "'••

No entendimento do Relator, a meter-ta tratada no cnscos t
t tvc Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cr-ctnar ta, eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tnctcêncta de contribuições sociais destinadas
à Seguridade coseut implicações bastante significativas no
r tnenctaaentc de programas e entldades já consot tdaoos no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accns t t tu
ctona t poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os dtvet-sos aspectos envolvidos

Em vtata da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher a emenda suor-esstva. r-e-netenoo a, matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo tects tat tvc
or-otnér to

1P17827-4 HÉLIO MANHÃES PMD8
•• "' PARECER "' .

05 ctspostt tvos propostos nesta emenda, Que tratam de con
otcôes pela a concessão de créditos por antectpacãc de r-ecet
ta para Estados e Muntc~plos são em nosso julgamento, mais
acr-cc-taocs a lei orotoar ta

Pela ref etcêc
----------------------------------~--------------------------------------------

1P17828-2 HÉLIO MANHÃES PMOB
.......... PARECER "' .

A emenda deve ser rejeitada por não aust ar-ese ao enten-

-------------~~~:~~~-~~:~~~~~:~!:_~:_~~~~::~-~:_:~:!:~:!~:~~~~-----------------
1P17829-1 HÉLIO MANHÃES PMDB
••••••••• PARECER •••"'*..."''''

Pelo não acolhimento, por tratar-se de natér-Ia r-eçtmen-
tal

Pela aprovação parcial

lP17817-7 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
"'**"'''' •••• PARECER '" of

O cr-tnctctc da isonomia, acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não discriminação
escectr tcacões suscet tvets , de provocar polêmicas"

As especificações devem-se afastar do polêmico, c tr-cuns
cr-eveneo-se a proteção aos direitos e 1tbe-oaoes fundamenta
ts

1P17818-S FRANCISCO CARNEIRO PMOB
..."'•• *.... PAR=CER ••••• "'•••

Entendemos Que o objetivo da proposição em estudo já se
encontra contemplado nos termos em que se expressam as normas
nastoas sobre meto ambiente eetecetectoas no texto do projeto
Os aspectos de detalhe concernentes à regulamentação da mate
ria poderão ser mais adequadamente tratado na legislação
ordinária Desta forma, ccnctuuros pela prejudicialidade da
Enenda

lP1781S-1 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
........... PARECER ••••••••• ..

E tnctscut tve r que a média de vida do br-as t te tr-c aumentou
cons toer ave tmente nas ultimas décadas Provas de tal esser-t t
va encontramos nos dados que, sobre o assunto. são fornecidos
pelo IBGE ütante desse fato e das dificuldades financeiras
do cats , julgamos tnf ust tf tcavet e 'Inoportuno a dtetnutcão
tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de apo
sentaocr-tas

Pela rejeição

PMOBlP17837-1 HÉLIO MANHÃES
........... '" PARECER n •• "' .....

1P17833-9 HELIO MANHÃES PMOB
•• "'."' •••• PARECER *••• "'••• '"

Compartilhamos com a preocupação do nobre autor da emen
da, pela importância do assunto Contudo enreoescs que a ma
téria em questão deve ser objeto de norma em Le1 ccectemen
ta'

lPt7830-4 HÉLIO MANHÃES PM08
*"'••• "'••• PARECER "'••• "'.....

O conteuoc da emenda apresentada refere-se a matéria Que
figuraria melhor em teatstacãc complementar Merecera pois,
adequada ccns tcer-acão. na ocasião própria

Com relação ao texto ccest ttuctooat • cons tueeaecs a pro
posta rej ettaca

tP17831-2 HÉLIO MANHÃES PMOB
•• "'••••"'. PARECER •••••••••

A Emenda, não obstante os elevados propósitos que inspi
ram o seu Autor, contém aspectos que conf11tam com a sistemá
tica geral adotada na elaboração do Substitutivo, em especi
al no que se refere à vinculação de receita preconlzada

A matéria sobre Que versa, ademais, é de natureza tipica
mente administrativa, não merecendo, a nosso ver, tr-at amento
const i tuctcna 1

Pela rejeição

lP17835-5 HELIO MANHÃES PMOB
••• "'•••• '" PARECER •••• "''''.'''.

Sugere, a amenoa. a concessão de redução de SO~ do IPI a
Estados e Mun1dplos na aquisição de equipamentos r-coovta

rios e de 1teoeea publica
evtuenteeent e, e matéria a ser tratada e'n lei tnrr-eccns

t t tuctonat

lP17834-7 HÉLIO MANHÃES PMDB•••••"'*"'''' PARECER "' .
A nosso ver, a situação do trabalhador desempregado está

contemplada no texto do Projeto pela garantia do seguro de
semprego A coor-tuntoaoe e a ccnventêncta da complementação
dessa proteção mediante criação do Fundo de Emergência do de
sempregado, coec propõe o autor, devem ser ccoetoer-eoas , no
:mbito da legislação ordinária

lP17832-1 HELIO MANHÃES PMDB."'•••"'.*'" PARECER •••••••••
Não concordamos com a manutenção do decreto-lei na nossa

const ttutcãc Os demais aspectos ccns tcer-aoce na Emenda es
tarão , em parte, ccns toer-aoos no Substitutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP17836-3 HÉLIO MANHÃES PMOB
."'''''''.'''.... PARECER "'.*••••••

O teor da Emenda não é matéria constitucional
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------PM08lP1781g-3 FRANCISCO CARNEIRO

"'."'."'..*•• PARECER •• "'•••• "''''

1P17816-9 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
••••"'."'.'" PARECER ... "'."'."'.'"

A untver-ear toaoe de atendimento ctetteeoa pela Emenda es
tá tmcr tctta no direito à saude que se quer outorgar a todos,
ind\st\otarne.nte Por outro lado, o pluralismo de sistemas me
dtcc-aes tatênctats reclamado pela Emenda foi orevtsto e auto
rizado nos termos do Projeto, tanto Quanto o t tvr-e exer-ctctc
profissional Não vemos porém, qualquer poss1bil1dade de o
tnntvtouo optar entre slstemas diversos, a não ser, obviamen
te, entre o publico e o o-tveoc

Pela rejeição

lP17814-2 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
"'•• "''''•••• PARECER "' '"

A garantia que existe para os dirigentes s tnctcats , no enfo
que adotado em nosso subst ttut tvc. para o exer-crcto de suas
atividades, está tmct tctt a na liberdade s tnctcat , contra o
que qualquer violação pode ser objeto de apreciação nos ter
mos da lei ordinária e pelo Poder .Judtc tàr tc
A emenda propõe, pois, algo redundante, além de fazer refe
rência a establlidade, tambem inadmitida no substitutivo, co
mo vedação absoluta à rescisão do contrato de trabalhe
~el~ rejeição
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'rr-tbutar-to estruturado no Projeto, a forma e as t tmtt acões
nele eatebetectõas par-a a criação das ccntr-tbutcões soctats-------------------------------------------------------------------------------

lP17858-4 GERALDO BULHOES PMDB
............ PARECER •••••••••

Pela rejeição Ha Que se preservar a autonom1a estadual
consagrada no texto constitucional

lP17862-2 GERALDO BULHOES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Somas pela -ej etcãc da emenda, vez que a matéria de Que
trata não ê de natur-eza constitucional

lP1786D-6 GERALDO BULHOES PMOB
.......... PARECER •••••••••

te-os convicção de Que o tratamento dado á questão, no
Sunst t tut tvo é o recomendável Pelo accttumento parcial-------------------------------------------------------------------------------

PMDBJOSÉ CARLOS MARTINEZlP1785O-S

lP17851-7 JOSE CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a supressão do inciso IV do ar-t 50 do Projeto de
Constituição Entretanto, optamos pela supressão integral do
mencionado art 50

Pela cr-efuutctat tcaoe------------------------------------------------------------------------------
1P17852-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A contribuição para o FINSOCIAL não f1gura no projeto
Pela cr-efuctctet tceoe

lP17B61-4 GERALDO BULHOES PMOB
••••••••• PARECER ...

ccr-car-t ttbeeos da pr-eocupação do eminente autor da Emen
da, pela tmccr-tâncte do assunto Entendemos, contudo, que a
mater1a deva ser objeto de Lei Complementar, vez Que a COns
tituição dever-á estabelecer cr-tnctotcs e não cr t tér-tcs de a
locação dos recursos Assim, consideramos prejudicada a emen
da

lP17863-1 GERALDO BULHl.'lES PMOB
••••••••• PA~ECER •••••••••

Pelo não acolhimento A emenda contraria a tradição do
nosso direito constitucional, alem de não cont r-tbutt- para o
aperfeiçoamento do processo legislativo,

1P17859-2 GERALDO BULHOES PMDB
••••••••• PARECER .

A presente Emenda intenta que "Os Estados do Nordeste Que
contr ttiutr-em supe-avtrar-temente para a expor-tação, observadas

as cond1ções estabelecidas em lei, farão jus a dez por cento
sobre o produto dessa oper-ação "

É de se ressaltar Que o Projeto de Constituição consagra,
no ar-t 264, item r r , a vedação de tratamento tributário de

sigual a fatos econômicos equivalentes

lP17B64-9 GERALDO BULHOES PMDB
........... PARE:ER .

A emenda propõe alterar a redação do dispositivo onde se lê
~A tet do Sistema Financeiro" para "A tet do Sistema
aancar to'' Optamos por manter a redação oferecida pela

lP17854-1 GERALDO BULHOES PMOB
.............. PARECER .

Quer- o nobre Constituinte Geraldo Bulhões Que seja exctut
do o 1 do ar-t 272 do Projeto de ccnst ttutcãc, o qual a-
crescenta à competência dOS Estados e do Dtstrtto Federal e
de instituir um adicional ao imposto de renda devido a União
pelas pessoas r ts tcae e jUflidicas residentes ou oomtct t tacas
nos respectivos ter-r ttór-tcs , Justifica que no ambiente infla
cionário, recessivo e de cte tcurcedes, a intenção se pode
desagregar mais ainda a economia e apr-essar o rornpimento de
tênue cet tcuta Que separa o eats da cer-epect tva de utstur-etcs
sociais, Que o aumento dos tmpostos 56 contribuirá para tn
cent tvar a elevação dos preços, com reflexos sobre os consu
midores, as Bolsas de Valores e o aer-eeoc etnencetr-c

Afiguram-se procedentes as ponderações da emenda, sendo
certo que o adtc'tona t das empresas ser-á transladado para os
ccnsumtocr-es nos preços das mercadorias e serviços Quanto às
pessoas t ts tcas , serão oneradas as da classe média, Que já
sofrem as dtstor-cões do recosto de Renda
A Comissão de s rstemet teação está mantendo o actctonat pro-
posto na Comissão do Sistema Tributário

1P17B57-6 GERALDO BULHOES PMOB
• PARECER •••••••••

Visa a Emenda dar nova redação ao dtspostt tvc que disci
plina o tratamento tributario a ser dispensado a microempre-
sa (art 267) ..

Pelo exame do assunto, chegamos à conclusão de que a mi
croempresa, em face de sua importância econômico-social, deve
ficar imune aos impostos da União, dos Estados, cc Distrito
Federal e dos Municiptos, ressalvados os cr-evtatos no art
270, itens I, tI e V

Por outro lado, considerando-se a conveniência de que a
meter-ta Seja tratada a ntvet nacional, para que se lhe impri
ma certa uniformidade, entendemos que a microempresa, para
fins de usufru'r a 1mun1dade, deve ser oes tntce e cas-acter tza
da mediante lei complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP17855-0 GERALDO BULH/jES P!l1oB
.......... PARECER •••••••••

cons toer-aeos nua a Constituição deva garantir apenas a re
muneração do trabalhador- acidentado ou portador- de doença
profissional paga com recur-sos da sr-evtcêncta Social e não
sua permanência no emprego

Na realidade, o fundamental é a extat êncta de uma ceevt
cêncta scctat Que garanta remuneração e possibilite ao empre
gador a r-eacectacões que o nant l t te a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do tnrcr-nmtc. 'ou o reabilite para o traba
lho

Convém salientar, atnoa, que o empregador actcerrtaoc e a
tualmente orcteatcc por dispositivo legal Que garante sua
~ermanênc1a no emprego enquanto durar seu afastamento

lP17853-3 GERALDO BULHOES PM08
••••••••• PARECER •••••••••

A nosso ver ser-ta inteiramente cescactoc estipular, no
texto constitucional o montante do sarar-te mln1mo em moeda na
ctonat Mais absurdo ainda, parece-nos, fazer constar da Car
ta sua equtvatêncta em moeda de outro pata Implicar1a reco
nhecer, na ma1s alta instância normat1va da nação, a própr1a
;ubordinação ao ntvet monetarto a outro país

1P17856-8 GERALDO BULHOES PMDB
••••••"'•• PARECER .

A Emenda do Nobr-e autor ooj et tva estabelecer vinculação de
parte da receita ou dos recursos orçamentar1os,segu1ndo 1tnne
diferente do Projeto, Que se or tentou no sent toc de de txar
plenamente livres as receitas que a Constituição prevê a dis
posição das varias unidades governamentais

Se, por um lado, pensamos ser tnocetante que os recur-sos
cubt tcce sejam aplicados em areas e setores pr tcr-rtar-tos , en
tendemos, por outro lado, Que o dtsctct tnaeentc de v tncuj a
ções de r-eceitas r-esutt ar-t a no comnroeet tmento rlg1do de toda
receita cuottca.ecnente com aquelas áreas e setores julgados
pr-tcr-t tar-tos em determinado momento e s ttuacãc, com abstração
de estudos e análises objetivas tnotspensavets à elaboração
das oot tt tces publicas------------------------------------------------------------------------------

lP17B43-6 JOSE CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenca tem por objetivo supr-1m1r- o ar-t 258, o Qual dá
ccepetêncta aos Munic'p1os para tnst ttutr-, como tributo, a
contr-tbutcâo de custeio de obras ou serviços resultantes do
uso do solo urbano

Trata-se de contribuição que, pela sua natureza e f1na11
deoes , rão se confunde com nenhum dos tributos indicados no
Art 257, nem com as contribuições esoacrt tceoas no Art 263

Sua tnctusãc se deve à necessidade de os Municipios se
ressarcirem do custeio, geralmente elevado, daquelas obras e
serviços

Considerada tr-tbutc. tendo, portanto, de submeter-se aos
cr tnctptos e normas que regem as demais espécies tributárias,
tal contr tnutção s6 pode ser exigida de quem pr-omover atos
que impliquem aumento de equipamentos urbanos em área deter-
minada

Em face do exposto, somos pela manutenção do supracitado
dispositivo, por prever a cr-tacãc de ccntr-tbutcão justa e
adequada à realidade dos auntcrctos br-as t r etr-cs

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP17842-B HÉLIO MANHAES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, nos termos do substitutivo

lP17846-1 JOSE CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••"'......

Por se tratar de matéria da lei ordtnãr ta. na elaboração
de nosso subst ttut tvc optamos pela exclusão da norma da a11 
nea ~n", do Hem IV, do ar-t 17, do Projeto

A Emenda pr-opõe sua manutenção, com outra redação.
Pela rejeição

lP17841-0 HÉLIO MANHÃES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta iMpl tct ta um subsidio r tnancetrc, mas não es
t touta a fonte pagadora

Não ccntr tnut , definitivamente, para c apr-imoramento do
Projeto Trata-se, aoemats , de matéria vencida na comissão
temática (vJ

Pela éejetcão.

lP17848-7 JOSE CARLOS MARTINEZ PMD6
.......... PARECER .

Face a supressão do paragrafo 100 a emenda esta prej ud!
cada

lP17845-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva o autor restrtngir a proibição de intermediação

de mão-de-obra dos casos em Que esta responda por- mais de 201
do contingente de empregados da empresa locatária

A proibição proposta no Projeto não pretende reduzir a
lntermedtação a limites -ecettavets- A intenção é vedá-la,
na execução de trabalho permanente, de maneira a tornar regra
estabetecteenrc de vinculo emnr-eaat tctc direto entre tomado
res e prestador-es de servtcos

É certo que há setores em Que a 1ntermedlação de mão-de
obra reveste-se de cer-acter-tst tcae particulares Essa a razão
Que nos levou a prever, na redação do Substitutivo a ccss tbt
1idade de ressalvas fixadas el'! lei.

Mantemos, contudo, nossa posição contrária a tnscr-tcêo
~UalqUer l tmtt e, no texto constitucional, à redação proposta

lP17839-B HÉLIO MANHÃES PMOB
••••••••• PARECER .

O crocosrc na Emenda conr l Ita com os principias adotados
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

TP17BSO-9 JOSE CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe-se, atr-avés da presente Emenda, Que "as contri
buições Sociais somente poderão ter fatos geradores e base de
calculo dos 'rr ttiutcs compreendidos na competência Tributária
da pessoa f ur-tctca de direito publIco que as constituir"

Sabe-se que tais contribuições se r-evestem de car-acter-te
t tcas muito escectata, destinando-se a atender a necessidades
sociais as mais diversas o que, a nosso ver justifica o
tr-ataeento pr6pio que lhes tem sido dispensado pelo nosso
direito constitucional acentuanuc o seu caráter parafiscal

En razão desse fato, e não. oostante as razões tnvoceces
para a restrição visada pela Emenda, consideramos mais condi
zentes com a nossa realidade sccto-econôatca e com O sistema

o proposto na Emenda confl1ta com os or-tnctotos adotados
pelo Projeto Pela rejeição

lP17840-1 HELIO MANHÃES PMDB
.......... PARECER .

Pela rejeição O imposto un1co sobre a extração de mine
rios, no oats , oetxcu de extst tr sob essa denominação, oas-;
sando para a área de atuação dos Estados através da amplia
ção do campo de tnctcêncta do teceste cectr-cutacãc de mercado
rias (tCM)

lP17844-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

Não basta assegurar a proteção legal do salário. É ne
cessaria compreender que, uma vez realizado o trabalho o saté
1"10 é crcce tecace do empregado tanto Quanto o são aos equipa
mentos da empresa do empregador Ora, a retenção, definitiva
ou teeccr-ér-ta. de Qualquer equipamento da empresa por parte
do trabalhador é consider-ada há muito, cr-tme A ecuantmtcece
manda, portanto, a cons tder-ar- da mesma forma a retenção de
sarar-te

lP17B49-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
.......... PARECER .

Quer a emenda alterar etsccs tt tvcs coostentes do artigo
272 do projeto

Entendemos que as alterações propostas comprometerão os
objetivos vtsaccs naquelas normas, descaracterizando o seu
alcance

lP17838-a HELIO MANHÃES PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria objeto da presente emenda, será r-eexemtnaoa
com vista à formulação do subst ttut tvo

Assim, pela acr-ovacãc,

lP17B47-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
........... PARECER •••••••••

Trata-se da supressão do 40 do artigo 270 Que atribui
ao orgão jurld1co do Ministério da Fazenda a r-epresentação da
Untão na cobrança de credito tr-tbutar-to e nas causas r-eferen
tes à matéria fiscal

A matéria não e de natureza const ttuctonat , porque dire
tamente relacionada COI'! a organização e atr-tcutcões do Mints
ter-te da Fazenda Mesmo que se alegasse que o ponto central é
a ceeesa judicial da União, ainda assim o dtaccstt tvc dever ta
ser- eliminado do t\tulo VII, ja Que ter-ta cor-r-elação tnt r-tn
seca com o artigo 186 (tHulo VI) e com O artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a competência tributária da União ob
jeto do artigo 270

Nessas condições estamos de acordo com a supressão do
citado paragrafo no contexto do sistema t.lbutár10 e sua
transferência para o capttutc X até SOlução mediante 1e1

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
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lP17864-9 GERALDO BULHÕES PMOB lP17882-7 GERALDO BULHOES PMOB

Comissão temát tca e, por isso, SOrrlOS pela rejeição da emenda ~ssim, somos pela aprovação parcial

1P17B6S-7 GERALDO BULHÕES P~!OB
."' PARECER .

Pela aprovação oar-ctat , por conter aspectos que se harmo
nizam com o entendimento da Comissão de s tstemat taecãc-------------------------------------------------------------------------------

lP17866-5 GERALDO BULHOES PMDB
."' PARECER "' .

Pelo não acolhimento A emenda contrária a tradição do
nosso direito constitucional, alem de não contribuir para o
aperfeiçoamento do processo legislativo

lP17867-3 GERALDO BULHÕES PMOB
............... PARECER "'..

A preocupação com fi11grama tumultua sr-eeer-tve r per-ma-
necer o texto do Relator A r-ev t são de forma ser-á feita ao
final

1P17B68-1 GERALDO BULHOES PMDB
............. PARECER .

O SulJstftutfvo do Relator esta provendo ctentectrc nos
30 e 40 No artigo 50 emitir, tendo em vista que os ter-r-r-

tôr-Ia são autarquias acmtntetr at tvas

lP17869-0 GERALDO BULHOES PMDB
........... PARECER .... "'."' •••

Os conglomerados financeiros têm natureza diver-sa da dos
monopól tos or-tvaccs , oligopólios e car-tete Não nos parece
pertinente COlocar no bojo de Carta Magna assunto de car-acte
r-tst tca tão circunstancial. inclusive porque pode ser o in
teresse nactcnat , em determinado contexto econômico financei
ro do sats , O Incentivo as fusões, incorporações e outras
formas de ag1gantamento das empresas financeiras-------------------------------------------------------------------------------

lP17B70-3 GERALDO BULHlIES PMDB
••••••••• PARECER .."'''' .

A questão não e espectf tca E até por demais polêmica
como haverá Com certeza tns t aeadcs debate no ctener-to, é or-e
ferlvel Que não se mexa no texto

lP17871-1 GERALDO BULHlIES PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda sob exame pretende conceder aos Estados do Nor
deste, compreendidos no denominado Pol \ gano das Secas, um di
ferencial de 10% sobre os produtos or1ginarios da região Cen
tro-Sul Como ao t ta a regra sob 13 do ar-t 272, parece que
o pretendido dtrer-enctat ser-ta sobre o Imposto de Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços

Just tr tca que. sem embargo da instituição da SUDENE. con
tinua na mesma situação o subdesenvolvimento da região nor
deste e que se torna necessário encontrar outros instrumentos
de compensação capazes de diminuir a defasagem entre a região
das secas e ti. região meridional cada vez mais rica

Qualquer país de dimensões continentais terá sempre dis
paridades tnter-er-eatcnats e mesmo tntr-a-r-eatcnats e até in
termunicipais A superação delas é evidentemente teccss tvet e
a minoração depende de ava 1tacão de custosyoener tetos

Mas o Projeto de constituição, na versão nova e que deve
orientar a apreciação das emendas, repete o texto enter tor-.
com a distribuição dtrer-enctaca de recursos

A decisão é eminentemente política.

lP17872-0 GERALDO BULHOES PMDB
••••••"''''. PARECER ... "'••••• '"

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
ce Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP178B3-S GERALDO BULHOES PMDB
• ,. '" PARECER ..

A Proposição em exame conquanto constitua vat tosa toeta. me
reec ser eoecuaoamente considerada cuenoc for elaborada a le
gislação complementar e crdtnãr-ra-------------------------------------------------------------------------------

lP178S4-3 GERALDO 8ULHOES PMOB
"'''''''...... '''. PARECER ••••••"'.'"

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

antencenos que a idade para o alistamento deve corres
ponder âque 1a da r-esacnsaa t t t dade ct v il e pena 1•

Aos dezesseis anos de idade, o jovem ainda não adquiriu
a maturidade necessária para o exer-ctcto do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escrita

Pela rejeição

lP17B85-1 GERALDO BULHOES PMDB
••••• "'••• PARECER "'.

Pela rejeição O Objetivo maior do projeto, nessa matéria.
é fortalecer os mmtcrptoe, de forma a permitir a aproximação
da ação governamental dos beneficiários diretos dos serviços
oübt tccs Dal tee-ee procurado a ampl f açâc oc poder financei
ro dos mmtctotcs

1P17886-0 GERALDO BULHOES PMDB
...... "' PARECER '"

O proposto na eaenca ccnr t t ta com os cr-tncf ctcs adotados
pelo Projeto Pela reje'çáo.

lP17887-8 GERALDO BULHOES PMDB
•••• "'..... PARECER ." ... "'••••

- Efetivamente, não existe motivos para que se dê 120 ai
as de licença a gestante Por outro lado. caberá a lei ordi
nária estabelecer o prazo mais adequado É importante r-eseat
tar-, porem que deve permanecer a dtecctcão seguinte -see
cr-ejutzc do e-un-eac e do salário" Ha Que se garantir na
Constituição o referido direito a fim de que não se cometa
~l'b1trariedades contra a mulher •

lP17888-6 GERALDO BULHi:'iES PMDB
........... PARECER "'••••• "'...

A redação do substitutivo é mais aor-cnr-taca e um texto
ccnst t t ucronat

Pela aprovação parcial

lP1788S-4 GERALDO BULHOES PMDB
........"'.. PARECER ••••"'."' ••

As empresas não têm necessidade de er-rar uma creche no
próprio local do trabalho O preceito estabelece que o empre
gador, dará a referida assistência que poderá até ser numa
creche ccnventaca ,

O que não podemos e nos omitir quanto a esse direito do
;rabalhador e ao dever social da empresa

lP17890-8 GERALDO BULHOES PMDS
..•••••••• PARECER •••••••••

Esta regra punitiva não é muito ccmaat tve t com a nor
ma constitucional Ela edita os pr-tnctptcs gerais. O não cum
primento destes acar-r-etar-a por si mesmo penas de nulidade e
outras

1P17873-B GERALDO BULHOES
........... PARECER .

PMDB lP17891-6 RU8EM MEDINA
• PARECER ••••••"' .

PFL

O Projeto do Relator (art 92) já prevê o direito
livre associação sindical dos tunctonar-tos

1P17893-2 GERALDO BULHOES PMDB
.......... '" PARECER •••••••••

Pela rejeição. por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

lP17896-7 RUBEM MEDINA PFL
••••••••• PARECER .

A r-eoacão proposta, com pequenas alterações, foi acctnt
da pelo Substitutivo do Relator

lP1789B-3 RUBEM MEDINA PFL
• PARECER "'••

A proposta Que a emenda vem apresentar ja está atendida.
pelo menos en parte. em dispositivos constantes oo Projeto de
ccnet ttutcâc

FFLlP17892-4 RUBEM MEDINA
............ PARECER ."' ....."'••

Pelo acolhimento

lP1789S-9 GERALDO BULHOES PMDB
."''''....... ''''* PARECEP ••• "'•••• '"

A emenda sob exame quer excluir os acréscimos financeiros
da base de cálculo do ICMS (art 272, 10. item I) e a or-e
vtseõ. para lei ccecteeentar-. para dispor sobre os casos de
substituição tributaria (art 272, 12, II, item Que oeseja
slopr1mir)

Justifica -O autor que o deferenc1amento dado a microem-
presa não justifica a substituição tributária e que os encar
gos financeiros recebidos pelas empresas -iãc possuidoras de
financeiras or-ccr-tas (99% do comercio varejista) r tcaetam
submetidas ao rCM sobre tais encargos, levando vantagem os
grandes magazines

A aater ta comporta diversos enfoques e modtt tcacões no
tempo, motivo pelo qual deveria ser transferida para o Código
'rr-tbutár tc Nacional

Nova versão para o Projeto de Constituição acertadamente
suprime torro o 10 no que portanto, prejudica a emenda
Com referência a suoet trutcão tributária, repete o texto
anterior, con o que a orientação da Comissão de Sistematiza
ção seria pela rejeição da emenda referente a substituição
tributária

lP17894-1 GERALDO BULHOES PMDB
•••• "' PARECER .

O coeoat e à pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e t act tve ts podem ser alcançados meo ran
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mediante
Severo controle do dispêndio de recursos do Erário. Necessá
rio e, ace-nats , que a Lei Maior contenha 00 pr1nclpio cr-tata
t tnc do combate a pobreza

Pela aprovação parcial

IPl7897-5 RUBEM MEDINA PFL
.......... PARECER •••• "'••••

A Constituição assegura direitos e impõe deveres ao Es
tado e aos tndtvtouos Para assegurar o cumprimento dos deve
res orgãos SdO tnst ttutcos Operam eles no sete do Estado ou
na pr-ópr-Ia sociedade E é com respeito ao eunctcnarentc deles
que as atenções da sociedade devem-se voltar para que não se
cerceiem direitos, e para que os deveres sejam cumpridos------------------------------------------------------------------------------

lP17878-9 GERALDO BULHOE$ PMOB
•••••••• '" PARECER "' .

O artigo 72 foi suprimido pelo substitutivo do neta -
to,

lP17874-6 GERALDO BULHOES PMOB
...."'••"'..... PARECER ... ",,,,,,,... ,,,,,,

Entende o Relator que a presente emenda seja de natureza
infraconst 1tuctona 1

lP178BO-l GERALDO BULHOES PMDB
........... PARECER ."'••••• "'.

Pelo não acolhimento Em se tratando de dispositivo a
ser inserido no t tturo das disposições transitórias deveria
ser estabelecido o per lodo de vigência da vinculação da re
ceita

lP17B76-2 GERALDO BULHOES PMOB
.......... PARECER .

Os conglomerados financeiras têm natureza diversa da dos
monopó11os cr-tveecs , 01 igopol1os e car-tets Não nos parece
pertinente colocar no bojo de Carta Magna assunto de caracte
rística tão circunstancial, inclusive porque pode ser o in
teresse nacional, em determinado contexto econômico financei
ro do Pa'is , o incentivo às tueõas , tncor-cc-acões e outras
formas de aglgantamento das empresas financeiras-------------------------------------------------------------------------------

lP17879-7 GERALDO BULHOES PMDB
.......... PARECER ."' .

Compartl1hamos da preocupação do emtnente autor da Emen
da, pela tr-oor tãncta do assunto Entendemos. contudo, Que a
matéria deva ser objeto de Lei Complementar. vez Que a Cons
tituição deverá estabelecer principias e não cr-t ter tos de a
locação dos recursos

lP17B75-4 GERALDO BULHOES PMOB
••• "'.... "'. PARECER •••• "'••••

Seguindo a tradição do Direito nectcnat .a Emenda aqui exami
nada trata de matéria tner-econsr ttuctonar , cabendo, pois.
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo legislativo
Pela rejeição

A Proposição em exame abrange o princípio da Vinculação
de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na forma do
Substitutivo

Pala aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP17B77-1 GERALDO BULHOES PMDB
."'••••••• PARECER •• "'... *"'••

E indiscutível que a media de vida do brasileiro aumentou
consideravelmente nas ultimas oêcaeas Provas de tal asserti
va encontramos nos dados que. sobre o assunto são fornecidos
pelo IBGE. DIante desse fato e das dificuldades financeiras
do pats , julgamos tnjust tr tcãvet e Inoportuno a diminuição
tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de apo
sentadorias

Pela ref etcãc------------------------------------------------------------------------------

lP17881-9 GERALOO BULHC)ES PMOB
.......... PARECER .

A emenda propõe alterar a redação do dispositivo onde se lê
"A leI do Ststema Financeiro· para "A lei do S'stema
Bancaria" Optamos por manter a redação oferecida pela
Comissão temática e, por isso, somos pela rejeição da emenda

-------------------------------------------~-----------------------------------

lP17BB2-7 GERALDO BULHOES PMDB
.......... PARECER "''''

Na elaboração de nosso substitutivo. exctu tmos dispositivos
do Projeto que esta Emenda também propõe suprimir
E mantivemos outros que ela pretende eliminar, COll"D é ccset
vet conferir no parecer a Emenda lp14326/8

lP17899-1 RUBEM MEDINA PFL
............ PARECER •••••••••

O fortalecimento da empresa privada nacional no setor
mineral, está relacionado diretamente à uma pot t t tca Mineral
a médio e longo prazo. mediante uma legislação ordinária es
cte tca bem como. o aproveitamento dos potenciais de energia
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1P17B99-1 RUBEM MEDINA PFL lP179l5-7 ERALDO TRINDADE 'FL

trtor-ãut tca. deve se subordinar á ccr tt tca energética. Entre
tanto, no artigo 307, determinamos que somente as empresas
nacionais podem efetuar o aproveitamento dos cotenctats de
ener-ata h1drau11ca e de jaz1das minerais

Pela aprovação oar-ctar

lP17900-9 RUBEM MEDINA PFL
........... PARECER •••••••••

O combate á pobreza e a garantia de uma ex ts têncta digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo scctat Re
sultados portentosos e tact tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção aos dlreltos do trabalhador e mediante
severo controle dO dtaoênotc de recursos do erár-tc Necessã
1'10 é, ademais, Que a Lei eatcr- contenha 00 pr- tnc ipto crista
t tnc do combate á pobreza

Pela aprovação parcial

após v1nte e cinco anos de serviço
Pela rejeição

1P17916-5 ERALDO TRI NDAOE PFL
.................... PARECER ..

A Emenda em exame propõe alterar o ar-t 12, XV, -a- do Pro
jeto de const ttutcãc

Concordamos com as razões expostas pelo autor na sua f ust t
r tcacão e somos pela aprovação parcial da Emenda

lP17917-3 GENEBALDO CORREIA PMDB
........... PARECER .

Acolhida no mérito, tendo em vista que os ar-t taos 336 e
487, Que dispunham sobre a eat ér-ta no Projeto da Comissão de
s tstemat taacãc. foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do par-ecer- dado a emenda numero
lPOO202-B

lP17903-3 RUBEM MEDINA PFL
.......... PARECER .

A Emenda em tela, segundo as tradições const t tuc tonats
brasileiras, merece adequada cons tder-ação Quando for elabora
da a tentatacãc complementar e cr-dtná- ta

1P17904-1 RUBEM MEDINA PFL
........... PARECER .

Entendemos que o fundo de garantia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua função socta t ass tm sendo,
deve ele permanecer corno é hoje, pois sua extinção não condiz

com os anseios tr-aoatnt s tas
Pe1a aprovação

lP17901-7 RUBEM MEDINA PFL
.......... PARECER •••••••••

A emenda objetiva, com a redação Que formula para o art
424, eucr-tntr- todas as demais disposições do Capitulo VIII do
r ttutc IX do Projeto de Const ttutcãc,

Se aceita, ficaria a questão 1nd\gena nacional sem a so
lução adequada que requer, a exigir permanentenente tratamen
to conveniente por parte do legislador.

O erast t já possui matueteace suficiente para dar solu
ção às suas grandes Questões, cor-r-tatr- as abismais dlstor
cões soc1als Que apresenta, notadamente refrelando as grandes
desigualdades que tanto entravam sua vida scctc-econômtca.

A proposta em exame nada inova Apenas pretende retirar
c trettcs cerer tocs às populações ind\genas no Projeto de
ccnst ttutcãc Aos povos tnctaenas foi negado até o direito à
vida Dos sete milhões de tndtcs ex tstentes na época do des
cobrimento restam apenas cerca de 200 mil

Não podemos continuar sonegando aos nossos tndtos os d1
r-ettcs que o humanismo e a justiça tanto recomendam

Pela rejeição

1P17920-3 JUTAHY JuNIOR PMOB
.............. PARECER ..

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

PMOB

PMDB1P17922-Q JUTAHY JuNIOR
.............. PARECER .

Materia não conet ttuctonat
Pela rejeição

1P17921-1 JUTAHY JuNIOR PMOB
.."' PARECER .

A alteração proposta não apresenta modificação substanci
al Repete com outras palavras o Que já está dito no Projeto
do Relator

Pela rejeição

1P1791B-l GENEBALDO CORREIA PMOB
• PARECER ..

Pretende o eminente ccnst ttutnte Genebaldo corr-eta seja
suprimido o 3 do ar-f 272 do Projeto, que aflrma não tnct-
dlr o imposto sobre transmissão "causa eor-t ts " nos bens que
sirvam de eor-adta do cônjuge sobrevivente e de ber-cetr-os A-
lega Que o ctspcstt tvc terminará por per-mt t tr- a tr-ansferência
de verdadeiras fortunas sem o pagamento do tributo, porquanto
não liMita a cuent toace de teovets Complementa Que as legis
lações locais poderão estabelecer a tsençãc na transmissão de
untcc imóvel residencial para o cônjuge sctn-evtvente

Procedem os argumentos da emenda, aos quais podem ser a
crescidos deficiência de técnica, ao d1st1nguir o cõnjuge do
meeiro, -eetr-tnatr- a 1munldade apenas à pessoa casada e 1no
var- com bem a moradia, sem precisão nem tradição

A versão de Projeto de Constituição, da Comlssão de Sis
tematização, suprime acertamente o car-aar-etc questionado,
vindo de encontro à oos tcâc da emenda

1P17919-Q JUTAHY JuNIOR
.............. PARECER .

Pela rejeição •
A proposta é meter-ta de lei cr-dtnér-ta

PFL1P17902-5 RUBEM MEDINA
............. PARECER .

A Emenda é de ser rejeitada.
Pela rejeição

lP179D5-D RUBEM MEDINA PFL
............... PARECER ...

A Emenda proposta em quase nada altera o Projeto do
Relator que se apresenta em melhores termos

1P17906-B RUBEM MEDINA PFL
.............. PARECER .

Visa a Emenda acr-escentar- paragrafo ao art 257, no qual
se estabelece a obrigatoriedade de consolidação periódica da
leg1s1ação tributária

Não obstante as ponderações a favor da Emenda, entendemos
desaconselhavel incluir tal dispositivo no texto constitucio
nal, por tratar de medida administrativa que por sua nature
za e especificidade, deve ser otsctct tneoa em tet coecteren
tar , como ocorre atualmente

Pela rejeição

lP17923-B JUTAHY JúNIOR PMDB
• PARECER .

Na fust tr tcacãc da Emenda dá para concluir que nos peoue
nos Munic'iplos, por haver geralmente 2 candidatos, é mais fá
ct t obter a matcr-ta absoluta.

Pela rejeição

1P17924-6 JUTAHY JúNIOR PMDB
......... * PARECER "-••

O teor da emenda não e matéria const í tuctonat
Pela rejeição

1P17925-4 JUTAHY JuNIOR PMDB
................. PARECER *..

Pela aprovação car-eta 1, nos termos do sunst t tut tvo

lP17907-6 RUBEM MEDINA PFL
.............. PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda a inclusão de nar-aar-arc no ar-t 257, oe
10 qual se pr-o'i be a par-t tcrcacãc de qualquer ser-vtcor- no pro
duto da arrecadação da divida ativa.

Trata-se, a nosso ver, de dispositivo cuja utsctct tnecãc
se enquadra mais apropriadamente em norma tnfr-aconst t tu-
ctcnat , não obstante as razões invocadas para a Emenda

Pela rejeição

1P1790B-4 RUBEM MEDINA PFL
................ PARECER "'.

A forma como está redigldo o artigo 310 atende melhor a
técnica teatstet tve

Pela Rejeição

lP17909-2 RUBEM BRANQUINHO PMDB
............. PARECER ...

As sugestões contidas na proposta da Emenda trazem alguns
desdobramentos que, na tradição f ur tdtca brasileira, mel ncr
se adaptam ao corpo da teatatacãc cr-etnar ta e complementar

Pela rejeição

lP17910-6 RUBEM MEDINA PFL
........... PARECER .

Não basta assegurar a proteção legal do salário É ne
casaár-to compreender que uma vez realizado o trabalho o satá
rio e propriedade do empregado tanto quanto o são aos equipa
mentos da empresa do empregador. Ora, a retenção, oertrrtt tva
ou teeoor-ér-ta. de Qualquer equipamento da empresa por parte
do trabalhador é considerada há nct tc. crime A equanlm1dade
manda, portanto, a considerar da mesma forma a retenção de
sarér to

lP17911-4 RUBEM MEDINA PFL
............. PARECER .....*......

O tratamento adotado no substitutivo, melhor se ajusta
a ctsccstt tvc constitucional Pela aprovação car-cta i

1P17912-2 RUBEM MEDINA PFL
.......... PARECER ..

A adoção do paragrafo proposto pela Emenda apenas pro
posto pela Emenda apenas alonga o texto, r-epet tt tvc que e Se
os pr-oventos da tnat tvtcace serão r-evtstcs nas mesmas épocas
e na nesma proporção não naver-a posslbil1dade de se tornarem
mai ores ou menores

lP17913-1 JAIRO AZI PFL
................... PARECER .

A questão do s tetene de Governo, em face das discussões.
que ainda se processam, será definida após a elaboração do

Subst t t ut tvc Pela prejudicialidade

1P17914-9 NESTOR DUARTE PrIoDB
.......... * •• PARECER ... *.*......*

Pela aprovação Tal como propõe o ilustr-e ccnst t t utnte

lP1791S-7 ERALDO TRINDADE PFL
.............. PARECER ..

A Constituição deve garantir a todos os trabalhadores o di
reito a aposentador-ia após determinado tempo de se-vtco En
tretanto deve ser da competêncla da lei oro tnar ta a definl 
cão dos casos eeoectats em Que a aoonsentacor-ta é ccncectea
com menor terrpo de trabalho como previsto nesta emenda em que
se pretende assegurar aos professores o dtr-ettc ao _benefic10

lP17926-2 JUTAHY JuNIOR PMDB
....... "'••• PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP17927-1 JUTAHY JúNIOR PMDB
................ PARECER * .

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

lP1792B-9 JUTAHY JúNIOR PMDB
••••••••• PARECER *••

A emenda sob exame pretende excluir da imunidade ao IC1I'S,
preservada para os pr-odutos tncuatr-ta t tzaccs cest tnaooe ao
exterior, os produtos semr-e t abr-aocs definidos em le1 comple
mentar Lar-t 272, 11, r r , a), suprimir a cosatm t toaoe de
ter complementar- excluir da tnctoêncta do ICMS, nas exporta
ções para o exterior serviços e outros pr-odutos além dos in
dustrializados (ar-t 272, 12, V), e incluir na previsão de
lei complementar, alem dos casos de manutenção de créotto.
também os casos de estorno de crédito, uns e outr-os referen
tes a exportações de serviços e de mercadorias para outro Es-
tado e para o exter tor (art 272, 12, VI)

Justif1ca o autor Que a ressalva dos produtos semt-etanc
r-anos do texto ccnst t t cctcnat e remessa do assunto para ter
complementar pcsatbti t tar-á que a imunidade seja feita com
cautela e discriminação, Que a retirada do item V_evitará o
ressurgimento da isenção de imposto estadual mediante lei
complementar, contrariando o t tem III oc ar t 266 do prccr-tc
Projeto, que a inclusão do -estorno"_objetiva recuperar o im
posto no caso de produtos cuja conjuntura internacional per
mt t a a tnctoêncta parcial do ônus r tsca t

A mlnuta da contesãc de sistematização mantem a disposi
ção anterior

1P17929-7 JUTAHY JuNIOR PMDB
............ PARECER * .

O conteudo da Emenda, em confronto com o do Projeto, não
obstante os nobres cr-coõsttcs do autor, não se harmoniza com
a sf steeét tce Que orienta o Sistema de Planos e Orçamentos O
cteccs tt tvc, se alterado, iria contra o pr-f nc tp to da arwat t
cace, não podendo os saldos or-çaraerrtár-f cs serem aproveitados
no exer-ctctc sucsequente

1P17930-1 JUTAHY JuNIOR PMDB
.......... PARECER ..

Além desta, foram apresentadas varias Emendas como o pro
pósito de suor tmtr- o item V do ar-tigo 264, Que veda a cr-ta
cão de cr-tvtieato processual para a Fazenda Publlca. em detr-t
menta do contr tbutnte
_0 fundamento da Supressão e o de que, para melhor oeeen 
der os interesses do_Erario Publico, convtr ta a presença de
cr-tvt téçtos em favor da Fazenda Publica, privilegias esses
que o dispositivo procura eliminar

Com relação a f uet tr tcat tva achamos Que ela realmente
pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse trurtvtcua t
do contribuinte contra o t ot er-esse da comunidade representada
pela União, pelos Estados ou pelos Municlp10s znauento pare
ce leg1tlmo presumir a coa-re da corrunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode dizer
em relação ao contr tbu-nte, pols que ao lado dos contribuin
tes honestos, leais, existe!"! tanbéll' os de r-a-sê, prontos a
eternizar as questões fiscais oe-a tirarem proveito pessoal,
nedtent e retenção de quantias que em verdade pertencem ao Te
souro Nacional Estadual ou Municlpal Há necessidade, ccr-tan
to de criação de ontce ás ações crctetatcr-tas dos maus comr t
butntes , a fim de que o Tesouro possa contar tennen com as
contribuições deles, deixando de pressionar atnoa mais os ccn
tr tcutntes de boa-fé, para compensar a sonegação dos r-ecetct-
tr-antas Entre tais ontces , com certeza, estão os or-tvt té-
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lP17930-1 JUTAHV JuNIOR PMOB 1P17941-6 MAURíCIO FRUET PMOB

\

atos , desguarnecendo, portanto, a Fazenda Publica na defesa
dos interesses da comunidade A emenda esta correta ao pro
pugnar pela manutenção dos er-tvtieçtos , vale dizer, pela manu
tencão de instrumentos eficazes na defesa dos interesses pu
bt tcos
__Alem do exposto, existe no cnsccs tt tvc constitucional em
foco uma presunção contra o esctr-rtc de justiça do Congresso
Nacional, que é apresentado como tendente a expedir norma pro
cessual que favoreça uma das partes em m-ejutac da outra O
item 264 citado teria por objetivo ultimo evitar que o Con
gresso Nac tonat viesse a criar norma processual que desse a
Fazenda Publica vantagem nas questões r tscats , ao mesmo tempo
que traria cr-ejutzo para o contribuinte envolvido Seria en
tão, uma declaração de parcialidade do Congresso Nacional,
inclusive na sua atual formação
_Entendemos, esatm. que o dispositivo em foco deve ser re
tirado do Projeto, como pretende a Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP17931-g GENEBALDO CORREIA PMOB........*. PARECER •••••••••
Pretende o nobre Constituinte Genebaldo cor-r-eta que seja

aperfeiçoada a redação e diferenciada a incidência do ICMS so
tir-e as operações interestaduais, para o que substitui a reda-
ção do 9 e introduz mais dois parágrafos ao art 272 do
Projeto de Constituição Estabelece no 9 que as at tcuotae
tntr-aestacuats não possam ser inferiores as at tauotas lnteres
taocars , alias em harmonia com a tradicional proibição const t
tuctcnet de os Estados fazerem d1ferenciação tributária em r-a
zão da origem ou do destino dos bens, renovada sob art 268
do Projeto El1de, cots , do texto do Projeto a ressalva para
deliberação em contrario pelos Estados e o Distrito Federal e
deixa de reputar como operação tntr-aes tanua t as interesta
duais realizadas para consumidor final Quanto a estas, d ts
t tnsue a situação em que o cest tnetar-tc. localizado em outro
eataco.eej a ou não contribuinte la Na pr teetr-a hipótese, se
r-ta aplicada a 21 'quota interesetadual, sendo devlda ao Esta
do correspondente a difel"ente entre a at 'quota interna e a ln
ter-estaduar Na segunda ntpotese. em Que o oest tnet ãr-tc não é
contribuinte, seria ap'l f cada a a t tuuota tnter-na

Os detalhes que o Projeto pretende r-eçuj ar- e a emenda al
terar, como se vê, aborda assunto polêmico e eutabt t toaoas
por conveniência Não são, por natureza, matéria digna de fi
gurar numa Constituição que se preze Por isso, s tmcr tsmente
deveriam ser transferidos para o CÚdigo rr-tbutér-tc Nacional
e a lei comum, respeitando, tnctus tve. a autonomlà inerente a
uma Federação

antr-etentc, a nova versão par-a o pr-ojeto de const ttutcãc,
preparada pela Comissão de sf steeat taacãc, repete a redação
do texto anterior

lP17932-7 JUTAHY JúNIOR PMOB
•••••• ",•• PARECER •••••••••

Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Constituinte-------------------------------------------------------------------------------
1P17933-5 MAURicIO FRUET PMDB
•• "'••• "'•• PARECER •••••••••

A Questão não é esoectr tca É até por demais polêmica
como haverá com certeza lnflamados debate no ctenar-to. e or-e
rer-tvet Que não se mexa no texto-------------------------------------------------------------------------------

lP17934-3 MAURíCIO FRUET PMOB
.......... PARECER .

Pela rejeição O substitutivo do Relator deu nova r-ena
cão ao artigo 71, apresentando a mat er-ta de maioria bem mais
ampla

Pela rejeição

lP1793S-1 MAURICIO FRUET PMOB
"'•••••••• PARECER .

Pela aprovação parcial O Relator houve por bem suprimir
o dtspostt tvc, no seu novo Substitutivo

-----------------~:~~-~~~~~~=~~-~~~:~~~----------------------------------------
lP17936-Q MAURíCIO FRUET PMDB
••••••••• PARECER •••••••• '"

Pela rejeição do parágrafo 3 da emenda O sistema de ge
ração e df s t r-f bu í ção de energia etetr tca constitui hoje um
moderno sistema integrado, no Qual tendem a desaparecer cada
vez mats os interesses auntctpats ou estacuats em funçao do
slstema nactonat Desse modo, estados que cedem parte de seu
t err-t tór-tc para a geração de energia elétrica podem, ao mesmo
tempo, ser oenet tctar-tos da energia gerada em outros estados
atr-evas do slstema de integração já implantado e os recurso~
provenlentes dos serviços são ept tcaccs em projetos de inte
resse do grande sistema nactonat

Pela aceitação do parágrafo 4 da emenda, pelo fato de que
a cessão de áreas car-a os f1ns nela propostos pode de fato
comprometer a economia do munlcípio ou estado objeto das r-e
ter-toas reservas

------------------~:~~-~~~~~~=~~-~~~:~~~--------------------------------------
1P17937-8 MAURíCIO FRUET PMOB
•••**"' •• * PARECER *•••*....*

Vlsa a Emenda dar nova redação ao item UI do ar-t 257,
suprimindo-se O parágrafo 40 do mesmo artigo, a fim de deixar
á legislação infraconstttucional a fixação dos 1imites da
ccntr-tnutcâo de melhoria

Entendemos Que, em relação a esse tributo, seu parâmetro
de cálculo e cobrança deve constar do texto constitucional,
porquanto já se revelou vãt tcc e adequado às condições admi
ntstr-et tvas , financeiras e eccnõmtcc-scctats do pa'í s ,
atendendo aos interesses e ccrwentênctas da Administração
Publica e dos contribuintes

Cabe esclarecer que, para atender à boa técnica legisla
tiva, procedem-se à fusão do item lU do ar-t 257 com o seu

40 , sucr-tmtnco-se este

-----------------~:~~-~:~:~=~~-------------------------------------------------
1P17938-6 MAURiCIO FRUET PMOB
••",•••••• PARECER •••••••••

A nova redação da et tnea "m" do item IV, do ar-t 17 do
Projeto, proposta nesta Emenda consagra o cr-tnctptc da untct
dade sindical, a~ passo que optamos pelo ctur-at tsmo. embora
com alguma excecoes (parecer à Emenda lp16615-S)

Pela r-ejetcãc

lP17939-4 MAURícIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Estendemos que o texto ccnst ttuctcnat deve concentrar-se
na fixação das normas fundamentais e que aspectos conceituais
poderão ser nats adequadamente abordados com a r-eautaaerrtecãc
da meter-ta pela legislação cr-dtnãr-ta, especialmente n-este ca
so, em Que há um conceito adotado dentre a comunidade cient~

~~~~d~nternacional Desta forma, concrutnos pela rejeição da

1P17940-8 MAURíCIO FRUET PMOB
••••••••• PARECER •••• "'.....

~~~;t~~~{~~~Cialidade, tendo em vista a solução adotada pelo

lP17941-6 MAURícIO FRUET PMOB
••"'•••••• PARECER .

A criação de Municlp1os, no Projeto do Relator esta afeta
a lei estadual, dependendo de aprovação das Câmaras de Verea
dores e ainda de Lei Complementar Federal

A Emenda quer ainda impor requisitos Que deveriam ficar
por conta da lei complementar

Pela rejeição

lP17942-4 MAURíCIO FRUET PMOB
......... "'. PARECER ."' ...

lp A questão não e escecrr tca É até por demais polêmica
como haver-a com certeza inflamados debate no ctenar-to. é or-e
rer-tver que não se mexa no texto-------------------------------------------------------------------------------

lP17943-2 MAURíCIO FRUET PMDB
••• "''''•••• PARECER •••••••••

A preocupação com f1ligrama tumultua sreter-tvet perma-
necer o texto do Relator A revisão de forma ser-a feita ao
final

lP17944-1 MAURiCIO FRUET PMOB
.......*•• PARECER ••• "'•••••

O Substitutivo do Relator acolheu, com alterações, a re
dação proposta

1P17945-9 MAURíCIO FRUET PMOB
........... PARECER •••••••••

O Substitutivo do Relator acolheu, com alterações, a re
dação proposta

1P17946-7 ' NELSON WEDEKIN PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda em exame propõe alterar o art 12, XV, -d- do Pro
jeto de const ttutcão

Concordamos com as razões expostas pelo autor na sua just t-

------------_:~~~~~~_:_:~~:_~:~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~-~~_:~:~~~---------
lP17947-5 NELSON WEDEKIN PMDB
.......... PARECER .

Propõe a emenda vt tncutar- a aplicação da receita do ICMS
Entendemos Que a vtncuntacão de r-ece t tas estaduais a nt-.

-------------~:~-~~~::~:~:~~~~~-~:~~~:_~~~~~~_:~~~~~~::~~:~:~-----------
1P1794B-3 NELSON WEDEKIN PMD8
........."'. PARECER .

A or-eservacãc do meio ambiente Que constitul o objeto
desta Emenda ja está devidamente contemplada em outros ersee
s tt tvcs

-----------------~:~~-~:!:~=~~-------------------------------------------------
lP17949-1 NELSON WEDEKIN PMDB
....... "'•• PARECER •••••••••

272 ~~e~r~j:~~nda alterar cnsccstt tvos constantes do artigo

Entendemos Que as alterações propostas comprometerão os
objetivos visados naquelas normas, oescarecter-taanco o seu
alcance

lP17950-5 NELSON WEDEKIN PMOB
• •••••••* PARECER •••*•••••

Além desta, foram apresentadas vãr-tas Emendas como o pro
poat tc de SUprimir o item V do artigo 264, Que veda a cr-ta
cão de or tvt téato processual para a Fazenda Publica, em oetr-t
mento do contribuinte
_0 fundamento da supressão e o de que, para mel ncr ceren 
co- os interesses do_Erário Publ tcc, conviria a presença de
pr tv t f éqf os em favor da Fazenda Pub11ca, cr-tvr teatcs esses
que o ctspoatt tvc procura el tmtnar-

Ja com relação à justificativa, achamos Que ela realnente
pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse tndtvtduat
do contr-tbvtnte contra o interesse da comunldade representada
pela untãc. pelos Estados ou pelos Munic1pioS Enquanto pare
ce 1egit lmo c-esumt r a coa-re da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o masno não se pode dizer
em relação ao ccrrtr tbutnte , pols Que ao lado dos contribuin
tes honestos teats , extstem remoem os de má-fé, prontos a
eter-ntzar as Questões fiscais para t tr-at-em proveito pessoal,
mediante retenção de Quantias Que em verdade pertencem ao Te
souro Nactcnat , Estadual ou Municipal Há necessidade, por-tan
to de criação de óbice às ações ceot etatcr-tas dos maus ccntr-t
butntes, a firo de Que o Tesouro possa contar tambem com as
contribuições deles, deixando de pressionar atnda mais os ccn
t r tbutntes de boa-fé, para compensar a sonegação dos recalci
trantes Entre tais óbices, com certeza, estão os cr-tvtté
glos, desguarnecendo, portanto, a Fazenda Publica na defesa
dos interesses da coeuntcaoe A emenda está correta ao pro
pugnar pela manutenção dos privilégios, vale dizer, pela manu
tenção de instrumentos eficazes na defesa dos lnteresses pú
blicos •
__Alem do exposto, existe no orsoostt tvc constitucional em
foco uma presunção contra o esptr-t tc de justiça do Congresso
Nacional, Que é apresentado como tendente a excedtr- norma pro
cessual que favoreça uma das partes em pr-ejutec da outra O
item 264 citado teria por objetivo ultimo evitar que o Con
gresso Nacional viesse a criar norma crocessue t que desse á
Fazenda Publica vantagem nas questões fiscais, ao mesmo tempo
Que tr-ar ta cr-ef utzc para o contribuinte envolvido Ser ta, en
tão, uma declaração de parcialidade do Congresso Nacional,
inclusive na sua atual formação
_Entendemos, assim, que o dispositivo em foco deve ser r-e-

------------_:~~~~~-~~-~~~!::~:._:~~-~~:::~~:_~_:~:~~~------------------
1P179S1-3 NELSON WEDEKIN PMDB
....... "'••• PARECER ..

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões
Que ainda se processam, será definida após a elaboração do '

-------------~~~::~:~:~~~--~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:_------------------------------
lP179S2-1 NELSON WEDEKIN PMOB
............... PARECER "'••••••••

O cont eudo da Emenda, em confronto com o do Projeto, não
obstante os nobres propósitos do autor, não se harmoniza com
a statemãt tca Que orienta o Sistema de Planos e Orçamentos O
dispositivo, se alterado, tr-ta contra o pr-j nc í p f o da anuali
dade, não cccenec os saldos brcementér-tos serem aproveitados

-------------~~_:~:~:~:~~-~~~::~~:~:::_-----------------------------------------
lP17953-0 NELSON WEOEKIN PMDB
............ PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária, eis Que a proposta de exctuatvtceoe da folha de
salários para incidência de ccntr-tbutcões scctats destinadas
á Seguridade possui implicações bastante s tçn t f f ca't tvas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente medtante tratamento via legislação tnrr-accnst ttu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da eater-ta. de modo a Que possam ser atendidos
os dtver-sos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevêncta do assunto, e constceeanoo-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva. remetendo a mater1a
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
or-dtnár-to

lP17954-B NELSON WEDEKIN PMDB
••• "'••••• PARECER ••••••"'••

Quer a emenoa sucr-tmtr- o parágrafo 30 do artigo 272 do
Projeto

-----------------~:~~~:~:_~_:~~~~~:~~-~~~~~::~:-------------------------------
lP17955-6 NELSON WEDEKIN PMDij
••••••••• PARECER •••• "'••• '"

A emenda sob exame Quer modificar a redação do parágrafo
30 do ar-t 270, suprimir O parágrafo la do art 272 e aditar
uma aj tnea ao parágrafo 11 do mesmo ar-t 272, do Projeto de
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lP17955-6 NELSONWEOEKIN PMDB lP17977-7 PAULO ROBERTO CUNHA 'De
ccnst ttutcão

Ocorre Que nova versão do Projeto de consr ttutção acerta
damente et tmtna o pará9rafo 30 do ar-t 270 e o para9rafo lO do
ar-t 272, prejud1cando a emenda tnt e tr-amente

Pela e-ejudtctat toace.-------------------------------------------------------------------------------
lP17956-4 NELSONWEDEKIN PMDB
............ PARECER •••••••••

Face á supressão do 10, está prejudtcada a emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P179S7-2 NELSOI<! WEDEKIN PMOB
,.•••••••• PARECER 0:0 .

Pretende a Emenda alterar a redação dos car-aar-etos 90,
100 e 110 do artigo 272 do Projeto

O paragrafo 100 deve ser suprimido e quanto aos uar-açr-a-
fos 90 e 110 entendemos Que deve ser mant toa sua redação,

-------------~:~~-~~~-~:::~~~~_:_~~:~~::_--------------------------------------
lP17958-1 NELSONWEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER ..

Pela rejeição, em função do tratamento dispensado ã ques
tão, no Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lPH959-9 NELSONWEDEKIN PMDB
............... PARECER .

A EMenda deve ser eereteeoa por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de s teteeat taacãc

lP17960-2 NELSONWEDEKIN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a errenda a t teear a redação do tnctsc I da 110 do
er-t tço 272 do projeto

A redação do cf sccs tt tvc esta t acntcaaente colocada de
forma a alcançar seus precisos objetivos-------------------------------------------------------------------------------

1P17961-1 NELSONWEDEKIN PMOB
.......... PARECER •••••••••

A elevação gradativa da par-t tctaecãc dos Estados, 01s-
t r-t to Federal e auntc-atcs na arrecadação tributária, como
pr-ev t s t a no Hem II do 10 do artigo 461, fol a fórmula en
contrada, desde a Suncomtssâo dos Tributos, para ccsstbtt ttar
as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela

-------------~:~:~~~~----------------------------------------------------------
lP17962-9 NELSON WEOEKIN PMDB
............ PARECER ..

Temos convicção de Que o tratamento dado á Questão, no
Substitutivo, é o recomendável Pelo acolhimento parcial

1P17963-7 NELSONWEOEKIN PMOB
.............. PARECER ..

A emenda apresentada pelo nobre Constituinte, contem
aspectos Que representam efetiva ccntr tbutção para o aoer-tet
coe-ente co Projeto de Constituição
__Assim, sor-os pelo acof ntnentc parcial da emenda------------------------------------------------------------------------------

lP17964-5 NELSONWEDEKIN PMDB
........*••• PARECER .

A autonomta e um. atributo n tstór-tco das Universidades,
não cabendo estendê-lo ás tnsr ttutcões r-erer-tces na Emenda

1Pt7965-3 NELSONWEOEKIN PMDB
............ PARECER .

O conteudo da sr-opcs tcão. atendida pelo Projeto da Comissão
de sist eeet taecãc. traz desdobramentos Que, segundo a praxe
do d1retto br-as ti etr-c melhor se coadunam com a legislação

-------------~:~~~~~~~_:_:~~~~~~:~:~~------~-----------------------------------

coaeentc do Projeto de const ttutcãc Que ora se elabora
ass tm. somos pelo acolhimento parcial da emenda

1P1797B-5 PAULO ROBERTO CUNHA POC
.. PARECER •••••••••

Adotado por consenso o sar-tanentar-ts-ro. na COmissão
de ststenat taação. opinamos pela cr-ejudtctat tcade da Emenda

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
1P17979-3 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER .

A Supressão da norma da alínea -t- do item IV do artigo
17 do Projeto comb1na com os car-êmetr-ce por nos enumerados no
parecer a Emenda 1p16B15-5

Pela aprovação

1P179BO-7 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER •••••••••

A norma da at tnee "jA do tectsc IV, do art. 17 do Proje
to, foi por nos aproveltada (parecer a Emenda 1p16B1S-5)

Pela rejeição

1P179Bl-5 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER .

A presente emenda, não se ajusta com O entendteento predo
minante na Comtssão de sf stenat taacão

Assim, pela sua r-ejetcão

lP17982-3 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER .

A solução adotada no subst r t ut tvc melhor se coaduna com

-------------~~~~~~~:~~~_:~~~:~:~:~~~~~--~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~----------------
lP17983-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
• •••••••• PARECER .

Pelo acolhtmento parcial, em face da solução adotada no
sucst t tut tvc

1P17984-Q PAULO ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER •••••••••

A solução adotada no substitutivo, afigura-se-nos melhor
adequada a ctecos tt tvc cons t t tuctonat O parecer é pela apro
vação parcial

1P179BS-B PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER .

Segundo se nos afigura, o ccnteuoc da enenca versa so
bre matér í a Que, segundo a praxe do o tr-e t t o brasileiro, me
lhor se coaduna cor- a legislação cr-emar-ta pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P179B6-6 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Por ser mais apropriada a redação do subst ttut tvo Pela
aprovação parcial

1P179B7-4 PAULO ROBERTO CUI'lHA POC
........... PARECER •••••••••

Por ser nata epr-ccr taca a redação do sucst ttur tvc Pela
aprovação parcial

1P1798B-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

O dtsocatt tvc e necessário, no sent tdc de tornar opera
ctcoat teevets as at tv tcaoes de controle externo Pela r-ejet
çâo

1P17966-1 NELSONWEOEKIN
........... PARECER .

PMOB lP179B9-1 PAULO ROBERTO CUNHA
.. PARECER ••••••••• 'De

'te-os com tccãc de Que o tratamento dado á questão, no

-------------~~~~!::~!:~~:._~-~-~:~~~:~~~~:~--~:~~-~:~~~~~:~!~-~~~:~~~----------
lP179S7-0 NELSONWEDEKIN PMDB
........... PARECER ..

Seria tntquc cesacroor-tar- a propriedade or tvaoa.
Qualquer utilidade para o Estado

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P1796B-B NELSONWEOEKIN PMOB
.......... PARECER .

Convem ressaltar o mérito de trttc tat tvas Que objetivam
explicitar mecan1smos de defesa do neto ematent e No entanto,
a proposição em estudo aborda aspectos a serem ma1s adequada
r-eme tnser-toce na legislação or-utnar-ta , enquanto que aspec
tos mais abrangentes da matéria ja constam do texto do Proje
to Concluímos pela prejud1cial idade da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P17969-6 NELSONWEOEKIN PMD8
............... PARECER .

Pela rejeição, na forma do sunst t tut tvc------------------------------------------..------------------------------------
1D17970-0 NELSONWEOEKIN PMOB
.......... PARECER .

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
qU9 a Inda se processam, ser-a definida apos a elaboração do

-------------~~~~!~!~:~~~--~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_------------------------------
1P17971-e NELSONWEOEKIN PMOB
••••••••• PARECER ..

A Questão do sistema de governo, em face das d1scussões
Que atnce se processam, ser-a definida após a elaboração do
subat ttut tvo Pela prejudicialidade------------------------------------------------------------------------------

lP17972-6 NELSONWEDEKIN PMDB
............ PARECER .

vraa a acrescentar um parágrafo único ao art 70
Pr-cj eto de Constituição para. fazê-lo dizer Que o Brasil não
manterá relações rf tp'lomát f cas com Estados Que cesr-espett au.
comprovadamente, os dtr-ettcs humanos e tenham sido condenados
por essas práticas pelas Nações Unidas

Como afirmarmos, a propósito de outras emendas semelhan
tes, ctaocst t tvc desta natureza não deve constar do texto
const t tucronat , mas apenas o pr1nc'ipto da tntocab t t tuaoe dos

-------------~~~:~:~~-~~~~~::._~~-~~~~-~-~~~~~~:~-~-~::~~~~~:~~----------------
lP17973-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo

Pela aprovação parcial

1P17974-2 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~~!~-~~:~~~~~~~!:_~~_:~~~~~~~-~:_~~~::~~:~~~~~~----------------
1P17975-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER .

Tendo em vista a orientação adotada no sunst true rvo, o
parecer é pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P17976-9 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............ PARECER •••••••••

A emenda, contribui eeet tvaeente para o acr-tncr-amentc do
projeto constitucional já elaborado

Neste sent tdo. somos pelo seu acolh1mento
------------------------------------~------------------------------------------

1P17977-7 PAULO"-ROBERTO'CUNHA POC
........... PARECER .

A emenda apresentada pelo nobre ccnst ttutnte, contém as-
pectos Que representam efetiva conrr-tbutcãc para o aper-tet-

Pelo não acolhimento Trata-se de pormenor1zação tncoa
oat tvet COm um texto constitucional

1P17990-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER ..

A inserção da organização fudtctãr-ta no ttem II do ar-t
120 não et toe a origem da tntctat tva legal provir do cr-ccr-tc
Poder .ruatcter-tc. como, at tae, esta previsto nos arts 191 e
192

Pela cr-efudtctar toade

lP17991-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER .

O dtscos tt tvo do parágrafo untcc do art 117 é de fun
damental importânc1a para a uniformidade na elaboração e re
dação das leis, razão por que ficamos COl'1 a redação do proje
to

lP17992-1 PAULO ROBERTO CltNHA POC
• PARECER .

Tendo em vista Que os assuntos referidos no Projeto de
Emenda não estão tncrutoos na competência cr tvat tva da un tão ,
e desnecessário atrtbu1r competência Supletiva para os Es
tados

Pela rejeição

lP17993-9 PAULO ROBERTO CUNHA POC
.......... "'. PARECER .

O tnctsc XXIII foi supr tmtoc pelo Substitutivo do Rela-
tor

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
lP17994-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER •••••••••

Temos a ccovtccãc de Que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P17995-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............... PARECER .

A Emenda propõe a supressão do Hem VII do art 19o 17 do
Projeto

A sugestão ccnt tda na Emenda é válida, pois os disposi
tivos do Hem em apreço afi9uram-se-nos disoensávels

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP17996-3 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER ••"' .

A Emenda propõe a supressão do item VI do ar-t tso 17 do
Projeto

A proposta a nosso ver reveste-se de cocr-tuntcace e me
rece ser acolhida, resguardada a nova redação que venna a ser
dada pelo suost ttut tvc

Pela aprovação parctat , tendo em vtsta a ressalva aven
tada no parágrafo anterior

1P17997-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

1 Temos a coevtccão de que a matér ta em foco recebeu tra-
tamento adequado no projeto Pela prejud1cia11dade

1P1799B-O PAULO ROBErtTO CUNHA POC ~
........... PARECER "' .

A Questão do sistema de Governo, em face das d1scussões
Que atnoa se processam, será definida após a elaboração uo
evost ttut tvc pela or-ejuotctat toade

1P17999-B PAULO ROBERTO CUI"1HA PDC
........... PARECER .

A pr-esente emenda é complemento da no 1p1BOOO-7, em
vista da intenção do Autor ser a fusão dos tnctscs XIV e XVII
somos pelo acolh1mento da mas-na -
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lP1B017-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............ PARECER ..

E tncr-esctnctvet Que conste a gratif1cação nata11na e que
a mesma seja paga com base na remuneraçâo de dezembro De ou
;ro modo, ficaria descar-acter-tzada sua fllnçâo social

lP1B01S-S PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER .

A eater-ta não deve figurar na Constituição pelas razões
contidas na pr-ópr-f a fust te tcecãc da presente emenda Se a
fixação de percentual de mão-de-obra estrangeira e pertinente
a lei ordinária, nada impede que ela o faça-------------------------------------------------------------------------------

lP1B01S-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER ..

É fundamental que permaneça no Projeto o or-tnctptc da
1rredutib1l1dade, sem o Qual o trabalhador ester-ta sujeito a
toda sorte de abusos

Entretanto, com a finalidade de adequar o preceito à
realidade, devemos delegar à lei cr-dtnãr-ta. convenção ou a-
;ordo coletivo as ccsatvets exceções

'DePAULO ROBERTO CUNHA.1P1S014-7

lP1S021-Q PAUl.O ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER ..

A estabi r tcaoe, ent endtca como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre artn tr to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, r-et ter-aoeeenee. por uma solução harmoniosa-do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver limitado aquele
ar-nt t r-to e, não, como se propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador ccovctent e de que é parte vital e tnar tenãve t da
pr-oor ta atlvicade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, aoos
usada, é foseca fora COl"lO tnser-vtve t

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a toent tr tcecêo do empregado
com caocf et tvcs maiores da ercresa. significam para ela um
cetr-teõnto tnsucst ttutvet Investe o empresario em recursos
humanos, buscanuc habilitar e apr-Imor-ar- a Qual r r tcacãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emrn-eaat tcta. fundada na bl1ateralidade do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e 1mposit1va,
que, ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas

as fases da elaboração deste Projet.o foram apresentadas, es
tamos oferecendo formula conctt tatôr ta que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por 1toer-ances de
categorias econômtcas e profissionais que, dtuturnemente, vêm

se manifestando por todos os meios de conuntcacão , é a veda-

ça de conquistas em acordos ou convenções ccret 'ves , já cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro trwer-so. em que a necessidade imperiosa de
se expendtr- ou incrementar os rüvets de produção, até como
medida de salvação nacional cocer-a o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde que comoensatõr-tae a n\vel de remuneração Esse, al tas ,
é o exemplo que nos da o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penal tzar o trabalhador, é o melo eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida.

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens tvet as r etnvtndtcecões dos trabalhadores e consciente
das realidades do pafs , poderá, com maior flex1bllidade, dis
ciplinar essa controversa questão, optamos por Manter apenas,
a limitação da duração dtar-te do trabalho em B horas, no ma
"Imo

lP1B019-B PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............. PARECER .

Não concordamos com a argumentação do autor A garantia
de sobr-evtvêncta, no caso de desemprego tnvctuntar tc não cons
t ttut , nosso ver, mater ta de legislação ordinária, mas 01re1
to da maior s tantt tcação para o trabalhador

Deve, em ccnsequêncta. estar inscrito no texto constitu
cional A teãtstecãc ordinária, cabe, sim. a oer tntcãc da ma
ne tr-a de operacionalizar seu exer-ctctc

lP16016-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER ...

A outorga genérica do direito é a função da norma cons
titucional

Na forma como se encontra, se está vedando me1hortas e
conquistas futuras Desse modo, não deve o inciso ser supri
mido, mas aprimorado Assim sendo, basta apenas assegurar o
;alário do trabalho noturno como sendo superior ao diurno

lP1B020-1 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER .

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no eroreac e, portanto, como contraposição ao 1tvr-e ar-b i t r-tc

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tt tctc
saeente. uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o Que quer o empregado é ver limitado aouete
ar-nf t r-tc e, não. como se prcpata enganadamente, ter a garan
t ta irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
encr-eaaoor-, Canse lente de Que e parte vital e tnat tenavet da
crccr ta atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou mãoutna que, após
usada, é jogada fora como lnservwel

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
~es comprovados da baixa produtividade A cr-ét tca, a exoer t
êncta, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, signifiCam para ela um
patrimônio tnsubst ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habllitar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por- tuoc isso, é elementar que
seja virtualmente contrário a r-ctat tv tcaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preend1mento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emm-eaat tcta, fundada na ntiater-at toece do
contrato, uma condtcãc untnessoat , paternalista e tmpos tt tva.
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas Juctctats
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fõrmula conciliatória Que ref lete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dtuturnaeente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a
;erem uef tn tdcs pela legislação ordinária

lP1BOO7-4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............. PARECER .

A Emenda propõe o acréscimo das palavras" e das coo-
perativas" na at tnea "c'' do item 11 do artigo 17 do Projeto

A sugestão, a nosso ver, é oer-t tnente, cabendo ajustar o
acr-esctmc ao sucst ttut tvc

Pela aprovação parcial

1P180l0-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
....... $ PARECER ....

A ccnst ttutcâc não deve se omitir em relação ao seguro
contra acidentes de trabalho O Brasil é um dos campeães em
matar-ta de acidentes, sem Que os trabalhadores tenham uma ga
rantla efetiva de indenização Por essa razão, entendemos Que
o preceito deva ser ate r-ats amplo, com a finalidade de se
por um fim a quantidade enorme de abusos cometidos contra o
;mpregado

lPle004-0 PAULO ROBERTO CUNHA POC
............. PARECER ..

Dentro do posicionamento por nós adotado, r-escer tant e à
cr-ecettuacão const ttuctcnat da organização slndical, exct tct
taco no parecer à Emenda lp1681S-S, foi aproveitada a norma
da at tnea "b" do inciso IV do ar-t 17 do Projeto

Como a emenda prevê a sua supressão, somos pela sua r-ejer
;ão

lP18006-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............ PARECER .

Conforme expusemos no parecer a Emenda lplSB15-S, opta-
mos pela exclusão da norma da al tnea -e-. do tnc tsc IV, do
ar-t 17 do Projeto

A Emenda pr-opõe a nermenêncta. mas com outra redação
Somos pela r-ejetcãc

lP1B013-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............ PARECER .

A remuneração em dobro das ferias pode ser cr-ejuctctat ao
pronr to trabalhador, no sentido que representaria um custo a
mais para o empregador com consequentes reflexos nos seus
produtos

Entendemos Que deva ser apenas garantido o ctr-etto as fé
~ias no mtnteo 30 dias, com remuneração integral

lP18003-l PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............ PARECER .

A norma da al'inea "c" do item IV do art 17 do Projeto foi
por nos aprovet taoa, conter-me consta dos parâmetros exp l ici
tauos no parecer à Emenda lp1681S-S

Pela rejeição

lP1S014-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER .

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, romo consta
do Projeto, de 44 ou 46 horas, como proposto em r umer-os f ss t-'
mas eeencas , teve. de certo modo, um r-erer-enc tr-! comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das comtscões Temáti
cas, seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matér-Ia mais
adequada à legislação ord1naria

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que sõ a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida eccnôenca do
sats , mas, pelo desenvolvimento tecncrcatcc, por motivos de
interesse pubt tco ou até por comprovadas razões de ordem ost
ccsoctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
Oportuno, que mesmo no r-ectme atual de 4B horas semanais, va
rias categorlas, em oecor-r-êncta de 1e1 esoecte tca ou por for-

lP1S00B-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER .

A Emenda propõe o acresci mo ccs palavras to e de coooe-
r-at tvas- a aj tnea "b· do item II do artigo 17 do Projeto

A watér ta. a nosso ver, é pertinente, cabendo fazer o a
justamneto ao Substitutivo
cão

lP1B002-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............ PARECER •••••••••

Acolhemos a presente emenda. pots como just tf tca o pro
or-to autcr , trata-se de matéria ordinária que regulamenta o
exectcto da at tvtuade sindical, diretamente ligada às muta
ções scctats tns t tas a relação de emprego e que não deve
ser inflexivelmente tratada a ntvet de Constituição

Somos cet a aprovação

1P1BOOQ-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
......... "'. PARECER .'lI•••••••

A emenda apresentada, visa aperfeiçoar o texto do p-eje
to Constitucional e representa efetiva ccntr-tbutçãc para que
seu entendimento seja objetivado com a fusão dos dois incisos
contidos neste Projeto

Assim sendo, somos pelo acolhimento da emenda

1P1B012-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
............ PARECER ..

O direito à aposentadoria, apos determinado cer-tccc de
dedicação ao trabalho, é, a nosso ver , direito dos mais sts 
ntf tcat tvos para o trabalhador e deve constar do texto cons
titucional

Cremes ser, no entanto, mat er ta de legislação cr-dtnar-ta,
a especificação de todas as condições de exer-ctctc desse dt
r-ettc, tanto as gerats, quanto as aplicáveis a categorias
~articlJlares de trabalhadores

lP1BOOS-S PAULO ROBERTO CUNHA POC
.......... PARECER ..

A Emenda pr-opõe nova redação à al tnee -a-. do item IV do
art 17 do Projeto que coincide, em parte, com nosso cos tcto
namento a respeito de cr-aantaaçêo sindical, exct tcttaoc no
parecer á Emenda lp16B1S-S, discrepando em outros pontos

Pela aprovação ear-crar

lP18009-l PAUL.O ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER ..

E procedente a supressão do dispositivo, uma vez que se
trata de matéria de l eg l s f açâo cr-dtnar ta. especialmente os
seus parágrafos Procuramos, no entanto, incorporar a respon
sabilidade sues tcnãr-ta do empregador no tnctsc xxx do pr-cj e-
;0

lP1B0t1-2 PAUL.O ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER .

Assim como a const ttutcão prevê a jornada normal atar-ta
de 8 nor-as, também não poderia deixar de prever a jornada pa
~a trabalho em turnos ininterruptos

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP1BOO1-S PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.................. PARECER .

Ja optamos pela exclusão da nor-ma da at tnee ·h~ do in
ciso IV, do ar t 17 do Projeto

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------



536

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P1BO::!.1-0 PAULO ROSERTO CUNHA PDe 1P1B037-6 FRANCISCO ROSSI PTa

cão da despedida tnct tvaoa ou sem justa causa, em termos a
;erem oet tntoos pela teats tacãc cr-dtnar-ta

1P1B022-B PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Considerando tratar-se de matéria para lei ordinária,
propõe o autor desta Emenda a supressão do ar-t 12, XI, "t"
do Projeto de Const ttutcãc

Sendo este também o nosso entendimento manifestamo-nos
cet a aprovação da Emenda

lP18023-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenaa, atinente á at mea b do Hem v do Artigo 17,
procura estabelecer os parâmetros para o exerctctc do direito
de s-eve

A matér-t a encontra-se devidamente estruturada no Subs
titutivo em elaboração

Pela aprovação parcial

lP18024-4 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A norma da at tnea "o", do Hem IV, do ar-t 17, do Proje
to, é de ordem processual, do campo da lei ordinária e, ass1m
foi exctutca, na elaboração de nosso substitutivo

É o que propõe a presente Emenda
Pel a aprovação

1P1S025-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER •••••••••

A supressão da ar tnee -c'", do Hem IV, do artigo 17, do Pro
jeto, foi feita por nos, na elaboração de nosso substitutivo
(parecer â Emenda lp16B15/5)
~e1a aprovação

1P1B026-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER •••••••••

Considerando tratar-se de mater ta para legislação ordi
nár1a, propõe o autor desta Emenda a supressão do art 12,XI,
"h" do Projeto de Constituição

Sendo também este o nosso entendimento somas pela apro
vação da Emenda

lP1B027-9 PAULO ROBERTO CUNHA POC
••• "'•••• '" PARECER •• "'••• "'••

Considerando tratar-se de eatér ta de legislação or-dtná
r-ta, o autor da Emenda propõe a supressão do ar-t 12, XI, "a"

Sendo tambem este nosso entendimento somos pela aprova
ção da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP1B028-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
.......... PARECER ..

ccns tcerenoc tratar-se de mater-t a de legislação oro tná
r-ta, propõe o autor da Emenda a supressão do ar-t 12, XI, "fU
do Projeto de ccnst ttutcãc

Sendo também este o nosso entendimento man1festamo-nos
oe1a aprovação da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

lP18029-S PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

A norr-a da at tnea "n'", do Hem IV, do ar-t 17, do Proje
to foi por nós exctutoa. na elaboração do nosso substitutivo,
por conter matér-ta da 1e1 ordlnar1a

A Emenda propõe a supressão também
Pela aprovação

lP18030-9 PAULO ROBERTO CUNHA POC
........... PARECER ••*••••••

Considerando que a matéria deve ser tratada e-n lei ordl
nar-ra. o autor desta Emenda propõe a supressão do ar t 12, XI
"e" do Projeto de Constituição.

Sendo tambem este o nosso entendimento somos pela sua a
provação-------------------------------------------------------------------------------

1P1803l-7 FRANCISCO ROSSI PTB
••••• ""•• PARECER .

A Er'lenda em Questão objet1va permitir o oecósttc das
disponibil idades de caixa da União e das entidades sob seu
controle em tnst trutcão financeira or tcta t federal

Não obstante os elevados propositos do Eminente ccnst r 
tutnte , a matéria consutist ancrana na presente Emenda conf11 
ta com a slstemática geral adotada pelo Projeto, mot1vo por -

-------------~~:_~~:_~:~~-~~~-~:~:~~~~---------------------------------------
1P18032-5 FRANCISCO ROSSI PiB
........... PARECER •••••••••

A presente Emenda, após retificar o conteudo do ar-t 432,
sugere que seja o tempo de serviço computado para efeitos de
eccsenraccr ta

A met er-ta, a nosso ver, deverá se conter na legislação
tnrr-a-const rtuctcnat , razão pela qual op1namos pela r-efetção
da Emenda

1P1B033-3 FRANCISCO ROSSI PiB
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe a supressão da at tnea "a" do item VII do
ar-t 19o 17 do Projeto

O atsnosf t tvo , Cuja eliminação se propõe, afigura-se-nos
cesctctenco. con efeito

Op1namos, assim, pela et tetnacãc da at tnea a que a Emen
da se refere

PeI a arn-ovacãc

1P1B034-1 FRANCISCO ROSSI Pie
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu trata-

-------------~~:~-~~:~~~~~--~~-~~~~::~--~:~~-~~:~~~:~~~~~~~:_----------------
1P1B035-0 FRANCISCO ROSSI PTe
••••••••• PARECER .

Os deveres ela untão para com a seevtcêncta socta t são
mats extensos que a mera fiscalização

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P1B036-B FRANCISCO ROSSI PTB
.......... PARECER .

A Emenda vtsa a erradicar o item IV do art. 29. Por uma
questão de economia de espaço esta or-ovtoêncta vai ser pro
posta en nosso parecer Não concordamos, todavia, com a su
pressão da extaêncte de Que os Partidos sejam de âmbUo na
cional porque no nosso entendimento estas aseemtacões s6 se
valorizam e s6 atuam na plenitude na medida em Que possuam
aquele status

savor-évet em parte-------------------------------------------------------------------------------
1P18037-6 FRANCISCO ROSSI PTe
••••••••• PARECER .

A Emenda objetiva cent r-at tzar , em tnst ttutcões r tnancet
r-as or tctats federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta, não obstante os elevados cr-ccós t eos do
nobre consr ttutnee, é ele natureza tnrr-aconst t tuctona , dadas
as car-act er-tst tcas da matér-ta ctsctpt tnaca

A ccnst ttutcão que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes próprios de regulamento, se a pretendemos duradoura

Ass1m, somos pela rejeição da Emenda.

lP18038-4 FRANCISCO ROSSI PTB
••••••••• PARECER .

No entendimento do Relator, a reat ér-ta tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir r taur-ar ta melhor em legislação
cr-dtnar-ta, ets que a proposta de exctus tvtcade da folha de
sal ar-tos para tnctoêncta de contribuições scctats cest tnadas
à Segur1dade cossut ifTlplicações bastante atsntt tcat tvas no
financiamento de programas e ent 1dades ja consolidados no
campo scctar

Somente mediante tratamento vta legislação tnfr-accnst t tu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tnotsoensévets ao
desdobramento da mater ta , de MOdo a que possam ser atendidos
os d1versos aspectos envctvtocs

Em vlsta da relevância do assunto, e ccns ioer-encc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suro-esatva, remetendo a matér1a
a ulterior ccnatcerecão. ao ensejo do processo legislativo
ordinário

1P18039-2 FRANCISCO ROSSI PTB••....•*. PARECER ..
A Emenda tem por r tnat toaoe tnctutt- paragrafo no artigo

270 do Projeto de ccnst ttutcãc da Com1ssão de S1stemat1zação,
de modo que f1quem imunes ao teceste de renda os r-endtcentos
correspondentes a proventos de anosentaocr-ta até 20 salários
mtntece

Não obstante a tmccr-tâneta da Emenda Que se trata de mate
ria que, por sua natureza e car-acter-tst tca. deve ser regulada
a ntvet de teatstacãc cr-ctner ta e não no texto const t tucto
nat

O problema não é de imunidade mas, s1m, de isenção Cabe
ã tet , entre mtr-taoee de rendimentos, especificar os Que se
sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributa
cão Somente quando se trata de proteger valores fundamentais
é que a Constituição deve intervir e criar restr1ções ao Le
atatat tvc

No caso em debate, a -eat teaee econômico social pode se
apresentar camb1ante, ensejando que pessoas com rendimentos
reduzidos numa determinada espécie percebem, também rend1men
tos expressivos noutras escectes - o que oesaccseuia solução
untca. r'glda, via Constituição A Lei Ordinária ten melhores
condições para a adequação da norma aos fatos

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP18040-6 FRANCISCO ROSSI PTe.* PARECER •••••••••

A Proposição, embora dtaconne sobre matér-ta const ttuctonat , c
ontêa desdobramentos que melhor se situam no âmbito da legis
lação cr-dtnar-ta e complementar

lP1B041-4 FRANCISCO ROSSI PTB
........ "' PARECER .

De modo gener1co, esta feita a exceção para essas catego-
rias, no 2 do artigo SB, no Projeto do Relator

Pela rejeição

1P1B042-2 FRANCISCO ROSSI PTe••••••• *. PARECER .
O valor dos nenet tctos nr-evtcenctar-tos não pode ser eetace

t ectoc com base em relação direta entre o cenee tctc e o salá
rio do trabalhador Nesse cálculo há que se considerar o tem-
po de trabalho e de contr-tbutcãc do segurado, sob pena de
se tnv tant l tzar- a pr-car-aaacão r tnancetr-a da Previdência So-
cial

1P18043-1 FRANCISCO ROSSI prB
........... PARECER •••••••••

E tndtscut tve t que a médla de vida do er-as t t etr-c aumentou
consideravelmente nas últimas decadas Provas de tal asserti
va encontramos nos dadas que, sobre o assunto, são ecenectccs
pelo IBGE D1ante desse fato e das dificuldades t tnancetres
do ceis , julgamos tníust tr tcevet e inoportuna a diminuição
tanto do tempo de serviço como da ldade para obtenção de eco
sentador1as

Pela rejeição

1P18044-9 FRANCISCO ROSSI PTB
••••••••• PARECER .

Na analise do dispositivo que se pretende emendar - o
art 466 do Projeto de const ttutcêo - entendeu-se que a maté
ria não e de natureza constitucional, tendo sido totalmente
Rejeitada

Portanto, somos pela -ef etcêc da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP1B045-7 FRANCISCO ROSSI PTB
* PARECER .

Pelo não acolhlmento, tendo em vtata a orientação adotada
no subet t tut tvc

lP18046-5 FRANCISCO ROSSI PTB
............ PARECER .* .

Pela rejeição da Emenda por se tratar de materia tnrr-acons 
t t tuc tcna t

lP1a047-3 FRANCISCO ROSSI pTa
••••••••• PARECER ••••••••"

Temos a ccnvtccãc de que a eacer-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela pr-ejudtctat tdena-------------------------------------------------------------------------------

lP1B048-1 FRANCISCO ROSSI PTB
................ PARECER ..

A norma Constitucional federal 1mpedirá a proliferação de
acntctctcs sem conntcões cuja cr-tacac as vezes se da exctus t-'
vamente pelo interesse de obtenção de Verbas do Fundo de Par
t tctcacões Municipais

Pela r-ef etção-------------------------------------------------------------------------------
lP18049-Q FRANCISCO ROSSI PTS
• PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela peejudtctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP1B050-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
• PARECER •••••••••

Quer a emenda alterar dispositivos constantes do artigo
272 do projeto

Entendemos que as alterações propostas roeorcmeter-ão os
obf et tvos visados naquelas normas, descaracterizando o seu
alcance

1P'8a5l-1 JOSE CARLOS MARTINEZ PMOB*•••••••• PARECER .
A Emenda objetiva a supressão da coocetêncta residual

(ar-r 261) para o-crecãc dos contribuintes contra a guta go
vernamental

A justificação não procede ocr-que existem cr-tocrctcs ge
rais eecectr tcos para a proteção do contribuinte, restringin
do a ação aover-nenenrat qualquer que .seja o numer-o de tmoos
tos,

A nosso ver, a dtnâmtca socto-econômtca exlge que o Esta
do dteoonna de rtextnt ttoaae na estruturação do sistema de tm
postos

1P1B052-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER *••••••••

A Emenda propõe a supressão da ar tnea -e- do item IX do
artlgo 17 do Projeto

Referido dtsoostt tvo, a nosso ver, é oesntctencc. poden
do ser e11minado sem quebra da unldade dO conjunto e sem afe-



537
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APREseNTADAS

tal' o subst ttut tvc
Pela aprovação. portanto

1P1B052-0 JOSE CARLOS MARTINEZ PM06 lP18072-4 JOSE CARLOS MARTINEZ PMD8
••••••••• PARECER .

Sendo a Marinha um orgão do Governo Federal, suas ter
ras não poderão ser atr-tbutoas aos Mun1clp10s

Temos ccrwtccão de Que o tratamento dado à questão, no
Substitutivo, e o recomendável Pelo acolhimento parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP18053-B JOSÉ CARLOS MARTINEZ PM06
••"'•••••• PARECER .

Pela prejudicialidade. tendo em vista a solução adotada pelo
subst ttut tvc

lP1B054-6 JOSÉ CARLOS SABOIA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela pr-efuctctat tcaoe. tendo em vista a solução adotada pelo
Substitutivo

lP18069-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O substitutivo do Relator sucr-tmtu o art 72, não ha
vendo, portanto, o que emendar

1P18080-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda substituir O termo -enceést tncs ccncut
ser-tos- por «reocetce r-eet t tutvete ", porque o empréstimo é
sempre voluntário, o contrário de ccecutscr-tc

Embora concorde com a tmcr-ccr teceoe apontada, não parece
que a correção adequada seja transformar o emor-ést 1mo em tm
posto Há muitas extsênctas para os teacstos que a ccnst t tut
cão não deseja estender aos eecr-est teos São institutos dtver
sos Os impostos repousam em fatos geradores Que precisam ser
deftnidos com grande cutoacc. o que extne tempo e pesquisa pa
r-a tntr-cducãc de cada novo tmccstc , já eecr-est tnc compulsório
previsto no Projeto ut t t f zar-a os fatos geradores dos tmoostce
já exlstentes, podendo ser estruturado e cobrado separadamen
te, prestando-se, pois como instrumento ef tcaz para levanta-

-------------~:~:~-~:_~~::~~:~~_:~_:~~~:_~:_::~:~~~~~:-~~~~~::_-----------------
1P18081-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda seja estendtda aos Munic1p10s a compe
tência para tnst t tutr- outros impostos além dos Que lhes são
nomlnalmente atr tbutuos , A juet tetcet tva é a de que ser-ta uma
Questão de just tca e eoutcace para com os euntctntce

Ora, os muntctctos estão inteiramente t tvr-es para a tns
t ttutcêc de taxas r-eauner-etcr-tas dos serviços prestados aos
mcntctpes e podem tambem cobrar contribuições de melhoria'
para as obras que provoquem valorização de tnovets Além dis
so. para atender aos serviços cuot tece gerais, dlspõem de 3
lmpostos ctscr-tmtnaccs no texto do Projeto

Assim. estando os euntctptos sur tctenteeente acutnnca 
cos , não na que falar em tníust tca ou tnequtcaoe pelo sim 
ctes fato de assegurar-se a União e aos Estados a faculdade
de criar outras 1mpostos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntctptos Estes têm atribuições ctrer-ent es , mats centradas •
na comunidade local - para cujo t tnancramentc o tnstr-u 
menta ideal e a taxa e a contribuição A União e os Estados,

-------------~~::~_:~~.:_~~~:~~:~-~::~~~:~-~:_~~:::~~~:~~_:~~-~~~~::~:_---------
1P1BOB2-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe-se. através da presente Emenda. que as contr-tbut
çôes cr-evtates na Constttu1çao lntegrem o art. 257 juntamen 
te com as demais espectes t r tbut ar-j as impostos, taxas e con
tribuição de aetncr-ta

Não obstante o seu caráter tr-tbuear-tc. entendemos devam
as ccntr-rbutcões ser mantldas paralelamente às demais figuras
tr-tbuear-tas , observando-se porem, o ctaccstc no ar-t 264,
t tens I e HI

'rata contribuições apresentam car-acter-tst tces especta 
1tas tmes , uest tnencc-se a necessldades as mais dtver-s tr tca 
das. o que, a nosso ver, justtf1ca o tratamento própr10 Que
lhes tem srcc dado em nossas Constituições, acentuando o seu
aspecto parafiscal

Em face do exposto, e não obstante as razões tnvocadas I

pelo t tustr-e Autor da Emenda, consideramos ma1s condizente •
com o nosso sistema tr-tbutãr-tc a forma que lhes foi dada no
projeto

------------------------------------------------------------------------------~

1P1807S-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Ternos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela cr-efudtctat toace

lP18076-7 JOSE CARLOS MARTINEZ PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela pr-ej ud fcf a'l tdade , tendo em vtata a sotucão adotada pelo
Subst1tutlvo

lP18077-S JOSE CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame abrange o cr tncrctc da vinculação
de recursos para o enslno, tendo s too aprovada na forma do Su
bst ttut tvo

1P18074-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

A Emel"'da entra em detalhes no que d1z r-esoetto aos
mandatários nuntctnats O Projeto do Relator e menos interven
ctcntata

lP18073-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
• •••••••• PARECER ."'•••••••

Pela aprovação O 4 do artigo 49 passou a ser parágra-
fo untcc do artigo 57 no subst ttut tvc do Relator

Pe1a aprovação

lP18079-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER .

O eminente Constituinte José Carlos Martinez propõe que o
imposto sobre propriedade ter-r ttcr-tat rural. atr-teutcc aos
Estados. alcance taecem a propriedade crectat (art 272, I)
Justifica que poderão ser tributadas luxuosas mansões ccns
tr-utcas em fazendas e que ainda haver1a correspondência com o
imposto sobre cree-reeece predial e ter-r t tor ta t urbana, atr t
butoo aos Muntclp10s

Afigura-se procedente a emenda Parece que o Projeto de
ccnst ttutcãc cmt t tu a propriedade predlal rural pelo efeito
de copiar o teceste que vinha de Constituições anteriores,
referindo apenas a propriedade ter-r rtcr-tat , mesmo corcue esta
desempenha papel preponderante para a produção e a eensur-acêc
do uso do sete

Mas a nova ve-eãc do Projeto de Constituição preparada
pela ccetsaãc de s tetemat taecãc, está mantendo o tributo
sôbre o tar-r t tor-f o

lP18078-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Visa ã supressão do ar t 471 do secreto de Constituição, que
extingue O tnst ttutc da enfiteuse Em nossa octntãc a supres
são se impõe vez que a enfiteuse tem origem medieval e não
mais ccr-r-esconoe as nossas necess1dades etuats , nem a opinião
ooutr tnár ta prodomlnante, que censura os contratos perpetuas-------------------------------------------------------------------------------

lP1808S-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Compar-t t t hamcs da preocupação do Eminente Autor de Emenda•
pela tmncr-t âncj a do assunto Entendemos. atnoa.cue não s6 a
~~pressão "orçamentários e ", mas todo o tnctsc seja suprimi-

----~----~;~ã~ã;:ã---------~~;é-êÃR~Õ;-~~;;;~EZ--------------------;;~ã--------

•• " •••••• PARECER •••••••••
Esta Emenda cof et tva que o repasse pelos Estados aos

Mun1c1p1os de parte do produto da arrecadação do IPI que os
Estados receberiam da untão seja feito imediatamente pela
União aos auntctptce ( 30 do ar-t 277 do Projeto de Cons
tituição)

Contudo, haver ta incoerêncta tio tratamento ftscal estabe-
lec1do na repartição das recettas trtbutãrias entre a União
• os Estados e os Munic\p10s

---------~~~ã~ã5:6---------~ÕS~-C~~~ÕS-;~;;N~Z--------------------;;~;--------

••••••••• PARECER •••••••••
A Emenda protJõe a inclusão de ma1s um item no artigo 286

para lmpedir seja o mun1c1p10 campel tdo a pagar a contrlbui
ção previdenciár1a do empregador

O assunto está deslocado, porque not\tulo VII, relativo

PMOB1P180S0-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
."'•••••". PARECER •••••••••

lP1B061-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••• "'•••• " PARECER •••••••••

Pretende a emenda alterar o parágrafo 60 do artigo 272
do Projeto

Tal modificação prejudtcara o alcance da norma proposta,
e1 tmtnandc a sua er tcécta

lP1B062-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
•••• " •••• PARECER •••••••••

O combate à pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e factive1s podem ser alcançados median
te a justa proteção aos dlreitos do tr-atia tnaeo- e medtante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário xecessa
r-te é, ademais, que a Le1 Ma10r contenha 00 pr-tnctctc cr tata
1tnc do combate a pobreza

Pela aprovação nar-ctar-------------------------------------------------------------------------------

lP1B071-ó JOSÉ CARLOS MARTINEZ PM08
••••••••• PARECER •••••••••

A pi"oposta encerra t,1trom1ssão indevlda do Estado no
Munlcipi0

lP18058-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A elevação gradat1va da car-t tctpecãc dos Estados, nts-
trtto federal e Municlpios na arrecadação tr-tnutér ta, como
pr-avtata no ttem 11 do 10 do artigo 461, fol a fórmula en
contrada, desde a suocomtssão dos Tributos, para possibilitar
as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição

1P18063-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMD8
•••" ••••• PARECER .

Modif1ca a redação do tnctsc IH, do ar-t 60 do Projeto
de const ttutcãc, mas não parece aperfeiçoar o texto-------------------------------------------------------------------------------

lP18064-3 JOSE CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PAREC;:Fl •••••••••

Pretende a Emenda alterar a redação dos lJarágrafos 90,
100 e 110 do artigo 272 do Projeto

O parágrafo 100 ceve ser suprimido e quanto aos parágra-
fos 90 e 110 entendemos que deve ser mant lda sua redação,
pela sua precisão e alcance-------------------------------------------------------------------------------

lP1B065-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
.......... PARECER ••••• " •••

A questão do s1stema de Governo, em face das discussões
que atnde se processam. será definida após a elaboração do
substitutivo Pela cr-efuctctat teace

lP18056-2 JOSE CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Entendemos que o autor traz uma efetiva contribuição para
o apr-tecr-amentc do projeto quando sugere a supressão do 4
do art 196 e do art 387 e por esta razão consideramos a
emenda parcialmente aprovada Quanto ao ar-t 295 não podemos
acr-ovã-tc ccts tem o objetivo de garanttr ao legislativo os
recursos, cuja arrecadação é competência do Executivo, para o
desenvolvimento de suas funções O art 379 procura assegurar
recursos para a ecucacãc, o que pretendemos assegurar. porém
com outra redação

Pel a aprovação parc1 at

lP18055-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a Emenda alterar a redação dos parágrafos 90,
100 e 110 do artigo 272 do Projeto

O parágrafo 100 deve ser suprimido e quanto aos parágra-
fos 90 e 110 entendemos que deve ser mant1da sua redação,
pela sua precisão e alcance

lP1B059-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente Constituinte José Carlos Martinez quer mo
dtficar a redação do 30 do ar-t 270, suprimir o 10 do
art 272 e introduzir alteração no t t do mesmo ar-t 272.
do projeto de ccnst ttutcão. no eent toc de estabelecer com
clareza que O Imposto sobre cr-edttc não tnctdtr-ã nas opera
ções r-ej at tvas a ctr-cutaçãc de mercador-tas e a pr-estação'
de serviços real taacas para consumidor final, trtcctese em que
incidiria apenas O ICMS

A r-eqêncf a do Projeto é confusa, sendo de resto matéria
de lei complementar

Nova versão para o Projeto de Constituição suprime o
30 do ar-t 270 e o 10 do art 272. deixando de fazê-lo ,

1amentavelmente, Quanto ao 11 As et tetnações , de qua 1quer
forma, superam a presente discussão e prejudicam a emenda

lP1B057-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Quer a emenda alterar cnsoos tt tvce constantes dO artigo
272 do projeto

Entendemos que as alterações propostas comprometerão os
objettvcs visados naquelas normas, descaracterizando o seu
alcance

1P1B07D-B JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A providênc1a é absolutamente necessária em favor da
moral idade

1P18066-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER ."•••••••

Propõe a emenda alterar a redação do trrctso I da 110 do
artigo 272 do projeto

A redação do dtspos tr tvc está tecn tcaeente colocada de

------------_:~~~:_:_:~::~=:~-~~~~-~~::~~~~-~~~:!~~:':--------------------------
lP18067-8 JOSÉ CARLiJS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

---------------------~-~~~~!~!~!~~~-~~-~~~~!~~-~~:~~~~~~~~-~-~~:~~:~:~~~-------
1P18068-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER .

Este dispositivo (art. 73) tot sucr tmtco pelo subst t-'
tut tvo do Relator
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP1BOS!:::-6 JOSE CARLOS MARTI NEZ PMDa lP18097-0 JOSE CARLOS MARTINEZ PMD8

ao s teteea Tr-ibutário, não se trata à instituição de ccnrr-t
eutcões - do que decor-r-e não ser este o local pr-óprio para
disciplinar- sua isenção ou imunidade

Além disso, a matéria cale melhor- na legislação ordiná
r-ia, na qual são definidos os contribuintes, as tnsencões as
bases de cálculo, etc Não deve, pois ser Objeto do dtecos tt t
vo constitucional, se ficou afeto a lei indicar quem deve
ar-car com as contribuições nrevtcenctar tes

---------------------------------------._------------~-------------------------

lP180B6-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

Em parte a proposta encontra arner-cue nas disposições

------------_:~:~~~~~~~:_-~~~:-:~~~~::~~-~:~:~~~-------------------------------
lP180B7-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A elevação gradativa da participação dos Estados, Dis-
trito Federal e Munic\pios na arrecadação tributária. como
prevista no item I! do 10 do artigo 461, fo1 a fórmula en
contrada, desde a Subcomissão dos Tributos, para possibilitar
as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição

lP180B8-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
.......... PARECER ...

O substitutivo do Relator supr1m1..1 o art. 5B Que at r-t
bui às Constituições estaduais dispor sobre a iniciativa co -

-------------~~~:~_:-~-~:::~~~~~-~~-~~~::_-------------------------------------
lP18089-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
........... PARECER .

A Emenda objetiva alterar a denominação dos "empréstimos
cO'llpulsóriOS" para "impostos r-est ttutvets ", sob o fundamento
de Que eles são tributos da espécie "impostos" Também or-e 
tende estenoer- aos rlun1c1pios a competência para cobrar em 
préstimos ccecutscr-tcs , uma vez que eTes enfrentam situações'
r tnancen-ee ntr tcets com calamidades eõct tcas , tal como I

ocorre com os Estados e a Uniãc.
Nenhuma das pretensões pode ser aceita A cr tmeü-a, por

que os empréstimos comoutsor-tcs não estão sendo ccns toer-aoos '
como tributo, no Projeto, além disso é de ressaltar-se que '
seu fato gerador é idêntico ao dos impostos e, ees tm, se
eles tivessem a denominação de "impostos r-esr teutvets ", ocor
reria evtcenteeente o "bis in toem" A segunda, porque o Nluni
ereto sob calamidade cumtca não deveria agravar ainda mais a
sua população, com cobrança de espr-est tno comcutsór to Os Es
tados e a União arrecadam o empréstimo em varias tocat toaoes
para combater a calamidade tccet teace nalguns mu,'lc\pioSI já
o mentctntc teria de arrecadar todo o emor-est tec na pr-ópr-Ia 1

zona sujeita aos rigores da calamidade-------------------------------------------------------------------------------
1P18090-2 JOSÉ CARLOS MARlINEZ PMDB
••••••••• PARE=CER •••••••••

Pela rejeição, em função do tratamento ctspenseoc á ques-

------------_:~~.:_~~-~~~~::~---------------------------------------------------
lP1B091-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
•• " PARECER •••••"'•••

Pretende a Emenda em apreço alterar o item lI! do ar-t
251, substituindo-se o termo valorização pelo termo benefi
cio, uma vez Que este seria melhor aplicável à contribuição
de melhoria

Parece-nos toacecueoa a sunst ttutcãc proposta, pois a va
lorização e que expressa o benet tcto proporcionado ao imóvel
pela realização da obra pública Reforça essa assertiva o fa
to de que se não houver varcr-tzecãc não se poderá cobrar a
ccntr teetcão de eetncr ta

Adema1s, sob o aspecto reoactcnar , ver1fica-se Que a ut t-'
t taacãc do vocábulo beneetctc, em subst ttutcêc ao termo valo
rização, afetar1a a clareza do of scos tt tvo sunr-actt aoc

Pela rejeição

lP18092-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PM~B
.............. PARECER •••••••••

A imunidade tributária dos templos de Qualquer culto tem

~~~~~~~2~c~~a ~b~~~i~~~~~ç~os~~:t~~~~~iSn~ae~~~~~i~6d:rã~ {~:
ctus tve l evar- a interpretação mais restrita que a vigente,
deixando de act tcae-ee. por exemplo, a embarcação, ve tcutc ou
avtão. usado como templo móvel, exctuatvamente para a pratica
do culto, que a doutrina considera abrangldos pela imunidade,
com base no texto vigente----------------------------------------------------.--------------------------

lP1B093-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER ...."'.......

Visa alterar a redação do -caout " do ar-t 20 do Projeto
de const ttutção para incluir os Munic1ploS como unidades fe
deradas Como dissemos, a propósito de outras emendas seme
lhantes, Consideramos a proposta desaconselhável

Pe1a rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18094-S JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
"''''••••••• PARECER ...."''''.''''''.

Há engano, na justificação da Emenda, quando afirma Que a
competência residual teria sido estendida aos Munidpios, no
art 261 do Projeto de COnstituição Essa competência s6 está
prevista para a União, os Estados e o Distrito Federal Con
sequentemente, a Emenda está prej teteeea

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP1B095-3 JOSÉ CARI.OS MARTINEZ PMOB
........... PARECER ••••••"'••

A Emenda proposta nada oferece no que diz respeito a
substâncta Quanto ao aspecto formal é suser rvet o que pr-opõe
o substitutivo do Relator

lP18096-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER ~

O ccnreõoc da Emenda, em confronto com o do projeto e
das demais emendas atinentes ao mesma assunto, não obstan
te os nobr-es crccôattos do Autor, não se harmoniza "com a
sistemática que orienta os cr-tnctptos na parte r-etât tva I

aos Planos e Orçamentos

lP18097-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
................. PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto como contraposição ao I tv-e ar-ot tr ro
do empregador de despedir o empregado, tor-nou-se, artificio

samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categor1as envctvtoas têm se manftes
tado, reiteradamente, por uma SOlução harmoniosa do problema

Na ver-cede. o Que quer o encresaec é ver t tmttaoc aquele
aenf t r-to e, não, como se propala enaanacemente, ter a garan
tia irrestrita de per-manecer no emprego contra a vontade do
empregador. Consciente de Que é par.te vrtat e tnar tenãvet da
própria atividade empresarial, sabe Que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máquina Que, após
usada, é jogada fora como tnservtver ,

De sua parte, não interessa ao emprt,lador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregada, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o ccnnecteentc tecntco. a identificação do empregado
com os objetivos eatcr-ee da empresa, significam para ela um
oatr tnôntc tnsunst ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habil1tar e aprimorar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, é eteeentar que
seja virtualmente contrário ã rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absotut amente negativo par-a os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não na porque se trazer
para a relação eaor-eaat tcta. fundada na btiater-at toaee do
contrato, uma ccncncãc uni pessoal. paternal teta e tmcos tt tva,
m~~~à:sajuà~~1~i~o tempo, sempre foi causa de tormentosas de- "

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos orececenoo rôr-muta ccnct t tator-ta que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas. ecet ta por lideranças de
categorias econômicas e profissionais que, dtutu-nanente, vêm
se manifestando por todos os melas de comunicação. é a veda

ção da despedida tmot tvaca ou sem justa causa, em ter-mas a
~erem definidos pela legislação crdtnar-ta

1P1809B-8 JOSÉ CARLO~ MARTINEZ PMDB
• PARECER ••••••"'••

Além desta, foram apresentadas várias Emendas como o pro
pós t to de suprimir c item V do artigo 264, que veda a cria
ção de privilégio processual para a Fazenda suct tca, em cetr-t
mento do contribuinte
_O fundamento da supressão é o de que, para melhor defen 
der os interesses do_Erario Publico, conviria a presença de
pr tvt téatos em favor da Fazenda Publica, privilégios esses
que o dispositivo procura et tetner-

Já COl'l relação à Just tr tcat tva. achamos Que ela realmente
pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse tnotvtcuat
do contribuinte contra o interesse da comunidade representada
pela União, pelos Estados ou pelas MuniC'\pios Enquanto pare
ce legitimo presumir a boa-fe da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode dizer
em relação ao contribuinte, pois que ao lado dos contribuin
tes honestos, leais, existem também os de má-fé, prontos a
eternizar as questões fiscais para t tr-ar-em provetto pessoal,
necf ante retenção de Quantias que em verdade pertencem ao Te
souro Nacional, Estadual ou Municipal Ha necessidade, portan
to de criação de óbice as ações protelatórias dos maus ccrrtr t
cutotes , a fim de que o Tesouro nossa contar também com as
contribuições deles, deixando de pressionar ainda mats os con
tr-tbutntes de cea-re, para compensar a sonegação dos recalci
trantes Entre tais óbices, com certeza, estão os privilé
gios, desguarnecendo, POrtanto, a Fazenda Publica na defesa
dos interesses da comu(tfdacle A emenda esta correta ao pro
pugnar pela manutenção dos nr-tvttéatcs , vale dizer, pela manu
tencãc de instrumentos et tcaaes na defesa dos tnter-eeees pú
blicos
__Alem do exposto. existe no cnsoos tt tvo const t tuctona l em
foco uma presunção contra o esctr ttc de just tce do Congresso
Nacional, que e apresentado como tendente à expedir norma pro
cessuat que favoreça uma das partes em cr-ejutzc da outra O
item 264 citado teria por objetivo ultimo evitar que o Con
gresso Nacional viesse a criar norma processual que desse a
Fazenda Pública va-rtaqem nas Questões fiscais, ao mesmo tempo
que tr-ar-ta pr-ejutzo para o contribuinte envctvtoc Seria, en
tão, uma declaração de nar-ctat tnade do CongrESSO Nacional,
inclusive na sua atual formação
__Entendemos, assim, que o dispositivo em foco deve ser r-e-

------------_:~~:~~-~~-~~~~~:~.:-:~~-~~:::~~:_:_~~:~~::------------------------
lP1B099-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A questão do s1stema de Governo, em face das discussões
que ainda se processam, será definida apcs a elaboração do
substitutivo Pela prejudicialidade

lP1B1OO-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••• ~••• PARECER ••••"'••••

O substitutivo CIo Relator: Já esta empregando a expan
são "função de ccrrr tanca- e não "cargo em comissão".-------------------------------------------------------------------------------

lP1Bl01-l JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
............ PARE::CER •• "' .

Os tnctscs VII e VIII do artigo 86 ja foram suprimidos
pelo Substitutivo do Relato"

W18102-0 JOsE. CARLOS MARTINEZ PMOB
........... PARECER .

Os bens publicas compor-tam uma ceteaor-ta Que é de uso
gratuito do povo - ruas, praças, etc O dispositivo crctbtnoc
a conversão deste uso e obscuro Quanto a determinados bens 
EdiHcios publicas por exeectc. o assunto pode ficar a cr-t té-

--------~----~~~-~:~-~:~~-~~~~~~~!:~-~~-~:~~:~:~:~~::~-~~~!~!~!~~:!~~~---------
lP18103-8 ...OSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PAReCER •••••••••

O Substitutivo do Relator suprimiu o artigo 50-------------------------------------------------------------------------------
lP18104-6 JOSE CARLOS MARTINEZ PMOB
............. PARECER .

O consenso de varias constituintes, pelas dlversas Co-
missões mant tver-am os terrenos da mar-tona entre os bens da
Unão É pendente manter esta deliberação-------------------------------------------------------------------------------

lP18l05-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARE:.CER •••••••••

O Substitutivo do Relator suprimiu os parágrafos do ar
tigo 55 e inseriu os parágrafos tntctc eetabetecencc que são
reservados aos Estados as comoetê-ictae que não lhe sejam ve
dadas pela ccnst ttutcão'". Oeste modo, a Emenda nãc pode pros
perar------------------------------------------------------------------------------

1P18106-2 JOSE CARLOS MARTINEZ PMDB
• PARECER .

A conat ttutcão expt tctta a posse sabre terras apenas da
União e dos êstadosPeoer-ats As l1has ear-tt tmas pertencem à
Un1ão e as fluviais, aos Estados Os Estados, por sua vez,
podem estabelecer nas suas constituições normas relativas ao
doní nfc sobre as ilhas r tuvtars

------------;----~:~~-~~!~~:~~-------------------------------------------------
lP18107-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
........... PARECER ••••••••• ~

O Projeto de Emenda. estabelece r-esatvas para as funções
de Agentes nct tt tcos • uesneceeser-tc pois o Substitutivo do
Relator se refere apenas a funções ne agentes cüm tcos , in-

------------_::~~~~:_::!:~:~:::~~~_:~:::=~~-~:~~-~~_:~~:~~~:~~~----------------
lP1B108-9 JOsé: CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Matéria impertinente ao texto da COnstituição Federal
concet tvet sim com as conet ttutções Estaduais ou tets Munici
pais

lP18109-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER ......" ••••

A importânc1a que tem o ensino para o pais justifica a perma
nência do ctsccs tt tvc

lP181l0-1 JDSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
•••••••• '" PARECER ...

Além desta, foram apresentadas var-ias Emendas como o pro
pósito de suprimir o 'Hem V do artigo 264, Que veda a cria
ção de or tvt téatc processual para a Fazenda Publ tca. em uetr t
mento do contribuinte
_0 fundamento da supressão é o de que, para melncr- defen 
der os interesses do_Erário Publico, conviria a pr-esença de
privilegias em favor da Fazenda Publica, ,privilegios esses
Que o dispositivo procura eliminar

Ja com relação à justificativa, achamos Que ela realmen:"e
pesa Existe, no ccntenctcso fiscal, o interesse individual
do contribuinte contra o interesse da comunidade representada
pela União, pelos Estados ou pelos Munic'pios Enquanto pare
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pcelP1S129-1 ROBERTO FREIRE
••••••••• PARECER....••••••••

lP1B123-2 JOSe CARLOS MARTINEZ PMOB
•••••• 'l' •• PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_:~~~~:~_:~:~~:~~-~~-~~~!~:~--~~~~-~~:!~~~:~:~~~:~:_------_.-------
lP18124-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e
4B7, que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram suprimidos no SUbstitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado a emenda numero

-------------~~~~~~:~-----------------------------------------------------...--
lP1B125-9 JOSÉ CARl.OS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER ••••••••• 4

A Emenda em exame propõe alterar o ar-r 12, XV, -c- do Pro
jeto de Constituição

Concordamos com as razões expostas pelo autor na sua juet t-

-------------~~::~:~_:-:~:-~~~:_:~~~~~=~~--~:~:~:~-~:-:~:~~:-----------------
lP18126-7 JOSE CARLOS I.'ARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Através desta Emenda, pretende o autor supr tmtr- o ar-t 12
XIV do Projeto de ccnst ttutcêc

Concordamos com o autor que a matéria deste otspcstt tvc
~~~1~~~~ ~;~i~~~~~o de texto fonstitUCional, mas sim de te-

---. --------------~:~~-:~~~~~=~~-----------------------------------------------
lP18127-S ROBERTO FREIRE PCB
••••••••• PARECER •••••••••

Em r-e1ação à Seção I I - Dos Orçamentos - o il ust r-e Cons
tituinte propõe ai teracões , sendo Que algUmas são r-etat tvaa a
forma como os orçamentos serão apresentados mas Que, na es-

~~~~~a~n~~~~~ra~:~~~~~ss~~ ggj~tgr~~o~~~~~ia~ã~ra~o~~iement~~
ou mesmo ordtnár ta, apresentando ainda dtspos tt tvos Que já
estão no Pr-cretc apresentado pela Com1ssão de Sistematização
apenas com diferente ordenamento e dtstr-tbutcãc por artigos,
parágrafos e itens, e que, inclus1ve estamos mantendo na
atual proposta

Entendemos assim que parte da emenda está sendo aprove1-

------------_::~:_~.:._~:::~_:~~!~~~.:._:_:~~:~~~~:~:_~~~~~:~:_~~~~~:~~:~:~:_-----
lPla12a-3 ROBERTO FREIRE PCB
••••••••• PARECER •••••••••

Embora o item ~aP do art 317 seja pass5veJ de alteração,
porque a expressão ~esta em curso de ser a não se apota em fa
to concreto, como requer a técn1ca redac10nal de um texto le
gislativo, somos contrário á supressão do ~capuP do artigo
317, como propõe o autor, porque, nosso entendimento, a fun
ção social da propriedade rural dexe estar assegurada na Lei
Matar, devendo ser remettda à legtslação ordinária a sua de
finição

-----------------~~~~-~:!:~=~~-~~_:~~~~~--------------------------------------.-

:~~:~:~~~:~~-~~-~~~~~~~-_:_-~~~:~:~_:~~~:_~:_:~~~~~~-~~~::~~~~~~:-------
lP1B117-8 JOSE CARLOS MARTINEZ PMD8

competência estadual configura violação ao cr-tnctpto federa
tivo e não dever ta ser acntr too.

O Projeto da Comissão de sistematização mantém o texto

------------_:~:~~~~~----------------------------------------------------------
lP1S11B-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emen:::la sob exame quer que seja deixado para a lei com 
plementar a matar-ta atinente ao aspecto espacial, no que ccn
cerne á tnctoêncta do ICMS Nesse sent.too. troca a entrada,
"em estabelecimento de contribuinte, pela entrada "no terr-t
tório nac íona t " Alega Que nos demais tributos matar-ta dessa
espécie também é versada em lei ccnuneeentar . que vigora, ha
anos, o crtter-to de exigir o imposto por ocasião do desembara
çc aduaneiro, com benefícios para o contr-o te e sem prejuízo
para os contribuintes, que a alteraçao dará maior s ts temat tza
cão ao imposto e vem atender aos ansetos manifestados pelos
secr-etér-tcs de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de Ca
nela

Parece evidente Que toda a matéria contida
no " deveria ser transferida ao Código Tributaria Nacio
nal, entre a definição dos fatos ser-eocr-es ; Por outro lado,
a concisão tmanente a uma Constituição não deveria explicitar

~g~i~~~e~o ~~~:r~o~~on~~c6~~:~ ~Gv~~~ ~~b~:r~ii~él~~ã~~sop~~;
regra baatca de exegese jur'dica ensina que não cabe dtstin 
autr- onde a lei não dtst tnaue

São judiciosos os argumentos da emenda, quer fique o as 
sunto na Projeto de Constituição, Quer venha a ser regida em
lei completar

----------------~-~~~~~:~-~:_~~~~:~:~~~:~_:~~~~~:~_:~~-~-~~~~:_---------------
lP18119-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
•••• "'•••• PARECER •••••••••

A elevação gradativa da car-t tctcecâo dos Estados, Dis-
trito Federal e Municlp10s na arrecadação tr-tbutãr ta. como
prevista no item II do lo do artigo 461, foi a fórmUla en
contrada, desde a Subcomissão dos Tributos, para pOSS!b11itar
as acomodações necessárias e decorrentes dessa etevacão Pela

-------------~~~~~=~~----------------------------------------------------------
lP18120-B JOSÉ CARl.OS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECE:R •••••••••

O em1nente ccnst ttutnte José Carlos Martinez propõe seja
suprimido o 1 do art 272, Que outorga aos Estados e ao
Distrito Federal a ccsstbt t tdade de instituir adicional ao
imposto sobre a renda Dtz Que os Estados foram for-temente
eoutnnoaoce na nova parttlha tr-tbutâr-ta, com o ICM ampliado
mediante a tntegração dos 5 impostos untcos federais mais o
ISS municipal, a reversão do Imposto rer-r-ttcr-tat Rural .a com
petência do Imposto sobre doações e heranças e a preservação
do 1mposto sobre veículos automotores Adtta que a untãc vai
sofrer com o novo sistema, tendo que fazer aumento nos tnccs
tos de sua concetêncta.

Os argumentos reforçam outros contidos em emendas também
suceesatvee , todas procedentes no entender elo carecer-tate

-----------------~~~-~-:~~~::~~-~:_~~:::~:~:~=~~_::!~-~~~!:~~~-~_!~~~~!~------
lP18121-6 aosa CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do suost trut tvc um minirno de
especificação das bases de tnctoêncta de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita especi
almente à ccntr-tbutcãc empresarial, o entendimento do Relator
é no sentido de exct tctter a diversificação da base, de modo
a romper com o cu-cure ViC10SO aer-acc pela incidência exclu
siva sobre a folha de salar tos Quanto a eanutencão do fatu
ramento e do tucr-c, parece-nos óbvio Que se trata de fatos
geradores d1ferentes, Que poderão ser ut tt t aauos pelo ieçts
lador de acordo com as peculiaridades econômico-financeiras e

-------------~~~~:~~~~:~~-~~_::~:_:~~!~~~~~~:~---------------------------------
lP1B122-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
••••••••• PARECER ••••••••• _

O ccnteuoc da Emenda, em confronto com o do Projeto, nao
obstante os nobres propósitos do autor, não se harmoniza com
a s tstemát tca que orienta o Sistema de Planos e Orçamentos O
dispositivo, se alterado, iria contra o cr-tnctntc da anuat t
cace. não podendo os saldos orçamentários serem aproveitados
no exerctcto eubsequente--------------------------------------------------------------------------:.-----

lP18115-1 JOSÉ CARLOS MARTINE:Z PMOB••"'••••11'. PARECER •••••••'t".
A emenda deseja excluir, das importações sujeitas ao

ativo fixo ec aqutr-tnte, assim como os serviço~ destinados ao
pr~~e~~Oa~~Od~~~V~õ ~~~~e~~n~~,C~~;~~~u~ç~~daçao do item I do

A matér ta é defensável tanto peja incidência Quanto pela
não tnctcêncte Trata-se de detalhe técnico e ccr t t tcc cujo
enfoque tende a mudar no tempo Por isso, melhor seria Que
fosse transferido para o Código Tributário Nactona t

Entretanto, a nova versão pr-epar-ada pela_Comtssão de SiS:
temat tzacão, repete no Prejeto de ccnst ttutcãc o texto oriu~
do da Comissão do Sistema 'rr-tbutar-rc. dete-ntnancc a r-ejetcãc
de emendas contrárias

---------~~~ã~~6:;~---------~~;~-~;~LÕS-~~~;NEZ--------------------~~~~--------

••••••••• PARECER ••"'••••••
A Emenda dá nova redação à aj tnea "a" do item I do arti

go 17 do Projeto
As retormutacões em estudo e: tramitação incorporam, com

redação um tanto enver-s te tcaoa, mas com o mesmo objetivo, a

propo~~;s~~~~~~: ~~oE~~d;idO levado em conta o erro dat t l c-
gráfico "automatização"; que por iSSO so poderia invalidar a
proposta

Pela aprovação parcial
---------~~~ã~~;:ã---------jõs~-~;~~õs-;;~~;~~~--------------------~MÕ~--------

••••••••• PARECER ••••••••• _
A emenda sob exame quer suprimir a letra "b~ do item II

oo 11 do art 272 do Projeto de Constituição, o qual esta
belece a imunidade do ICMS sobre petróleo, combustíveis 1í-

~~~d~So~t~~~o~~~a~~~e ~~~~~~~~~ 6:~~~~' ~u:l ~t~~ ~~ós i ~i~~ina;
casuismo contra Estados produtores dos bens isentados, tanto
que deixa na tributação o carvão, o álcool e demais energéti
cos, que não há lógica em transferir recursos de Estados mats
fracos para São Paulo que, no fundo, seria o_visado, que a
construção de usinas htdroelétricas pela Un1ao, deixaram as
terras estaduais alagadas e improdutivas-, deslocando fam'-
lias aumentando tensões sociais e os cont1gentes de traba-
lhadores desalojadOS, justificando-se compensação aos Esta-
dos, que apesar d1sso, o projeto ainda privaria esses Esta
dos da receita do fornecimento de energia elétrica, ao mesmo
tempo que a Estado de São Paulo não pague qualquer importân-
cia pela manutenção e crescimento de sua industr1a, Que o
dtspositivo em foco prejudica os Estados e Minicipios do
Pará, Sergipe, Paraná, minas Gerais e outros produtores de
energia elétrica, mais os Estados e Munic1pios da Bahia e Rio
de Janeiro, além de Serg1pe, na qualidade de produtores de

petr*~~~riç~~m_b~:~~~:~s ~6~~ede~1~~~g~ãnça de tmposto de

lP18113-S JOSE CARLOS MARTINEZ PMDB
........... PARECER •••••••••

Quer o eatnente Constituinte José Carlos Martinez, Que seja
sucr-tetoo o 3 do ar-t 272 do Projeto de Constituição, o
qual promete teuntoaoe do imposto sobre transmissão "causa
nor-t ts " aos bens que s1rvam de moradia 00 cônjuge sobreviven
te ou de ner-oetros vust tt tca que a exclusão da tributação
permtt trá a tr-anerer-êncta de verdadeiras fortunas sem o paga
mento do tr-tbutc, por ausência 1 tmttat tva, e que as legisla
ções locais poderão estabelecer a isenção na transmissão do
unlco irr6vel restdenctal para o cônjuge sobrevivente

Procedem as obj ecões da emenda
Nova versão para o projeto de const ttutcão já suprime o

~~i~b~o~~~~1~~~:g~~i~eq~:ssg~ ~~~~~~ ~og~~n~e i~~~~r60~0~e~e~;
moradia. ::. _

---------~P1ã~~;:;---------JÕSé-C;~~õ~ MARTINEZ PMDB
.",,,,•••••• PAREC~R ****".... _

Entendemos que o autor traz uma efetiva ecrrtr-tbutção para
o acr-tecr-amentc do projeto quando sugere a supressao do 4
do ar-t 196 e do art 3B7 e por esta razão cons tder-amos a
emenda parcialmente aprovada Quanto ao ar-t 295 nao podemos
aprova-lo pois tem c obf et tvc de garantir ao Legislativo os
recursos cuja arrecadação é competência do Executivo, para o
desenvolvimento de suas funções O ar t 379 procura assegurar
recursos para a educação, o que pretendemos assegurar, porém
com outra redação Pela aprovação parcial--------_. ---------------------------------------------------------------------

:~~~!:!~~:~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~:~:~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~:::~~:~~:_---------
lP1Bl10-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMOB

ce legitimo presumir a boa-fé da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode dizer
em relação ao contribuinte, pois que ao lado dos contribuin
tes honestos, reata, existem tambem os de ee-re, prontos a
eterntzar as questões t tscats para tirarem provetto pessoat ,
mentante retenção de Quantias que em verdade pertencem ao Te
souro Nacional, Estadual ou Municipal. Há necessidade, ccr-tan
to de criação de obtce as ações orctetatôr-tes dos maus cont r t
butntes , a fim de que o Tesouro possa contar tamnee com as
contr-tbutcões deles, deixando de pressionar ainda mais os con
t r-tbutntes de boa-fé. para compensar a sonegação dos recalci
trantes Entre tais óbices, com certeza, estão os privile
gias, desguarnecendo, portanto, a Fazenda Publ tce na defesa
dos interesses da comunidade A emenda esta correta ao pro
pugnar pela manutenção dos cr-tvt téatcs , vale dizer, pela manu
tencãc de tnstrumentos eficazes na defesa dos Interesses pu
bt tccs

Além do exposto, extste no dispositivo ccnst ttvctcnat em
foco uma presunção contra o esptr-t tc de justiça do Congresso
Nacional, que é apresentado como tendente á expedir norma pro
cessual que favoreça uma das partes em pr-ejutzc da outra O
item 264 citado teria por objetivo ultimo evitar que o Con
gresso Nactcnat viesse a criar norma processual que desse a
Fazenda Publ tca vantagem nas questões fiscais, ao mesmo tempo
que traria pr-ejutzc para o contribuinte envolvido Seria, en
tão, uma declaração de parcialidade do Congresso Nactcnet ,
inclusive na sua atual formação
_Entendemos, assim, Que o dispositivo em foco deve ser re
tirado do Projeto, como pretende a Emenda.

---------~~~~~~~:;---------jõs~-~;~~ÕS-;;~;;~~~--------------------~;~~--------

••••••••• PARECE:R •• I!' ••••••

O princip10 da 'isonomia, acolhido pelo subst rtut tvo,
abarca a não discriminação
especificações suscet tvets , de provocar polêmicas

As escectr tcecões devem-se afastar do polêmtco, circuns
crevendo-se á proteção aos di rei tos e liberdades fundamenta
ts

------------------~~~~-~~~~~~=~~-~~~:~:~----------------------------------
lP1B112-7 JOSÉ CARl.OS MARTINEZ PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende, a Emenda, excluir a faculdade do Poder Executt
vo de alterar as at tqoctes ( 1 do ar-t 270 do Projeto de
Constituição} dos impostos dos incisos IV {IPI} e V (ISDF)
mantendo para os tmpostos dos tnctscs I e II

O objetivo do cr-tnctntc da anterioridade da lei tributa
ria é ev1tar a cobrança inesperada do tr-Ibute no próprio exer
ereto financeiro em que fol tnst ttutoo ou aumentada.

De acordo com o Projeto de Constituição ( 1 do art 270)
o pr-tnctpto da anterioridade não se aplica, bservadas as con
dições e 1 tní tes estabelectdos em lei, aos impostos c1tados
nos ttens I, r r , IV e V (art 270)

Desta forma, pela aprovação parcial da Emenda quanto a fa
cutcaee do Poder Executivo alterar as allquotas dos impostos
dos itens I e II e rejeição quanto á exclusão dos 1tens IV e
V

Pela aprovação parcial .--------------------------------- ---------------------------------------------
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Julgamos conveniente manter o ar-t 319 ao Projeto. com as al
terações cabtveta
Somos. pois, pela rejetçêc da Emenda

1~18130-5 NELSON WEDEKIN PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

Não entendemos como adequada a indicação. no corpo da
Carta Magna que se quer elaborar. de quais setores da econo
mia bras i letra deverão ser objeto da proteção teeccr-ãr-ta de
que trata o parágrafo 10 do artigo 301 do Projeto Aliás, a
própria natureza da proteção (temporaria) ja esclarece que a
conjuntura econômica é quem apontará, no momento histórico a
dequado, os setores necessitados de proteção

Pela rejeição da aeence

lP18131-3 NELSON WEOEKIN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Entendemos Que a redação atual do inciso é oemastaceeente
cetatntsta E fundamental estabelecer o pr-tnctptc do repouso
semanal remunerado Quanto ao restante, encarregar-se-a a lei
;"'dinãl"'a de regulamentar

1P18132-1 NELSON WEOEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Questão dos tnvest teentos de capital estrangeiro no
pa i s tem despertado as mais acirradas polêmicas Temos prefe
rido. neste imbrógl lo. uma posição trttermedtàr ta - nem a xe
nofobia impensada nem a posição tepatr-ót tca. chamada de -en
tregulsta" O problema crucial é Que o capital tcr-ãnec e es
sencial ao nosso desenvolvimento. por outro lado. em contra
partida. apresenta seus aspectos negativos Sopesar os dois
lados da m-coteaát tca, recordar nosso conhecimento experimen
tal do assunto e extrair o ponto de ct tmtaacãc deste capital
para os tneer-esses do sats - ets at uma diflculdade ceuctat ,

O fato é que a tmcor-tâncta do capital estr-anf etrc para os
destlnos do Pais representa um fenômeno dinâmico, e não está
tico Hoje. poderemos dIspensar um certo ntvet de fnvestlmen
tos externos. amanhã, talvez não possamos. Hoje. podemos
ter a necessidade de propiciar incentivos para atrair o capi
tal estrangeiro, podemos querer r-ecocnà-ro

Pareceu-nos desta maneira, mais satisfatório. deixar ao
legislador crdtnãr-to. mais afinado com a conjuntura econõetca
de sua época. as definições anecuaces ao respectivo momento
histórico Não devemos. dentro desta ótica, criar condicio
nantes no corpo da Carta Magna de maneira a tnvtaet i taar-, no
futuro a escolha de alternativas mais adequadas aos interes
ses e necess tcaces nectcnats

Queremos uma ccnet ttutçãc que transcenda os problemas e
ctscdtccs e conjunturais Que possa viver o Pais

Dentro deste esntr-tto. somos pela rejeição da Emenda

lP1B133-0 NELSON WEDEKIN PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda dá nova redação â at rnea -a- do item VEr do ar-
tigo 17. para determinar a co-gestão d05 empregados nas em-
presas publicas, sociedades de economia mista. eoter-qutas e
fundações. em conformidade com a tet

A matérla reveste-se de complexidade e pode suscitar. se
accurtca. conflitos de natureza as mais diversas. com pr-efut
zos para o desempenho das tarefas que lhe são afetas

Pela rejeição. portanto.-------------------------------------------------------------------------------
lP18134-B NELSON WEDEKIN PMDB
........... PARECER •••••••••

As terras ocupadas pelos tnctos são bens da União, con-
soante prevê o 20 do art 425 do Pr-ojeto de Constituição
Tais terras oest tnam-se à sua posse permanente. cabendo-lhes
o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das ue t
t tcaoes nelas existentes e dos cursos t iuvtats (art 425)

Com as considerações acima. sendo os temas ocupados pelos
f nutos bens da União. tecosatvet seu regtstro nos cartórios
teoatt tar-tcs , como propõe a emenda

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18135-6 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-efetcãc, com base nos argumentos expedidos no parecer
à emenda no lp10495-5-------------------------------------------------------------------------------

lP18l36-4 NELSON WEDEKIN PMDB
.......... PARECER .

Nenhum ordenamento jurld'co pode agasalhar o ortncvcto
da tncr-eecr-tt ttrtt tcece de direitos. sejam os do Estado. sejam
os do ctdaoãc Mesmo no campo penal. os crimes mata graves,
contra a vtoa, por exemplo. prescrevem A Constituição ou a
lei. assegura tats garantias mas, se por inércia, desinteres
se ou ignorância dessas propr1as garanttas. o tttular do df
~eHo não o reclama no devido tempo, não hâ como socorrê-lo

lP1B137-2 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Assunto polêmico O consenso até agora obtido está con
signado no substitutivo do Relator Que por medida de prudên
cia. deve permanecer até Que o assunto segue debatido no Ple
nário

lP18138-l NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A nova redação ao Hem III, do ar t 373. do Projeto, não
contribuiu para o aperfeiçoamento do que all se encontra,
aoeouadaaente, prece i t ueco_______________~:2.:_~~!:~~~~ _

1P16139-9 NELSON WEDEKIN PMDB
•••••• "'•• PARECER ••••• "'•••

vtsa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que disci
plina o tratamento tributário a ser dispensado a microempre
sa (art 267)

Pelo exame do assunto. chegamos a conclusão de que a mi
croempresa. em face de sua importância econômico-social, deve
ficar tmune aos impostos da União. dos Estados, do utstr-tto
Federal e dos Munic1pios, ressalvados os prevtstos no ar-t
270. itens I. li e V

Por outro lado, conatcer-ancc-ee a conveniência de que a
matéria seja tratada a ntvet nacional. para Que se lhe impri
ma certa Uniformidade. entendemos que a. microempresa, para
fins de usufruir a imunidade, deve ser definida e car-acter-taa
da mediante lei complementar

lP18l40-2 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER .

Por se tratar de matéria da let ordinária, na elaboração
de nosso substitutivo optamos pela exclusão da norma da alt 
nea "n", do item IV. do art 17, do Projeto

A Emenda propõe sua manutenção. com outra redação.
Pela rejeição

lP1B141-1 NELSON WEOEKIN PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

Acredita o Relator Que a presente emenda contém relevante
matérla para lei tneraccnst ttuctonat

·lP18l42-9 NELSON WEDEKIN PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda está propondo providência óbvia Se o projeto
prevê regime untco para os servidores pub l tece dos -ieces-

-------------~~~:~-~:~::::~:::_~~~~~::::.~-~::~:~::_~_:~~:~~:~-~:_::~~~-------
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1P18143-7 NELSON WEDEKIN PMDB
.......... PARECER •••••••••

A autonomia é um atr tbutc histórico das universidades,
não cabendo estendê-lo as instituições isoladas.

Pela rejeição

lP18l44-5 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A obrigatoriedade da ccntr-tnutcãc sindical foi contemplada em
nosso suoat ttut tvo, apenas Que fixada pela assembléia geral
da ent tcace atndtcat
~e1a aprovação

1P18145-3 NELSON WEOEKIN PMOB
.......... PARECER •••••••••

A norma jur1dica deve ser fundamentada em tato concreto.
razão pela qual a expressão "em curso de ser- não deve cons
tar no texto const ttuctcoat , o que. fatalmente, levaria a tn
terpr-etacões duotas ou a abusos por parte de esoecutaocr-es ,

Entretanto. julgamos ser matéria especifica de legisla
ção cr-atnêr ta à definição da função social da terra Pela
rejeição

--------~-------------~--------------------------------------------------------

lP18146-1 NELSON WEOEKIN PMOB
••••••••• PAReCER •••••••••

As for-mas de monopólio propostos no ceput do ar-t 310 da
Emenda, exceto Quanto á importação e exportação. já constam
do texto do projeto

A cceer-ctat ização e distribuição dos cer-tveocs do petró
leo, nos termos do suost ttut tvo, não são objeto de monopólio
por se referirem a atividades em parte exer-ctcae , e com rela
tiva eficiência. pela tntctat íva privada, não justificando-se
estender a interferência do Estado sobre mais esse segmento
da eccnoena

O 20 deve ser desconsiderado, por problemas de técni-
ca teatstet tva ele trata de " empresas nactonats a que se
refere o cecut do et-etso anterior- e no cecce do artigo não
nenhuma referência a "empresas nac tonats ",

Pelas rzões acima expostas fica também prejudicada a ma-
tér-ta objeto do 30 da Emenda, pelo que somos pela r-ejetcãc
da emenda

1P18147-0 NELSON WEOEKIN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simplificar a redação do Projeto. pela eliminação de expres
sões ou de artigos er-esctnctvets ~ pr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o princtpio do direito. como o fez o Pro
jeto de Constituição. sem, entretanto. estender-se em aspec
tos Que ouat tr tcae a mater ta e Que são pertinente à legisla
ção ordinária.
Pela r-efetcãc

1P18l48-8 NEf..SONWEOEKIN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela prejudicialidade

1P18149-6 NELSON WEDEKIN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Permite a emenda o alistamento e o voto aos maiores de
ceaessets anos de idade.

Entendemos Que a idade para o alistamento deve corres
ponder aquela da r-eeponsaott tcace civil e penal

Aos dezesseis anos de idade, o jovem atnoa não adquiriu
a maturidade necessária para o exerctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncação e dos recursos da infor
mação escrita.

Pela r-ejetcãc

lP18l50-0 NELSON WEDEKIN PMDB
•••••••• '" PARECER ."'•••••••

Matéria tecer-t tnente ao texto constitucional quando
apresentada de modo detalhado Os nr-tncvctcs genes,sim. a ca
sutst tca.nêc

1P1B151-8 NELSON WEOEKIN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Ao conet ttutção veda o exer-ctcto de funções em diferentes
poderes Que serve a um estará impedindo de serviço do outro
Há ainda o Problema da acumulação-------------------------------------------------------------------------------

1P18152-6 NELSON WEDEKIN PMOB
••••• "'••• PARECER •••••••••

Pela r-ef etcãc.
A proposta é matéria de legislação ordlnarta

lP1B153-4 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O ntscoa-t tvc que trata da jornada de trabalho não con-
sunstancta matéria constitucional De fato. esse instituto
deve refletir uma situação conjuntural que só a let pode a
tender Quarenta horas não conviria a um determtnaoo momento
da vtda econômica do sats , mas pelo desenvolvimento tecnoló
gico. por motlvos de tnteresse caet tcc ou até por comprovadas

razões ele ordem cs tccecctar , podem vir a ser a solução ide
al

Em ccnsecuêncta do exposto. fica rejeita a presente emen-
da

lP18154-2 NELSON WEDEKIN PMOB
•••••• "'•• PARECER •••••••• '"

Cuida-se de matéria Que deve ser tratada em capttutc próprio
e araseeca a mfnudêncfa

lP18155-1 NELSON WEDEKIN PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de norma cuja especificidade aconselha que dela
se ocupe o legislador ordinário

-----------------------------------~-------------------------------------------

1P18156-9 NELSON WEDEKIN PM08
••••••••• PARECER ..

Em que pese a tmocr-tâncta da contribuição do autor para a
cct tt tce agrlcola (através do ceeoonr-amentc em dois parágra
fos, do artigo 326). a matéria emendada e a do referido dls
positivo no Projeto Constitucional são casatvets de tratamen
to em teatstacãc ordinária.

Pela rejeição

lP18157-7 NELSON WfEDEKIN PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria de Que trata a eeenca demonstra a sens tbt t t
dade do Autor em relação a justa retvtnntcecãc das donas-de
casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de
seu dtret tc a filiação ao sistema previdenciário na quaj t >

cace de segurado antecenos , não obstante. Que a inovado 
r-a adoção do cr tnctpto da untver-sat toace de cobertura da
Seguridade Social, acolhido no subst ttut tvc, proverá por s t
só, com a vantagem de sua general idade, o fundamento até ho
je reclamado como necessãr-tc á plena integração da dona-de
casa ao sistema ct tctat de previdência A par-t tr- de tal
provisão. nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de -ee
postergar o exerctctc desse direito pelas donas-de-casa
brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases des
se exercvcto

lP1B158-S NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Os ocjet tvcs perseguidos pela Emenda conf11tam com a
orientação adotada pelo subet ttut tvo.

---------------------~~:~-~~~~~~~~-------------------------------------"--------
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lP18163-1 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• pARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de ststemat taacão, opinamos pela cr-eãuctctat toace da Emenda

Prejudicada

lP18162-3 NELSON WEDEKIN PMDB
........... PARECER .

Pelo não acolh1mento, tendo em vista a or1entação adotada
no sunst t tut tvc e o fato de que a cceatbt t tcace de legisla

ção sobre os 1tens pretendidos já decorre do restante do tex
to.

lP16167-4 NELSON WEOEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Entendemos desnecessária a criação da figura do bem condo
mtntat da União e dos Estados, nesse caso, posto que os 1
e 2 do ar-t em questão já cr-eveêem a participação no resul
tado da exploração-------------------------------------------------------------------------------

lP18165-B NFLSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A nova redação da at tnea "mO do item IV, do ar-t 17 do
Projeto, proposta nesta Emenda consagra o cr tnctptc da untct
dade sindical, ao passo que optamos pelo plural tsno. embora
com algUma exceções (parecer a Emenda lp16B15-5)

Pela r-efetçêc

lP18164-4 IVO MAINARDl PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente Constituinte Ivo Ma1nardi Quer alterar o item
II do 10 ao ar-t 272 do projeto de ccnst ttutção, Que eseaec
tece não se compreender na base de cálculo do ICMS o IPI quan
do a oper-ação for fato gerador de ambos os impostos. aetvtndt
ca que a exclusão do IPI se seja admitida nas operações entre
contribuintes e relativas a produto destinado à tncuatr-tar tae
cão ou ccmer-ctat teacãc. conforme decisão dos secr-tãr-tcs de
Fazenda ou ee Finanças reunidos em Canela em agosto de 1987

A matéria comporta controvérsia e mUdança no tempo, moti
vo pelo Qual nem deveria ser tnctutoa ell'\ texto de uma Const1
tutcãc Que se preze A regência é propr1a do Código Tributá
r10 Nacional, onde devem ser eetanetectcos os fatos gerado-
res, bases de cálculo. sujeitos passivos etc.

Mas, a prevalecer em ruvet Constitucional, afigura-se
mais sintética e justa a redação do Projeto, estabelecendo
uma regra geral sem preocupações casutst tcas e unicamente ar
r-ecacatôr-tcs O sistema tributário deve até est1mular proces
sos mercadológ1cos mais modernos e de menores custos, como
vendas diretas do fabricante

Adequadamente, nova versão do Projeto de Constituição su-
pr1me totalmente aludido 10 Prejudicada. pois, a emenda em
ntvet ccnat t t uctonat ,

adot ano por consenso o Parlamentar1smo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicial Idade da Emenda

Prejudicada

1P18177-1 HAROLDO SABÓIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo. na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada---------------------------------------------------'- ...--------------------------

lP18165-2 IVO MAINARDI PMDB
............. pARECER •••••••••

A Emenda objetiva determ1nar a não eumutat tvtdece das con
tr tbutções referidas no artigo 263 do Projeto de Constituição
da ccatssãc de Sistematização

Na hipótese, não obstante a r-etevêncta dos argumentos do
Nobre Parlamentar. entendemos Que a proposta centr-ar-ta a Sis
temática geral adotada na elaboração do Projeto em questão

pela rejeição

lP1817B-O HAROLDO SABÓIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. na forma do Substitutivo.-------------------------------------------------------------------------------
lP18179-B IVO MAINARDI PMDB
• PARECER •••••••••

A Emenda em exame propõe alterar o art 12, XV, "d~ do Pro
jeto de Constituição

Concordamos com as razões expostas pelo autor na sua justi
ficação e somos pela aprovação parcial da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P18181-Q IVO MAINARDI P/IfOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1p18182-B IVO MAINARDI PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela r-efetcãc, em função do tratamento dispensado à Ques
tão, no Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP181BO-1 IVO MAINARDI PMDB
• •••••••• PARECER .

A Emenda visa a supressão da segunda parte do 20 do
art 257

Essa segunda parte compõe, com a parte tntctar , uma uni
dade lógica que representa coerentemente a tnccr-tâncta do
pr-tnctntc e a necessidade de sua observância para se ating1r
o objetivo aatcr- Que é a justiça fiscal

Portanto. não a consideramos desnecessária, porquanto
mostra a verdadeira relevância e dimensão dos objetivos in
sertos na parte 1n1cia1

Pela r-efercão-------------------------------------------------------------------------------

lP18163-6 IVO MAINARDI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão das aj tneas -a- e -b- do item 111
do artigo 259 do Projeto de ccst trutcêc em exame, com o obje
tivo de tor-nar mais simples e conciso o texto constitucional
Na ntpõtese.não obstante a relevância dos propositos Que ins
piram o Nobre ccnet ttutnte, inclinamo-nos pela forma adotada
pelo Projeto, por considerá-lo maf s clara
Nesses termos, somos pela rejeição da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP18161-5 NELSON WEDEKIN
••••••••• PARECER •••••••••

A tr-r-eeteatet t teeoe é pr-mctptc consagrado
Pelo não acolhimento

lP18168-2 NELSONWEDEKIN PMDB
.............. PARECER .

As regras básicas estabelecidas no texto ec Projeto de
conet ttutcâc nos parecem suficientemente abrangentes para as
segurar os objet tvcs preconizados cera proposição em anal tse
Os aspectos de detalhe concernentes á regulamentação da maté
r ta poderão ser mais adequadamente tratados na teatsiacão cr-
atnar-ta Desta forma, ccnctutsos pela or-ef udtctar tdeoe da
Emenda

lP18166-6 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As ilhas oceânicas e costeiras que abrigam sede de munt-'
ctpros , tnctus tve Capitais como Florianópolis, Vitória e São
Luiz, possuem ár-eas urbanas que deverão ser preservadas, em
razão do interesse e da segurança da própria coletividade.

Essas áreas se destinam à 1nstalação de equipamentos co
munitários e a implantação de programas nanttactonats e de
expansão urbana

Pela r-efetcâc.-------------------------------------------------------------------------------

lP18160-7 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta de se incluir no texto constitucional um pre
ceito obrigando a Lei Complementar dispor, no prazo de um
a-io, sobre as condições referidas na at tnea "a", inciso IV do
art 17 é t emer-ar-tc e prejudicial Não podemos correr o ris

co de engessarmos um princ\pio tão dtnãmtco num prazo de tem
po tão curto

Pela rejeição.

lP1B159-3 NELSON WEDEKIN PMDB
........... PARECER •••••••••

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do pr-es tuen
de da Repub11ca, prev1sto no art 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolh1da, tendo em vista que
o dtspcs tt tvc sucr-ecttaoo já reduziu em 1 ano o mandato estab
etectoc na Constituinte vigente

De ressaltar-se ademais, Que a cer-manêncte do atual Pre
sidente até 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estr-utur-ats do sats ,
determinadas pelo texto ccnst ttuctcnat Que ora elaboramos

somos, esatm. pela rejeição da emenda

lP1B164-0 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER .

Entendemos devam ser mantidos, no novo texto const ttuctc
nat , os otr-ettcs adquiridos referentes às concessões de pes
quisa e lavra de recursos mtner-ats , ficando a cargo de leis
fnfra-constftucfonats dispor sobre os casos que venham a afe
tar os interesses do cats no desenvolvimento das atividades
mtner-ats

Por essa razão somos pela rejeição da Emenda.

lP18172.... 1 HAROLDO SABÓIA PMDB
••••••••• PARECER .

O cr-ccóettc da Emenda atr-tta com o esctr-tto do Projeto e
do substitutivo Pela rejeição

lP18170-4 HAROLDO SABÓIA PMDB
............ PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na comtssão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

pr-ej Udi cada

1P16175-5 HAROLDO SABÓIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso "o Parlamentarismo, na Comissão
de sf steeat taacão, opinamos pela pr-ef udtctat toaoe da Emenda

Prejudicada -

1P18169-1 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER .

Optamos por suprimir do texto do Projeto de Constituição o
ctspcs tt tvc que a emenda pretencta modtr tcar- Julgamos que a
questão da auditoria da dtvtoa externa é meter-ta de legisla
ção ordinária, de comissão parlamentar de inquérito ou ins
trumento semelhante

pela rejeição

lP18188-7 IVO MAINARDI PMDB
*.......,••• pARECER •••••••••

O em1nente Constituinte Ivo Mainardi Quer alterar a reda
ção do 9 e introduz.ir mais dois parágrafOS ao art 272 do
Projeto, no serrrtcc de regular as at tcuctas nas operações in-

lP18186-1 IVO MAINARDI P/IfOB
••••••••• PARECER .

A emenda sob exame Quer Que seja deixado para a lei com 
p1ementar a matéria atinente ao aspecto espacial. no Que con
cerne a tnctoêncta do ICMS Nesse sentido, troca a entrada,
-em estabelecimento de ccntr-tbutnte", pela entrada "no terri
tório nacional" Alega Que nos demais tributos matéria dessa
espécie também é versada em lei complementar. que vigora, há
anos, o critério de exlg'" o imposto por ocasião do desernbara
co aduaneiro, com cener tctos para o controle e sem crejutac
para os ccntr tbutntes , que a alteração dará maior sistematiza
cão ao 1mposto e vem atender aos anseios manifestados pelos
Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de Ca
nela

A matéria contida no 11 poderia ser transferida ao
Cód1go tr-tbutér tc Nacional, entre a definição dos fatos
geradores Por outro lado, a ccnctsãc tmanente a uma
Constituição não deveria explicitar inclusões, pois a não
exclusão de bem ou serviço, no caso importado do exterior,
não deixa duvida sobre a inclusão, pois regra cãetca de
exegese fur-tetca ensina que não cabe distinguir onde a lei
não ctst tnaue

----------------~-~~~~~:~-~~-~~~~:~:~~~~~-~~~~-~~~:~~~:~:~-~_:~~~~------------
1P18187-9 IVO MAINARDI PMDB
.............. PARECER .

A emenda sob exame pretende exclu1r da tmuntdace ao ICMS,
preservada para os produtos tneuetr-ta t taaoos destinados ao
exterior, os produtos seet-etanr-accs cer tntecs em lei comple
mentar (art. 272, 11, rr , a), suprimir a poss1b111dade de
lei complementar excluir da tnctcêncta do ICMS, nas exporta
ções para o exterior, serviços e outros produtos além dos trr
custr-tat taadce (ar-t 272, 12, V), e incluir na previsão de
lei complementar, além dos casos de manutenção de crédito,
também os casos de estorno de crédito, uns e outros referen
tes a exportações de serviços e de mercadorias para outro Es-
tado e para o exterior (art. 272, 12, VI)

Justifica o autor que a ressalva dos produtos semi-elabo
rados do texto constitucional e remessa do assunto para lei
complementar possibilitará que a imunidade seja feita com
cautela e discriminação, que a retirada do item V_eVitará O
ressurgimento da isenção de imposto estadual mediante lei
complementar, contrariando o Hem III do art. 266 do próprio
Projeto; Que a inclusão do "estorno"_objetiva recuperar o im
posto no caso de produtos cuja conjuntura tnternactonat per
mita a tnctoêncta parcial do ônus fiscal
, A m1nuta da Comissão de sistematização mantem o texto

aoter-tor-

PMDBlP18176-3 HAROLDO SABÓIA
••••••••• PARECER .

1P1B171-2 HAROLDO SABÓIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em v tata a opção
do Relator por manter no texto do Substitutivo um m~nimo de
especificação das bases de tnctcêncta de contribuições para o
Fundo Nactonat de Seguridade Social No que respeita especi
almente ã contribuição empresarial, o entendimento do Relator

é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o ctr-cuto vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de salários Quanto à manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvio Que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo leg15
1accr- de acordo com as cecut tar tceces eccnõmtcc-r tnencet ras e
operacionais de cada contribuinte

1P18173-9 HAROLDO SABÓIA PMOB
••••••••• PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela pr-efuotctar tdaoe da Emenda

----------------_....._-~~~~~~~~~~~-----------------------------------------------
lP1B174-7 HAROLDO SABÓIA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de s tsremat taacâo. opinamos pela pr-efudtctat toece da Emenda

Pr-efudtcaoa
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lP1B1BB-7 IVO MAINARDI PMDB lP18202-6 OSWALDO LI~A FILHO PMOB

Pela rejeição

mente empresas rurais e tat trunctos e prejudicando os Mun1c'
atos aos Quais pertencia o produto da arrecadação.

lP1B213-1 NELSON JOBIM PMDB
"''''••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda esta, parcialmente, atendida•

lP1B210-7 NELSON JOBIM PMDB
."'••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atendida

PMDBlP1B203-4 OSWALDO LIMA FILHO
••••••••• PARECER ••• "''''.....

Materia de legislação ordinária
Pela rejeição

lP16224-7 WILSON MARTINS PMDB
"'."'••"'••• PARECER ••" ••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.

lP18223-9 WILSON MARTINS PMOB
•••••••• '" PARECER ••• "'•••••

Nada obsta Que a Pol teta Ródo'-/tár ta Federal seja inclui
do no gênero da Segurança Pública

lP1622S-S WILSON MARTINS PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••__________________~:~~_:~~~~::~~_~~~::~~:_~~~_:~~~~_~~_:~~~:~:~:1~~ _

1P1B221-2 WILSON MARTINS PMOB
•••••••"'. PARECER •••••••~.

O combate â pobreza e a garantia de uma extstêncta digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social. Re
sultados portentosos e ract tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção aos d1re1tos do trabalhador e medtante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário Necessá
rio é, ademais, que a Lei Maior contenha 00 principia crista
lino do combate a pobreza

-~----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~::~~---------------------------_..._---------
lP18222-1 WILSOf.f MARTIns PMOB
•••••"'."'. PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a desnecessidade do
detalhamento pretendido

11"18220-4 WILSON MARTINS PMDB
••• "'•• "'•• PARECI::R •••••••••

Pelo não acolhimento, tenso em vista a orientação adotada
no sucst ttut tvc

1P1B219-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
• •••••••• PARECER ••••••••*

Pela aprovação parcial, nos termos do suost t tut tvc,-------------------------------------------------------------------------------

1P1B218-2 NELSON JOBIM PMDB
."'••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está cer-ctatmente etenotoa, A
forma com que o projeto aborda a matéria parece mais anr-an
gente------------------------------------------------------------------------------

lP1B217-4 NELSON JOBIM PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda já está, par-ctatmente, atendida
nos seus objetivos

lP1B216-6 NELSON JOBIM PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. A emenda esta parcialmente atendida A
forma com Que o ~rojeto abCrda a mater'a parece nmts abran
gente-------------------------------------------------------------------------------

1PIB21S-B NELSON JOBIM PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda ja está parcialmente atendida

1P1B209-3 OSWALDO LIPJI,A FILHO PMOB
."'••••••• PARECER •••••••••

o teor da emenda não é aarér-ta constitucional
Pela rejeição

lP1B204-2 OSWALDO LIMA FILHO FMDB
•••"'••••• PARECER ••••"'••••

sete Projeto de ccesr trutcêc a União perderá eets tr-tbu
tos sobre 1) Transportes, 2) coeuntcacão. 3) Lubrificantes e
coroust tvets , 4) Energ1a Elétrica, 5) Territorial, 6) Mtnera

" A presente Emenda intenta sear o Imposto Territorial ru-
ral cobrado pela União e não pelos Estados (art 272, I, 2)

Contudo, é de uma evidência atroz o fato de que algo deve
ser feito para QUE:! os Estados recuperem a capacidade de finan
ctementc de seus gastos bastante comprometidos nos anos BO em
virtude da recessão e do ajustamento a que submetida a econo

mta

lP1B206-9 OSWALDO LIMA FILHO fOMOS
••••••••• PARECER ••• "'•••••

Pela rejeição
A matar-ta e cass tvet de tratamento através de legislação

ordinária

lP1820S-1 OSWALDO LIMA FILHO f:iMDB
•••• **••• PARECER ••••••"'••

Mesmo reconhecendo a justa preocupação do autor com a
crescente redução das áreas esr-tcut rãvets destinadas à produ
ção de alimentos básicos, somos pela rejeição, tendo em vista
Que a matée f a é peestvet de resolução através de legislação
ordinária.

lP18212-3 NELSON JOBIM PMDB
."'••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação vát toos os runoamentcs trazidos na jus
tificação

lP1B211-S NELSON JOBIM PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda já esta, parcialmente, atendida
nos seus objetivos

lP18214-0 NELSON JOBIM PMDB
•••••••"'... PARECER ••••**•••

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

lP18207-7 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER .

A enenca proposta objetiva disciplinar procedimentos de
t tcutcecões judiciais ou extrajudiciais de tnsr ttutcões fi-
nancetr-as Julgamos Que essa é uma matéria eats apropriada à
legislação ordinária

Somos pela rejeição da emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP1B20B-S OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Torna-se desnecessário o acréscimo proposto pela emenda,
pois cuatsquer situações que est tver-ems em desacordo com o
novo texto constitucional estão tpeo facto, prescritas a
,Jarti r da data de sua promulgação Pelo Que, somos pela re
jeição da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

lP1B200-0 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda pretende propor mais uma odiosa inter
venção do Estado sobre a iniciativa privada Tal medida não
seria salutar e oneraria demasiadamente as empresas já tão
cesceottat tzacas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18202-6 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
••••••••• PARECER .

O eminente ccnat ttutnte Oswaldo Lima Filho deseja preservar
na competência da Un1ão o imposto sobre propriedade territo
rial, suprimindo-o no elenco de impostos atr-tnutcos aos Esta
dos no Projeto de ccnst ttutcãc Alega Que a Reforma Agrária e
competência da União, Que também tem competência para legis
lar sobre dtr-etto aarér-tc e cesacrce-tecac. Que os t ttutos da
dtvtoa agrária têm 'Sido e serão da União, Que a desapropria
ção está prevista para o Primeiro-Ministro, que, assim, não
tem sentido atribuir aos Estados o Imposto Territorial Rural.

Data venta, a competência tributária não precisa ser cumu
lativa com a competência legislativa reguladora inclusive de
desapropriações O imposto territorial rural, corro outro 1m
posto, tem por primeira função produzir recursos financeiros
ao Estado, além do que pode ser utilizado para forçar o uso
racional do solo Por isso, poderia até passar aos Municipios
Não é preciso olvidar, por outro lado, Que o ITR nas mãos da
União f01 fator de prevaricação, corrupção e tráf1co de favo
res. O INCRA omitiu-se na CObrança de mais de 78% do valor
lançado durante os anos de 1966 a 1983.favorecendo principal-

1P1B191-7 JOSE FERNANDES PDT
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o sar-taeentar-tsmo, na Comissão
de Sistematização, op1namos pela prejudicialidade da Emenda

sr-ejuctcaoa

lP18197-6 ~ HERMES ZANETI PMDB
•••••••• '" P~RECER •••••••••

Pela aprovação Tal como propõe o ilustre Constituinte.-------------------------------------------------------------------------------

lP18190-9 HAROLDO Si\BOIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A. emenda apresentada não se coaduna com o atual crcnõsttc de
simplificar a redação do Projeto, pela eliminação de expres
sões ou de artigos cr-esctnojvets E cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o principio do ctrette, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e que são pertinente à legisla
ção cr-dtnér-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P18193-3 HAROLDO SABOIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do sutrsrtttrr tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP18194-1 HAROLDO SABÓIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

- Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Ststematização, opinamos pela pr-efudtctat toaoe da Emenda

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
lPlB19S-0 HAROLDO SABOIA P'.IDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de SIstematização, opinamos pela prejUdicialidade da Emenda.

sr-ejudtceoa

1P1B1B9-S IVO MAINARDI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP1819g-4 HERMES ZANETI PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

A Proposlção, embora d t spcnha sobre matéria constitucional, c
ontém desdobramentos que melhor se situam no âmbito da legis
lação cr-atnar ta e complementar

lP1B192-S HAROLDO SABÓIA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentartsmo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela pr-ejurrtctat toaoe da Emenda

Prejudicada.

lP1S199-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
........... PARECER •••••••••

A eaeroa do nobre Constituinte objetiva estabelecer vin
culação de parte da receita tributária ou dos recursos orça
mentários, seguindo 1 Inha diferente do Projeto, que se orien
tou no sentido de deixar plenamente t tvt-es as receitas que a
ccnst ttutcão prevê à dtspostcãc das várias unidades governa
mentais.

Se, por um lado, pensamos ser importante Que os recursos
púb11cos sejam apl tcaocs preponderantemente em areas e seto
res prioritários, entendemos, por outro lado, Que o dtsctpt t
namento de vinculações de r-ecettes , a ntvet censt ttuctcnat ,
resultaria no comprometimento rigido de toda receita pública
somente com aquelas áreas e setores julgados prioritários em
determinado momento e s ttuacãc, com abstração de estudos e a
nalises objetivas indispensáveis à elaboração das cct tt tces
publicas

ternas e interestaduais Malgrado sustente ser fundamental,
no sistema federativo, Que deva vigorar na ptenttuoe a proi
bição para os Estados estabelecerem oteer-enca tributaria en
tre bens e serviços em razão da procedência ou destino, enten
de Que as disposições do Projeto, no que se refere à aplica
ção das et tquotas do ICMS, causarão graves desigualdades, im
plicando em sens tvets orejutzos aos Estados, Mun1c\p1os, fa
bricantes e fornecedores

Assim, exclui do 9 a ressalva de oet tceracâc em contr-a
rio dos Estados e do Distrito Federal, à regra de Que as at ,
Quotas nas operações internas não oossem ser Inferiores às a
1'Quotas interestaduais E no parágrafo que aoj ta submete as
cper-ecões interestaduais a dteerentes incidências at touota
interestadual Quando o cest tnatar-tc for contribuinte e ar tcoc
ta interna Quando ele não for contribuinte, no lugar da regra
uniforme contida na parte final do 9 do Projeto E no se
gundo parágrafo adicionado, atribui ao Estado da localização
do oest tnater-to da mercador ta, Quando contribuinte, a df f'er-en
ça entre a ai tqucta tnterna e a interestadual

A nova versão para o Projeto de Constituição, preparada
pela Comissão de statemat taacão. elimina o tó. acertadamen
te, mas repete os 9. e 11 da versão anterior, o Que não a
co 1ner- i a a emenda

Mas, pelo Que se vê, melhor seria transferir o assunto ao
Código tr tbutar-to

1P1B201-B OSWALDO LIMA FILHO. PMDB
... "' PARECER •••••••••

A 1nclusão de percentuais a serem alocados para determi
nadas at1v1dades não é recomendável no texto constitucional,
pois as necess tceoes e cr-tcr-toacee da oct tt tca de desenvolvi
mento econômico são naeatvets de alteração no curto e médio
prazos, afetando a dtstr-tbutçãc dos recursos dtepontvets no
or-çamento da umão. devendo, portanto, ser tratada atr-eves de

legislação cr-qtnâr-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18196-8 HERMES ZANETI PMOB
••••••••• PARECER •• "'••••••

Pela apevação conforme orientação dada ao sunst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
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lP18226-3 WILSON MARTINS PMDB
••••••"'.... PARECER "'t-"''''.'''.''''''

A Emenda foi aproveitada, com redação dteer-ente, no
suost i t ut ivo do Re1ator

Pela aprovação parcial

lP18227-1 WILSON MARTINS PMDB
"'•••"'...... PARECER •••••••••

Pela rejeição O detalhamento exaustivo da competên
cia municipal deve ser inserido e disciplinado na lei orgâni
ca, não havendo necessidade, portanto, de elevar a matéria a
categoria de norma constitucional -

lP18228-Q WILSON MARTINS PMDB
••"'•••"''''. PARECER •••••••••

Pela rejeição Trata-se de dispositivo estranho aos er-tn
cf otos de cescentr-at tzaçãc administrativa e financeira O
projeto corrige o que, ao longo dos utt tmos vinte anos, muito
se criticou o centralismo financeiro, administrativo e P01\
t tcc do governo federal

lP18229-8 WILSON MARTINS PMDB
••"'''''''...... PARECER ••••"''''•••

Há engano, na f ust tr tcacêc da Emenda, quando afirma que a
competência residual teria sido estendida aos Munic~pios, no
ar-t 261 do Projeto de Constituição Essa competência só está
prevista para a União, os Estados e o Distrito Federal Con
sequentemente, a Emenda está cr-ej tuteada

Pela prejudicialidade

lP18230-1 WILSON MARTINS PMOB
"lo•••••••• PARECER •••••••••

coeoar-t t uianos da preocupação do Eminente Autor de Emenda,
pela tmocr-tâncta do assunto antencercs , atnda.nue não só a
expressão -cr-canentar-tcs e ", mas todo o inciso seja suprimi
do

lP1823l-0 WILSON MARTINS PMDB
."''''.'''.''' •• PARECER ••••"'••••

Pela rejeição, em função do tratamento dispensado a ques
tão, no Projeto

lP18232-8 WILSON MARTINS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Comparttlhamos da preocupação do eminente autor da Emen
da, pela importância do assunto Entendemos, contudo, que a
matéria deva ser objeto de Lei Complementar, vez Que a Cons
t ttutczo deverá estabelecer cr-tnctptos e não critérios de a
locação dos recursos Assim consideramos a emenda inclusive
porque o dispositivo em questão não deverá permanecer no sues
t t tut tvc

lP18233-6 WiLSON MARTINS PMD~

"'•••••"'•• PARECER ••"''''•••••
O exame da Emenda e respectiva jusr tr tcacãc apresentadas

pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir Que a altera 
Cão proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto ,
tornando-o mais completo, preciso e consistente

lP 18234-4 WILSON MARTINS PMDB
"'."' •••••• PARECER ••"'••••"'.

Acolher a emenda seria incluir na Constituição detalhes
que podem ficar para a lei Nosso parecer e, pois, pela re
jeição

lP18235-2 WILSON MARTINS PMDEl
........... PARECER •••••"'•••

Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do
Relator deu outra redação ao cnspos tt tvc

1P18236-1 WILSON MARTINS PMDB
........... PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando que o novo subst ttut tvc do
relator deu outra redação ao dispositivo

lP18237-9 WILSON MARTINS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação lal como argumenta o autor da emenda A
remuneração ecc Prefeitos Municipais deve vincular-se a limi
te, a exemplo do que ocorre com a remuneração dos vereadores

lP18238-7 WILSON MARTINS PMDB
............. PARECER •••••••••

Pela rejeição
O Referendo a atos legislativos tem caráter execctonat e

não pode t ecntcamente ter aplicação genera llzada-------------------------------------------------------------------------------
lP18239-5 WILSON MARTINS PM08
••••••••• PARECER "'•••"''''•••

A Emenda propõe a inclusão de maia um item no artigo 286
para impedir seja o muntctptc compelido a pagar a contribui
ção previdenciária do empregador

O assunto esta deslocado, porque not ttuto VII, relativo
ao Ststema Tributário, não se trata à instituição de contri
buições - do Que decorre não ser este o local próprio para
disciplinar sua 1senção ou imunidade

Além disso, a matéria cale melhor na legislação ordiná
ria, na qual são definidos os contribuintes, as tnsencões as
oases oe cálculo, etc Não deve, pois ser objeto do otspoatt t
vo constitucional, se ficou afeto á lei indicar quem deve
arcar com as contribuições m-evtcenctar tae

lP18240-9 WILSON MARTINS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade, tendo em v ts'ta a solução adotada pelo
subst ttut tvc

lP18241-7 WILSON MARTINS PMDB
........"'... PARECER "'''''''••• '''....

Pretende a Emenda em apreço alterar o item 111 do ar-t
257, substituindo-se o termo valorização pelo termo benet t
elo, uma vez que este seria melhor ecr tcávet à cc-rtr-tcutcãc
de melhoria.

Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a va
lorização é que expressa o oener tctc proporcionado ao im6vel
pela realização da obra publica. Reforça essa assertiva o fa
to de que se não houver valorização não se poderá cobrar a
contribuição de melhoria

Ademais, sob o aspecto r-eoacto-at , verifica-se que a uti
lização do vocábulo beneficio, em substituição ao termo valo
rização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado

Pela rejeição

lP18242-5 WILSON MARTINS PMDB
"'•••••••• PARECER •••"'''''''....

Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribui
ções previstas na ccnst ttutcao integrem o ar-t 257 juntamen 
te com as demais espécies tributárias impostos, taxas e con
tribuição de metncr-ta

Não obstante o SE'U caráter tributário, entendemos devam
as contribuições ser mant1d as paralelamente às demais figuras
tributárias, observando-se, porém, o disposto no art 264,
itens I e 111

Tais contribuições apresentam cer-ecter-tst tces escecta 
t tss tmas , destinando-se a necessidades as mais diversifica 
das, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio- que
lhes tem sido dado em nossas Constituições, acentuando o seu
aspecto parafiscal

Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas'
eetc ilustre Autor da Emenda, consideramos mais condizente I

com o nosso statema tributário a forma Que lhes foi dada no
Projeto

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP18243-3 WILSON MARTINS PMDB
."' PARECER "'•••

Pretende a Emenda dar concetêncta ao munic'ipio para ins-
tituir, como tributo, contr tbutcãc-cue garanta execução de
programas cmcunscr-t tos ao mandato de Prefeito

Entendemos que a matar-ta deve ser objeto de norma infra
const t tuctonat

Pela rejeição

1P18244-1 WILSON MARTINS PMOB
••••"'•••• PARECER •••"'•••••

Objetiva a Emenda substituir o termo "enar-est tncs compul
sórios" por "impostos r-est ttutvets ", porque o empréstimo é
sempre voluntário, o contrario de compulsório

Embora concorde com a impropriedade apontada, não parece
Que a correção adequada seja transformar o encr-est tno em im
posto Há muitas extçênctas para os impostos que a Constitui
ção não deseja estender aos empréstimos São institutos dtver
sos Os impostos repousam em fatos geradores que precisam ser "
definidos com grande cuidado, o que exige tempo e pesquisa pa
r-a introdução de cada novo imposto, já emcr-est tec compulsório
previsto no Projeto ut t t tear-ã os fatos geradores dos impostos
existentes, podendo ser estruturado e cobrado separadamen-
te, prestando-se, cota. como instrumento eficaz para levanta
mento de recursos em casos de calamidade pública

lP18245-0 WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER •••"''''•••'''

A Emenda objetiva alterar a denominação dos "empréstimos
compulsórios" para "impostos r-esr tturvets ". sob O fundamento
de que eles são tributos da espécie "impostos" Também ore 
tende estender aos rauntctptos a competência para cobrar em 
prestimos ccmpulsor1os, uma vez que eles enfrentam situações'
financeiras d1f'iceis com calamidades publicas, tal como •
ocorre com os Estados e a União

Nenhuma das pretensões pode ser aceita. A primeira, por
que os emp-est teos comcutscr-tos não estão sendo considerados'
como tributo, no Projeto, além disso é de ressaltar-se que '
seu fato gerador é idêntico ao dos impostos e, assim, se
etes tivessem a denominação de "impostos r-eet ttutvets -, ocor
reria evidentemente o "bis in idem".A segunda, porque o Muni
ctoto sob calamidade publica não oever-ta agravar ainda mais a
sua população. com cobrança de emprestimo concutscr-to. Os Es
tados e a UniJo arrecadam o empréstimo em varias localidades
para combater a calamidade localizada nalguns auntctctcs , já
o muntctptc teria de arrecadar todo o empréstimo na própria'
zona sujeita ::lOS rigores da calamidade

lP18246-8 WILSON MARTINS PMDB
"' PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda seja estendida aos auntctptce a compe
tência para instituir outros impostos alem dos que lhes são
nominalmente etr-teuroos A just tt tcat tve é a de que seria uma
questão de justiça e ecutoace para COIR os muntcrctcs

Ora, os euntcvctce estão inteiramente livres par-a a ins
tituição de taxas remuneratór1as dos serviços prestados aos
euntctces e podem também cobrar contribuições de melhoria'
para as obras que provoquem valorização de teõvets Além dis
so, para atender aos ser-vtccs pubt tccs gerats, dispõem de 3
1mpostos discriminados no texto do Projeto

Assim, estando os Municip10s suficientemente aqutnnoa 
dos, não ha que falar em injustiça ou tnequtuaoe pelo sim 
ples fato de assegurar-se à untãc e aos Estados a faculdade
de criar outros impostos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntctptos Estes têm atr tbutcões diferentes, mais centradas I

na comunidade local - para cujo financiamento o í nstr-u 
mente ldeal e a taxa e a contt-tbutçãc A União e os Estados,
estes sim, precisam recorrer de preferência aos impostos

1P18247-6 WILSON MARTINS PMOB
••"''''''' PARECER "'••

Pretende a emenda tnctutr a expressão "predial" passando
a imposto sobre a propriedade predial e territorial rural

A emenda é procedente e está devidamente fundamentada, me
recendo aco 1h Ida

lP 18248-4 WILSON MARTINS PMDB
."' ••••••• PARECER "'''''''••• '''••

A imunidade tributária dos templos de qualquer culto tem
assentada sua abrangência e seus limites na doutrina e na ju
risprudência A explicitação pretendida na emenda poderá, in
clusive levar a interpretação mais restrita que a vigente,
deixando de aplicar-se, por exemplo, a embarcação, ve tcuto ou
avião, usado como templo móvel, exclusivamente para a prática
do culto, que a doutrina considera abrangidos pela imunidade,
com base no texto v1gente.

1P1B249-2 WILSON MARTINS PMDB
..•••"'."' •• PARECER ••••••"'••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a desnecessidade do
dispositivo

lP18250-6 NELSON JOBIM PMDB
•••••"'..... PARECER ."'''' •••• '''.

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da ccmtsssc
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP18251-4 NELSON JOBIM PMOB
••"'•••••• PARECER ."'''' ...''''''.......

Pela improcedência
No projeto não figura o otspos tt tvo, cuja suc-essão

se pleiteia (Inciso VI, do ar-t 232)
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1B252-2 NELSON JOBIM PMOB
..."''''••• ''' PARECER ...

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização.

lP18253-1 NELSON JOBIM PMDB
."'."''''''' •• ''' PARECER ..."''''.''' ......

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

lP18254-9 NELSON JOBIM PMDB
••••••••• PARECER ot."'''' •••''''''.

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

lP18255-7 NELSON JOBIM PMDB
"'."' ....."'... PARECER •••••••••

Pela r-ejetcãc, A emenda já está, parcialmente, atendida
nos seus obj et i vos

lP 18256-5 NELSON JOBIM PMDB
"'''''''....''''''.''' PARECER •••••••"'.

Pela rejeição, face os entendimento da Comissão de Sis
tematização.

lP18257-3 NELSON JOBIM PMDB
."'''' PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atendida

lP 18258-1 NELSON JOBIM PMDB
"''''..... ''''''.... PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar -ec consenso da Comissão
de Sistematização

1P18259-0 NELSON JOBIM PMOB
............ PARECER •••"'.......

Pela aprovação parcial, por conter aspectos que se harmo
nizam com o entendtmentc da Com1ssão de Sistematização
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lP18259-0 NELSON JOBIM PMDB 1P1B289-1 NELSON JOBIM PMOB

1P18260-3 NELSON JOBIM PMDB
............ PARECER •••••••••

Pela apr-ovação carctat , por- conter- aspectos Que se har-mo
nizam com o entend1mento da comtssãc de Sistematização.

lP18261-1 NELSON JOBIM PMDB
............ PARECER .

Pela r-ejeição A emenda estã, oar-ctatmente, atendida________________________________________________ w _

lP18262-0 NELSON JOBIM PMDB
.......... '" PARECER .

Pela r-ejeição, por não se ajustar- ao consenso da Comissão

-------------~:_~~~::~~:~~~~~~-------------------------------------------------
lP18263-B NELSON JOBIM PMDB
........... PARECER ..

A sugestão é procedente e oportuna Pel a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP1B264-6 NELSON JOBIM PMDB
............ PARECER .

Segundo se nos afigura, o ccnteuoc da emenda versa so
bre mater ta que, segundo a praxe do dtr-e t tc brasileiro, me
lhor- se coaduna com a legislação crcfnár ta pela r-ejeição

lP18265-4 NELSON JOBIM PMDB
............ PARECER '"

Pelo acolhimento parcial, em face da solução adotada no
substitutivo

1P1B266-2 NELSON JOBIM PMDB
............. PARECER ..

A redação do suost ttut tvc é mais apr-opr-iada e um texto
ccnst ttuctcnat

Pela apr-ovação pat"c1.al-------------------------------------------------------------------------------
1P18267-1 NELSON JOBIM PMOB
........... PARECER .

Pela rejeição, per- não se ajustar- ao consenso da Comissão

-------------~:_:~:::~:~~:~~~-------------------------------------------------
1P182S8-9 NELSOn JOBIM PMDB
............. PARECER "'.

Pelo acolhimento par-cial, em face da solução adotada no
sucst ttut tvo

iP1B269-7 NELSON JOBIM PMDB
.......... PARECER .."' .

Tendo em vtsta a orientação adotada no subst ttut tvc, o
parecer é pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P1B270-1 NE:LSON JOBIM PMOB
............. PARECER ,. ..

A solução adotada no subst1tutivo melhor- se ajusta a um
texto de constituição. Pela apr-ovação car-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P18271-9 NELSON JOBIM PMOB
.......... PARECER .."' ..

Temos a ccnvtccãc de que a matér-ia em foco recebeu tr-ata-
mento adequado no Projeto. Pela pr-ejudicialidade-----------------------------------------------------------------------------

1P1B272-7 NELSON JOBIM PMDB
..... "'•••• PARECER ....."'.....

Pela cr-ejudtcat toaoe A emenda já está parcialmente
tenatce

1~12:r~:; PARECER ~;;;~~.~~BIlA PMDB

Pela r-efetção A emenda já está parcialmente aterro tua-------------------------------------------------------------------------------
1P18274-3 NELSON JOBIM PMOB
............ PARECER ."' .

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no Substitutivo

lP18275-1 NELSON JOBIM PMDB
............. PARECER .

------------------~~_::~~:_~~-~~~~:~~~:~~~:_~:~~-~~~~~~~~~-------------------
1P1B276-0 NELSON JOBIM PM08
•••• "'•••• PARECER ..

------------------~:~~-~:~:~=~~--~_:~:~~~-~~_::::_~:~~!:~~:~!:_~::~~~~~--------
lP18277-B NELSON JOBIM PMDB
........... PARECER .

Pelo acolhtmento
Não extate razões tecntcas para Que os pretet tos e ver-sa

dor-es tenham for-o esocatat-------------------------------------------------------------------------------
1P1827B-6 NELSON JOBIM PMOB
........... PARECER .

A emenda deve ser aprovada, conforme entendimento or-e-

-------------~~~~:~:~-~~-~~~~:~~-~~-~:~!~~~:::~~~~---------------------------
1P1B279-4 NELSON JOBIM PMDB
."' PARECER .

Pela r-ejeição A emenda já se encontra par-ctateente aten
dida

1P1B28o-8 NELSON JOBIM PMDB
............ PARECER .

----------------~:~~-~:~::~~~--~_:~:~~:_~~_::~~-~:~::::~:~::_:::~~:~:_---------
lP1B281-6 NELSON JOBIM PMDB
............. PARECER .

Pela r-ejeição A emenda já se encontr-a parcialmente aten
dida

1P18282-4 NEl-SON JOBIM PMOB
•••"'•••• '" PARECER ••"' .

------------------~:~:_~:~:~=~~--~_:~~~~_::::~.:-~~~:!~~~~~:.:-~::~~~~~---------
1P1B283-2 NELSON JOBIM PMOB
............ PARECER '"

A Emenda é pertinente e mer-ece acolhimento

-----~----------~:~~_:~~~~~~-----------------------------------------------
1P1B2B4-1 NE\..SON JOBIM PMDB
........... PARECER .

No cemtutc DO PODER JUDICIÁRIO (Seção DAS DISPOSICOES
GERAIS' ser-á acolhida, em parte, a douta emenda.

------------------~~~:_:~~~~:~~~-~:~~~::_--------------------------------------
lP1B285-9 NE\..SON JOBIM PMOB
.......... PARECER .

----------------~:~:_~:~:~=~~--~_:~:~~:_!~_:~!~-~~~:~~~~~::_:::~~~~:_---------
1PfB286-7 NELSON JOBIM PMDB
............ PARECER ..

Pela rejeição A eeence já está carcrateente atendida______________________________________________________________________.J.- _

1P18287-5 NELSON JOBIM PMOB
••••••••• PARECER .

----------------~~~~-~~~~~~~~:-~-~~:~~~-~~-~~:~-~:~:~~~~~:~-~::~~~~~.:._--------
lP18288-3 NELSON JOBIM PMOB
............ PARECER .

--- --------------~:~:_~:~:~~~~--~_:~:~~:_~:!~-~~~~~:~~~!~_:::~~~~:_----------
1P182B9-1 NELSON JOBIM PMOB
........... PARECER .

Pela apr-ovação \l4l1clos os runueeentcs trazidos na jus-

------------_:~!~:~=~~---------------------------------------------------------
1?18290-S JUTAHY MAGALHÃES PMOB
............. PARECER ...... "'•••

A Emenaa do t tustr-e Constituinte cr-ccuana a supressão do
10 do art 29, por constcer-a-tc dtscr-tctonár-tc. Entendemos

com todas as vênias devidas que dtscr-tctonar-tc é oermtt tr- que
Partidos sct tt tccs se utilizem de cr-aanteacõea paramilitares •

Parecer contr-ãr-tc.-------------------------------------------------------------------------------
lP18291-3 JUTAHY MAG'&'LHÃES PMOB
........... PARECER ..

O exer-ctctc da cidadania não pode estar- sujeito a res
tr-tcões de especte arauma, mormente as de natureza pecuniá
ria Essa deve ser a regra. As exceções ou especificações devem_____________~:~_:~!:~:~::~~:::_e:~~_~:~~~~:~~~_~:~~~~~ ~~ _

1P18292-1 JUTAHY MAGA.LHÃES PMoB
........... PARECER "' "'.

A Emenda em exame propõe nova redação para o ar-t 12,
XIV do Projeto de Constituição

A matéria contida neste ntspostt tvc. na nossa, opinião,
deve ser objeto de legislação ordinar-ia

------------------~:~~-~:!:~=~~------------------------------------------------
1P1B293-0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
........... PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garantia de per-manência
no emprego e, portanto, como contraposição ao livre er-o trr tc

do empregador de despedir o empr-egado, tornou-se, ar-tificio
samente, uma momentosa e controver-sa questão, ccrcuantc, seg
mentos expressivos das cateacr tas envolvidas têm se manifes
tado, r-eiter-adamente, por- uma solução har-moniosa do problema.

Na Verdade, o Que quer- o empregado e ver limitado aquele
arbHr'o e, nêc, como se c-ccata enganadamente, ter a garan
tia irrestr-ita de permanecer- no emprego contra a vontade do
empregador COnsciente de Que e par-te vltal e tnat tenáve t da
cr-cor-ta at tvtcaoe empresarial, sabe Que não POde ser tratado
como uma surctes peça, Um instr-umento ou máquina Que, após
usada, é jogada for-a -cceo t nservtver

De sua par-te, não interessa ao ell'Dr-egador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empr-egado, pois esses são fato
res compr-ovados da baixa pr-ccut tvtcaee A prática, a exper-i
ência, o conhecimento técnico, a identificação do empr-egado
com os objetivos maiores da empr-esa, signiftcam par-a ela um
patr-imônio tneubst ttutvet Investe o emcr-eeãr-tc em r-ecur-sos
nueence , buscando nabf t t tar- e aprimorat" a quat tr tcacãc pro
ffssfonal de seus empregados Por- tudo tese, é elementar que
seja virtualmente centr-ar-te á rotatividade da sua mão-de
-obra, reter- absolutamente negativo para o~s resultados do em-
pr-eendimento ç

Posta a Questão nestes termos, não na porque se tr-azer
para a relação eeer-esat tcta , runnaca na bilateral idade do
contrato, uma. condição untnesscar , paternal tsta e 1mpostttva,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas juctctats
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elabor-ação deste Projeto foram apresentadas, es
teses oferecendo fót"mula ccnct t tator-ta Que r-eflete a tenoên
cta majOritár-ia dessas pr-opostas, ace t ta por- j toer-encas de •
categorias econômicas e pr-or tss tcnats que, d1uturnamente, vem

se manifestando por todos os meios de ccmmteacãc- e a veda
ção da despedida teot tveoa ou sem justa causa, em ter-mos a
~er-em oet tntdcs pela teatetacão crdtnar-ta

lP1829Jl-8 JUTAHY MAGALHÃES PIADS
•••• "'••• '" PARECER ."'.... "'•••

Pelo acolhimento parcial, nos termos do subst t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------
lP18295-6 JUTAHY MAGALHÃES PMOB

<i- PARECER .
A mater ta constante da pr-esente emenda, contém aspectos

que representam efetiva contr-tbutcão para o acer-tetcoamento
do texto do Pr-ofetc de Constituição

Assim, somos pelo seu acctnteenro car-ctat

1P18296-4 JUTAHY MAGALHÃES PMQB
•••• "•••• PARECER ......"'•••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a or-ientação adotada
no substitutivo

lP18297-2 JUTAHY MAGALHÃES P/llOB
............ PARECER •••••••••

Peja r-ef etcão. na forma do .sunsr rtut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP1B29B-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
............ PARECER "' ..

Sem embar-go do apreço pe1a intenção Por não aee tcoa--ee
a outros pr-tnctptos ou pela sua teoar-t tnêncta com O tema, a

-------------~:~~~:~~-~~~-:~:~~~~-~:~!~~~~.:_-~:~~_:~~~~=~:'.::_-------------------
1P18299-9 JUTAHY MAG.&,LHÃES PMOB
••••••••• PARECER ..

O Projeto assegur-a, como ntre t to do trabalhador- e, ccn
sequentemente, como dever da empresa, a cr-estacão de assis
tência aos filhos menor-es de 6 anos de 1dade Caberá á le
g1slação Ol"dlnál"la dlscfp1fnar as formas dessa ess tsrêocte
que, cor mottvos ôovtcs, se inclu1rá a permissão de que a mãe
~e afaste do trabalho para amamentar seu filho •

lP1B300-6 JUTAHY JúNIOR PMDB
••••••• "'. PARECER .

A nesse ver , o termo trabalhador e mais genérico, pois a
br-ange todo aquele que trabalha em troca de remuneração A
esse grupo dir-ige-se a garantia de. otrettos constante do ar-t t
go 13 do Projeto Embora algUns só tenham act tcabt t toace no
contexto de r-elação emaresat tcta, outros são extatvets por- em

-------------~~:~=~~~_:-:~~~~~~:----------------------------------------------
lP18301-4 LAVOISIER MAIA PDS
••••••••• PARECER ..

Pela ref etcão. na forma do SUbstitutivo.-------------------------------------------------------------------------------
1P18302-2 JUTAHY JuNIOR PMDB........*.. PARECER .

A emenda sob exame quer que seja eetxeoc para a lei com 
p t emerrtar- a matéria atinente ao aspecto espacial, no que con
cer-ne à tnctoêncta do ICMS Nesse sentido, troca a entrada,
"em estabelecimento de contr-tbutnte ". pela entrada "no t ar-r-!
tór-io nactonat s Alega que nos demais tr-Ibutos matéria dessa
escécte também é versada em le1 complementar; Que vigot"a, ha
anos, o cr-ttér-tc de exigir o teceste por- ocasião do desembara
cc ecuenetrc, com bener tctos par-a o controle e sem cr-ejutao
para os contribuintes. que a alter-ação dará maior sistematiza
ção ao imposto e vem atender- aos anseios manifestados pelos
Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de Ca
nela.

Toda a matéria contida no 11 pooer-ta ser tr-anseer-tda
ao Código tt-tbutãr-tc Nacional, entre a oer tntcão dos fatos
geradores Por outr-o lado, a conc tsão imanente a uma
Constitttlção não dever-ta exct tct rar- tectusões pois a não
exclusão de bem ou ser-viço, no caso 1mportado do exterior,
não oe txa ccvtce sobr-e a inclusão, pOis regr-a nãatca de
exegese jurld'ca ens tna Que não cabe distinguir onde a iet
não dtst tnãue

----------------~-~~~~::~-~:_~~~~~:~:~~~-~~~::~-~_!:~:~_:~::~~~~--------------
1P18303-1 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
..••••••"'. PARECER "' .

O sucsr ttut rvc atende ao objetivo da esenca Pela aprova
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1P18303-1 JUTAHY MAGALHÃES PMOB lP1832D-l JUTAHY JuNIOR PMOB

cão

1P1B304-9 JUTAHY MAGALHÃES PMOB
"''''.''''''.''' •• PARECER "''''''''''.'''*''''''

A Emenda aborda assunto ainda discutido a rüvet de Proje
to, devendo o suost ttut tvc firmar posição definitiva sobre o
tema

Pela cr-efudtctat tcaoe

1P1B30S-7 JUTAHY JuNIOR PMDB
•••••"'."'. PARECER "'''''''''' •• '''.'''

O ideal normativo da Emenda será alcançado atr-avés de
dispositivos amplos que instituem a obrigatoriedade do plano
urbantst tcc ao ntvet municipal e o estabelecimento das normas
gerais do direito urbano pela União e pelos Estados, na forma
do substitutivo

Pela aprovação parcial

lP1B306-5 JUTAHY JuNIOR ProlDB
••• "'''' •• 01;. PARECER ••••• "'•••

A Emenda contempla diversos aspectos importantes do ins
tituto da usucapião urbana, especialmente quando exclui as a
r-eás publicas e assegura o direito de moradia ás famílias ca
rentes

Entretanto, o oer-tcoc de pocupação proposto-três anos
inferior ao estabelecido no Projeto de const t tutcãc. é insu
ficiente, em muitos casos, ao conhecimento e a manlf eataçâc
judicial do leg1t1mo proprietário

Pela Aprovação Parcial, nos termos do substitutivo

1P1B307-3 JUTAHY JuNIOR PMOB
",,,,,,,.,,,.,,,•• PARECER ."'•••••••

A emenda pretende suor-tmtr- o art. 360 que impõe Ltmt t ação á

participação das entidades e empresas estatais na manutenção
r tnancetr-a de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos ccns ts tente o argumento de que se tra
ta de matéria matet cr-ónr-ta de legislação ordinária, pols o
assunto já é objeto de tratamento eecectt tcc em dols decretos
execut tvos , o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zação dos "fundes de oensãc'' é competência de uma Secretaria
esnectr tca do Ministério da Previdência e Assistência Social,
á qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertfnentes

-----------------------~-------------------------------------------------------

lP1B308-1 JUTAHY JuNIOR PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O ideal normativo da Emenda será alcançado através de dis
positivo amplo que estabelece a função social da propriedade
e a obrigatoriedade dos planos crcenaccr-es do espaço urbano,
na forma do substitutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P1B309-0 JUTAHY JuNIOR PMOB
•••• " •• 'l'. PARECER "'•• "''''.....

Os critérios para desapropriação e pagamento de tmõvets
urbanos são es tabelectccs na forma do substitutivo

Os critérios para avaliação de bens para fins de desa
propriação serão objetos de legislação infra-constitucional-------------------------------------------------------------------------------

lP1B310-3 JUTAHY JúNIOR PMDB
•• "'•••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada não se coacuna com o atual cr-ccóaí tc de
simpl t t tcar- a redação do Projeto, pela eliminação de expres
sões ou de ar-t 1905 prescindíveis É pr-eter-tve t adotar uma
forma Que contenha o principio do crr-ettc. como o fez o Pro
jeto de const rtutcão, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos que qualificam a matéria e que são pertinente a legisla
ção or-dtnar-f a
Pela rejeição

lP1B311-1 JUTAHY JuNIOR PMOB
........"'. PARECER .,,"'•• "'."'.

A Emenda apresenta dispositivo- referente ao ar-tiac 312
dO projeto

O rnscos tt tvc é válido no caso de o imóvel estar cum
prindo sua função social estabelecida no plano ur-barü st tcc,

O preço da desapropriação ser-a objeto de deter-mtnacãc
municipal

Pela aprovação parctat

lP1B312-0 JUTAHY JuNIOR PMDB
••••"'•••• PARECER •••••••••

Os planos ur-nam st tcos serão oor-tcetcr-tos para muni
ctptos com mais de ctnouent a mil habitantes A participação
comunitária e garantida pelo poder de tntctat tva de projetos
de 1el oferecido à comuntoaoe , na forma do substitutivo

Peja aprovação parc1al

lP18313-8 ROBERTO ROLLEMBERG PMOB
••• "'...... PARECER ..... " ••••

Prejudicada, tnedo em vista a supressão do dispositivo-------------------------------------------------------------------------------
1P18314-6 JUTAHY JuNIOR PMDB
••"'•••••• PARECER '"

O conteudo da emenda apresentada refere-se a matéria que
figui'aria melhor em legislação ordinária

Merecerá, pois, adequda consideração na ocasião cr-ccr-ta
Com relação ao texto constitucional consideramos a pro

posta r-ejet teea-------------------------------------------------------------------------------
lP1B3l5-4 JUTAHY JúNIOR PMOB
lO PARECER ."''''*'''•••'''

A Emenda apresenta dispositivo pertinente a legislação
ordinária

lP18316-2 JUTAf-lY JuNIOR PMOB
"'.."''''••••• PARECER "'.

O ideal normativo da Emenda será alcançado através de dts
pcett tvc amplo que estabelece a função social da propriedade
e a obrigatoriedade cios planos cr-cenaocr-es do espaço urbano,
na forma do substitutivo

Pela aprovação parcial

lP1B317-1 JUTAHY JuNIOR PMOB
••• "'''''''''' •• PARECER ."''''''' ••• '''.

A emenda apresenta d t spos t t tvo de validade ouv tcosa em
sua ecr tcacãc, além de refer1r-se a legislação ur-naru st tca
municipal

Pela nef etcão

1P18318-9 JUTAHY JúNIOR PMDB
•••••• "'•• PARECER "''''••••• ,j<.

O ideal normativo da Emenda será alcançado através de dis
positivo amplo que estabelece a função social da propriedade
e a obrigatoriedade dos planos or-oenacor-es do espaço urbano,
na forma do subst1tutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP18319-7 JUTAHY JúNIOR PMOB
••"'••• "''''. PARECER "'•••"'."''''.

A Emenda aborda assunto ainda d1scutldo a ntvet de Projeto,
devendo o Substftutfvo f tr-mar- cos tcãc ceetntr tva sobre o
tema Pela nr-efuotctat tcace

lP18320-1 JUTAHY JuNIOR PMOB
•••"'•••• ~ PARECER •• ~"''''••• '''

O 1dea1 normativo da Emenda ser-a alcançado através de dts
nostt wo amplo cue-estebetece a função social da propriedade
e a obrigator1edade dos planos or-oenaucr-es do espaço urbano,

na forma do substitutivo
Pela aprovação nar-cta t

1P18321-9 JUTAHY JuUIOR PMOB
."' PARECER ••"'•••• "'.

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP1B322-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
••••••••" PARECER ."'."'••• , ..

A Proposição em exame apresenta valiosa contr-tbutcão que o
suost ttut tvc incorpora. em sua essência
Pela aprovação parcial

lP1B323-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC
."''''10 ....... PAPECER •••"'."'."'.

Pela rejeição da Emenda. visto ser a permanência do 'Inciso II
do Art1go de suma tmccr-têncta para o seu cumprimento

lP18324-3 PAUL.O ROBERTO CUNHA PDC
........... PARECER .

A Emenda c-et enoe incluir as cooperativas, o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos objetivos socta ts do
sistema cooperativo entre as imunidades tributárias

Durante cs tr-aoaj nos das Subcomissões e das Comissões I

remàt tcas delineou-se uma tendênct a crescente, de seus mem
bros, no sentido de Se manterem as imunidades tributarias I
nos t teutes e cem a acr-anaêncta hoje vigentes

A ampl tacãc do rol das imun1dades tributárias cer tamen 
te dificu1tar1a o atence da arr-ecaceçãc necessar-ta para a
descentralização de encargos e para aliviar as finanças esta
duais e municipais da situação de cerwr ta em que ncf e se eo 
cont r-am

lP18325-1 PAULO RAMOS PMOB
••• " PARECER '"

O proposto na Emenda está em parte considerado no õunst t tut t-.
vo Pela aprovação parcial

lP1B326-0 PAULO RAMOS PMOB
•• "''''••••• PARECER "'••••• "'...

ccnctutmcs pela rejeição por cons tdcr-ar-mos a meter-ta acr-e
cr-taca para o texto ccnst ttuctcnat

1P1B327-B PAULO RAMOS PMDB
."' ••••• "'. PARECER ••••• "'''''''.

A emenda modificativa e aditiva ao ar-t 254, é eatér-ta
para lei or-df nar-t a

lP1B328-6 PAULO RAMOS PMDB
••••••••• PARECER ...."'''''''.'''.

A emenda ao ar-t 251 é meter-ta para lei cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------
lP1B329-4 PAULO ~AMOS PMDB
"'•••• "'••• PARECER ••••••"'".

A emenda propõe alterar o ar t 29B
Preferimos a rcr-ea COMO se encontra no anteprojeto, por

mais claro e abrangente

lP1B330-B PAULO RAMOS PMOB
••••••• "'''' PARECER ••••••"'••

A emenda trata de matar-ta que deverá ser de lei or-utná-
"a

lP1B331-6 PAULO RAMOS PMOB
......... 10 PARECER .... "'."' •• "'.

Pela aprovação parcial, nos ter-es do substitutivo

lP1B332-4 PAULO RM10S PMOB
.......... PARECER ••••••"''''.

A emenda or-ooõe aní st tar- todos os brasileiros que se
recusaram á cr-estacãc do serviço militar com base em
tnoeeat tvcs de consciência ou por motivação religiosa
Deve-se manter a medida pois a Nação não pode abrir
precedentes de consciência com fundamentos ret ig1osos
Pela r-efetcãc,

-------------------------------------------------------------------------------
1P1B333-2 PAULO RAMOS PMOB
..••••••• '" PARECER ••••"'."'.'"

A emenda e mcctf tcat tva ao ar-t 246 e pretende sutcrtrt
na!" ao EMFA as três armas

------------------~~~-~~-~~:~~-~~~~_::_~~!:~~~-~-~~:~~~-~~_:~::~~~~:~~---------
lP1B334-1 PAULO RAMOS PM!lB
• PARECER "'" .

A Emenda visa a eliminar as restrições impostas aos mt-.
t t tar-es que pretendem se candidatar a cargos eletivos

Tais r-estr-tcões , ccnsubstanctadas na at tnea f do item II
d2 ar-t 27, tên por cbfet tvc preservar os Quartéis da cot tza
cac e evitar os inconvenientes da disseminação de paixões po
líticas nas fileiras mt l t t at-es

Como se trata de mot Ivo relevante, somos contrário a
pretensão do autor

1P1B335-9 PAULO RAMOS PMDB
......... '" PARECER ....."'........

A emenda propõe ecctr tcer- o cactturc do ar-t 297
Nada encontramos na sua redação que melhorasse a forma

------------_:~~-~:_:~:~~:~~-~~_:~!:~~~~::~-----------------------------------
1P18336-7 PAUL.O RAMOS PMOB
"'."' •• "'••• PAkE(.ER ."' •••••••

A emenda propõe a supressão do ar-t 250 •
É preeer-rvet a manutenção do artigo, vez que exclue elas

lidas pot tt tces as natxões a elas t-ier-entes , pelas militares-------------------------------------------------------------------------------
1P18337-5 • PAULO RAMOS PMDB
"'.... "''''''' •• PARECER ."''''''' •• '''••

ar-t ~5~menda propõe alterar a redação do parágrafo untcc do

Trata-se de matéria para lei ordinária----------------------------------------------------------------------------
1P18338-3 PAULO RAMOS Pfl.OB
."'''' ..... '''.''' PARECER •••••••"'.

A redação adotada para o Ill'0jeto e mantida no subst t tut t
~gr~a: ~~~a~:~s se enquadra na sistemática hierarquizado das

Pelo não recolhimento-------------------------------------------------------------------------------
1P18339-1 PAULO RAMOS PMOB
••••••••• PARECER •••• "'."' ....

A emenda propõe seja suprimido o ar-t 249.
Suprimido esse e-t tcc. suprimi-se também, a hierarquia e

a disciplina no seio elas Forças Armadas, o que não é conve-
niente

---------lPlã3;õ:5---------p~u~Õ-RÃMõs-----------------------------p;õã--------

•••• "''''•• ''' PARECER •••••••••
A emenda propõe a supressão do ar-t 236, que cr-Ia o Es

tado de Defesa Essa situação é a intermediária entre o Esta
do Normal e o Estado ele Sitio, mais repressivo

---------;;~;;;~=3---------~;G;;RI~G;-S~I~;~-----------------------;;~;--------

"''''''' ••''''''•• PARECER ••• "'......
Acolhemos a supressão do parágrafo 30 do ar-t-tac 272 do

Projeto.------------------------------------------------------------------------------
lP18342-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDa
•• "''''•••• " PARECER···" ..•••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de s tstemat taacãc, Opinamos peta cr-efuctctat toace da Emenda.
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1P18342-1 SIGMARINGA SEIXAS PMOB

Pr-ej ud 1cada

1P18343-0 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
............. PARECER •••••••••

O eetnente Constituinte 51gmarlnga Seixas deseja alterar
e 9 e tntr-oduatr Cl01s outros parágrafos ao ar-t 272 do Pro
jetc. no sentido de dUerenclar a tnc-oêncta do ICMS nas ope
rações interestaduais quando o cest tnatar tc final for ou não
contr-tnutnte no Estado 8'11 que esta tocat tzaoo Quando for con
sumldor r tnat , prevaleceria a allquota interna e quando for
contribuinte a interestadual, atribuindo, nesta h1potese, ao
respectivo Estado o au-etto de cobrar a dteeeer-ca entre as
at rceceas tnt er-na e interestadual

A simples leitura da emenda e do texto do Projeto permite
aferir que a matéria não e oe Constituição e sim de Códtgo
'rr-tbut ar-to ou outra tet complementar, quando não de le1 esta
dual comcat tver com a autonomia pr-ccr ta de UM Estado Federado

Aliás, as pretendidas regras dos em Questão conr t t t am
com a tr-actctcnat crctbtcêc ccnst t t uctcnat de os Estados esta
eetecerem c teer-enca tributária en r-azão da procedência ou ces
tino das mercadorias, pr tnctptc renovado sob a...t 26B do Pro
jeto

Todavia, a nova versão de Projeto de Constituição, prepa
rada pela Comissão de s tsteeat teacêo, mantém os textos advin
dos da COMissão do S1stema Tributário O bom senso aconselha
r-evtsão em toda essa meter-ta, sucr-tmtncc os conflitos e tr-ens
ferindo para o Código rr-tbutàr-tc Nacional tudo que for poss~

ver

lP18344-0 JOVANNI MASINI PI,1DB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida no eér-rto. tendo em vista Que os artigos 336 e
487, qua dispunham sobre a nater-ta no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram sccr-tenoos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado a emenda numero
1POO202-B

1P18345-6 JOlJANNI MASINI PMDB
.......... PARECER ..

Pela cr-efudtcrat tcace, tendo em vtata a solução adotada pelo
sucst ttut tvc

lP18346-4 SIGr.'IARINGA SEIXAS PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda sob exame pretende excluir da imunidade ao ICMS,
preservada para os produtos industrializados dest i nados ao
exterior, os produtos semt-et aor-aoos definidos em lei comple
mentar (art 272, 11, 11, a). suprimir a coss tbtt tcaoe de
lei ccmatementar- excluir da incidência do ICMS, nas exporta
ções para o exterior, serv1ços e outros prod .... tos alem dos in
dustrializados (ar-t 272, 12, V), e incluir na pr evtsãc de
tet complementar, alem dos casos de maoutencãc de crédito,
tarcém os casos de estorno de cr-eut to. uns e outros referen
tes a exportações de seevtcos e de mer-ceccr-res para outro E:s-
tado e par-a o exterior (ar-t 272, 12, VI)

Just1f1ca o autor que a ressalva dos produtos semi-elabo
rados do texto const t tuctonat e remessa do assunto para 1et
coeotementer- poss1b1l ttar-á que a tmontcaee seja fe t t a com
cautela e ctscr-tmtnacao, Que a retirada do Hem V evt tar-a o
ressurgimento da isenção de imposto estadual m<!d1ãnte lei
complementar, contrar tancc o Hem 111 do ar-t 266 do próprio
Projeto, que a inclusão do "estorno"_objetivcl. recuperar o im
posto no caso de produtos cuja conjuntura tnter-nactonat per
mita a incidência parcial do ônus f1scal

O Projeto da Com1ssão de sistematização nega acolhimento
á pretensão-------------------------------------------------------------------------------

lP18347-2 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda sob exame Quer Que seja deixado para a lei com 
plementar a meter-ta at mente ao aspecto espacial, no que con
cerne à incidência do ICWõ Nesse sentido, troca a entrada,
"em eetacetecteentc de ccntr-tnutnte ". pela entrada Uno t er-r t
tório nactonat " Alega Que nos demais tributos mat ér-f a dessa
escecte tambem é versada em le1 comptementar , Que vigora, há
anos, o critério de exigir o imposto por ocasião do nesemaar-a
cc aduaneiro, com eener tctcs para o controle e sem cr-ejutao
para os contribuintes; que a alteração dará maior sistematiza
Cão ao imposto e vem atender aos enseros mar-ítestaoos pelos
Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, na Carta de Ca
nela.

A eater ta contida no 11 cccer-te ser tr-anseer-toa ao
C6d1go 'rr tbut ar-tc Nacional, entre a eee tntcãc dos fatos
geradores Por outro lado, a concisão imanente a uma
Constituição não deveria expt tcí tar inclusões, pots a
não exclusão de bem ou serviço. no caso importado do exte-
rior, não deixa duvida sobre a inclusão, pois r-ecr-a bas tca
de exegese fur-tctca ens1na que não cabe of st tnçutr- onde a
tet não distingue

----------------~-~:~~::~-~:_~~~~:~:~~~~~-~_:~~:::~~~-~_:~:~~:_----------------
lP18348-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
........... PARECER ..

O conteudo ea Emenda, em confronto com o do sr-of etc, não
obstante 05 nobres cr-ocóst tos do Autor, não se harmoniza com
a sistemática que orienta o Sistema de Planos e Orçamentos
O cnscos tt tvc, se alterado, iria contra o principio da anua
lidade, não podendo os saldos orçamentar1os serem aproveita
dos no exerc rcto suesecuente

Pela rejeição

lP18349-9 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A elevacão gradativa da participação dos Estados. Distrito
Federal e Mun1c'p1os na arrecadação tr'butár1a, como prevtsta

~~s~~e~ ~~bg~mis~ão ~~sa~~~5~t~~~'p~~~ ~~~~~~~~t:~c~~t~~_
g~gões necessarias e decorrentes dessa elevação Pela reje1 -

1P1B35a-2 AUGUSTO CARVALHO PCB
.......... PARECER •••••••••

O tema objeto da Emenda integra o Projeto, com o texto
najOf'itariamente aprovado pela Com1ssão Temát1ca.

Pela prejud'c1alidade-------------------------------------------------------------------------------
1P18351-1 SIGMo\RINGA SEIXAS PMCB
••••••••• PARECER ....."'••••

A emenda sob exame quer modtficar <l. redação do paragrafo
30 do art 270, suprimir o parágrafo 10 do art 272 e aditar
uma 201 'inea ao paragf'afo 11 do mesmo art 272, do Proj'2to de
Constttu1ção

Ocorrp. Que nova verSdO do Projeto de Constituição acerta-
damente elimina o pardQrafo 30 tjo art 270 e o paragrafo 10
do art 272, prejudicando a emenda inte1"amente

Pela prejudicialidade

1P1B352-9 AUGUSTO CARVALHO PCB
............ PARECER .

A proposta, altamente mer1tóf'ia, mef'ece acolhida no texto
constitucional, embor~ sua redação seja mod1ficada, para e

feito de melhor precisa0
-------------------------------------------------------------------------------

.. lP18353-7 AUGUSTO CARVALHO PCB
........_. PARECER ..

A Emenda percute questão Que deve ser examinada a luz do
Substitutivo Pela aprovação

---------;;~ã3~~:~---------~~G~~~Õ-~~~~;~~------------------------~~~---------

............ PARECER ••••••_••

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

A emenoa propõe a inserção de norma cer tntecr-e da unicida
de sindical

Conforme parecer a anenoa lp16B15-S, ocstctcnemc-ncs pelo
cr-ur-at tsec sindical, embora com ataueas normas não muito con
ciliáveis com ele, fTl3S atinentes as oecuj tares do sindicalis
mo nacional, como a relativa a contribuição sindical compul
sória

Pela rejeição

1P1835S-3 AUGUSTO CARVALHO PC8
.......... PARECER "

A Emenda ccjet tve tnctuu- Hem no artigo 13 do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização de modo que fiquem
imunes do 'mposto de renda os rendt-eentos cor-r-esccnoentes a
salários, proventos de aposentadoria e pensões até 20 sa tá
r tos mtntecs

Não onstante a importância da Emenda, entendemos que se
trata de matéria que, por soa natureza e car-acter tst tcas , de
ve ser regulada a n'ivel de rects taczo cr-dtnar-f a e não no tex
to constitucional.

O cr-ome-a não é de imunidade mas, sim, de 'Isenção Cabe
a lei, entre mtr-teoes de eendtnentos , eepectr tcar- os que se
suf ef tam á taxação e declarar os que r tcem fora da tributa
ção Somente quando se trata de proteger valores fundamen
tais é que a Constituição deve intervir e er-rar- restrições ao
Leatstat tvc

No caso em debate, a r-eat tdade eccnômtcc-soctat pode se
apresentar cabtante, ensejando que pessoas com reduzidos ren
dimentos de determinada esoécte percebam, também, rendtmentos
excr-ess tvos noutras eepectes - o que cesaccnseuie solução úni
ca , r'ig1~a. via Const1tu1ção A lei or-ctnér-ta tem melhores
condições car-a a adequação da norma aos tatos

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18356-1 AUGUSTO CARVALHO PCB
........... PARECER •••••••••

A prescrição é matéria de natureza processual, adjetiva
e, CCilllO tal, ceveré ser ctscrct tnaoa pela legislação cr-ntna
r-ta

Pela rejeição

1P16357-0 AUGUSTO CARVALHO PCB
........... PARECER ..

A estabilidade, entendida como a garantia de pereenêncta
no enor-epo e, portanto, como contraposição ao livre artn tr to
ee empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio

samente, uma momentosa e ccrrtr-over-sa questão, ncr-ouanto , seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, r-et ter-aoamente, por uma solução nas-montesa do problema.

Na verdade, o Que quer- o empregado é ver 1tmt tado aquele
ar-bttr-tc e, não, como se pr-ecata enaanaoaeente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no eepr-eao contra a vontade do
empregador ccnsctente de que é parte vital e inalienável da
pr-ópr-t a atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples seca, um tnst r-ueento ou máquina que, ap6s
usada, e jogada fora como tnser-vtvej ,

oe sua parte, não interessa ao ercr-eaaecr- tnsnu-ar- desas
sossego ou tnseau-enca ao se ... empregado, pois esses são fato
res ccncrcveocs da baixa cr-cout tvtcece, A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os Objetivos eatcr-es da empresa, significam para ela um
patrimônio tnsubst ttutvet Investe o empresér ro em recursos
humanos, buscando habilitar e apr tncr-ar- a quat st tcação pro-
t tss tcnat de seus eacreçacos. Por tudo isso, é elementar que
seja vtr-tua tmente centr-ar-te à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo car-a os resultados de em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação eacr-eaat tcta, fundada na nt lateral idade elo
contrato, uma condição untnessoat , paternalista e tepcstt tva,
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de emendas Que, em todas

as fases ela elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórll'ula conct t tat ór ta que reflete a t encên
cta majcr t t àr t a dessas propostas, ace t ta por t-cerancas de
cateacr-tas econômicas e prof1ssiona1s que, ctutur-nemente. vêm

se man1festando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da oespedtoa tmor tvaoa ou sem justa causa, em termos a
;erem oef tn-oos pela legislação cr-emar-ta

1P18358-8 AUGUSTO CARVALHO PCB
••••••••• PARECER •••_•••••

Em nosso suostttut tvo deliberamos sunr-tmtr- as at tneas
"P, do item II e "d". do Item IV, do art 17, do Projeto,
mantendo a at tnea -m-, deste ultimo inciso, porque. quanto
aos sindicatos, a representação ce tctat untca e necessária,
nos acordos coletivos

Pela aprovação parcial.

1F18359-6 AUGUSTO CARVALHO PCB
• ••"'....... PARECER •••••••••

O tema objeto da Emenda integra o Projeto, com o texto
majoritariamente aprovado pela Comissão remat tca

------------------~~~:_~::~~~~::~~:~:~:_---------------------------------------
lP18360-0 AUGUSTO CARVALHO PCB
••••••••• PARECER .

A matéria cala-se conven1entement,= disciplinada no texto
proposto

Pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P18361-B AUGUSTO CARVALHO PCB
.......... PARECER •••4 •••••

A emenda pf'etende supr1m1r o art. 360 que impõe limitação à
participação das entidades e empf'esas estatais na manutenção
f1nance1ra de planos de previdência complementaI' para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de leg1s1ação ord1naria, pois o
assunto já e objeto de tratamento específico em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a Questão. Ressalte-se, a1Llda, que o controle e a fiscal 1
zação dos ufundos de pensão~ é competência de uma Secretaria
especifica da M1nister1a da Previdência e Assistência Social
à Qual incumbe o aco"'ipanhamento da observância das normas le':

-------------~:~~-~-~:~~~:~:~::~~~-~:~:~~:~:~:.:_-------------------------------
1P18362-6 AUGUSTO CARVALHO
••••••••• PARECER .

Md.téria t'ipica de lei ordinária

---------------~~~~-~:~:~~~~---------------------------------------------------
1P16363-4 AUGUSTO CARVALHO PCB
.......... PARECER .

-----------------~~~~-~~~-~:~~~~~:~:~-~~~_::~~~-~~-~~~~:~:~:~~~---------------
1P18364-2 AUGUSTO CARVALHO PCB
• •••••••• PARECER •••••••••

A emenda 1ml'ca em altef'ação ::::Ie vár10s itens relattvo • ã
prev1dênica social, sugerindo elevação do valor dos benef' 
CiOS e diminuição do tempo apra aposentadoria Como já obser
vamos em vários outros pareceres, o valor dos proventos não
poder ser estabelecido sem se considerar o tempo de trabalho
e contribuição do segurando, e, Quanto as modalidades de
a'J)Osentador1a especial, a Const1tU~ção deve limitaf'-se a
ar1rmar o d1r~1to, deixandO à legislação ord1n;!ir1a a incum
benc1a de especificar as at'vidades proptc1adoras do benef1 
cio e as condições para sua concessão
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lP18364-2 AUGUSTO CARVALHO PC, lP18383-9 JOSÉ MP.RIA EYMAEL PDC

lPld365-1 AUGUSTO CARVALHO PCB
.....11\.* PARECER ...

A matéria de que trata a Emenda é car-acter f at tca da teats1ação or-o 1nar- i a

lP1B384-7 JOSÉ MARIA. EYMAEL PDC.ot••••••• PARECER •••••••••
A sistematização adotada no Substitutivo 1l"lpõe a

da emenda
Pelo não acctt-teentc

lP18366-9 AUGUSTO CARVALHO PCB
................. PARECER ...

A proposta, altamente aer ttõr-ta, merece acoth tua no texto
constitucional. embora sua redação seja modtf tcaoa, para e

feito de melhor precisão-------------------------------------------------------------------------------
lP18S67-7 AUGUSTO Ct.RVALHO PC8
..." PAPECER .

A co-gestão e sem duvida algo de salutar para as empresas
t.ontuoc, não há como cor-tne-ja através de um preceito const t
tuctonal Seria una interferência exagerada do Estado sobr-e a
lniciativa privada

lP18368-5 AUGUSTO CARVALHO PCB
............ PARECER ..

Pela rejeição. por não se ajustar ao consenso da comtssãc
de Sistematização

-- ._---------------------------------------------------------------------------

lP1B3B5-5 JOSÉ MARIA EVMAEL PDC
••••••••• PARECER *••

Temos a ccrwtccão de que a matéria em foco recebeu trata-
mento aoequaoo no Projeto Pela nr-efud-ctat tdace

lP183B6-S JOSE MARIA EYMAEL PDC
••• 01;••••• PARECER •• " .

O suost teur tvc do Relator ecotneu, com alterações, a re
dação proposta

lP18387-1 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
........... PARECER •••••••••

O neta-e ccnet ttutnre José Maria Eymael deseja suprimir da
base de cálculo do ICMS os acréscimcs r tnencetrcs , sunst t tu
indo essa evocação pela excr-essãc -ccser-veeas as exclusões
previstas nesta Constituição, no Hem I do 10 do art 272-
O ercjetc de Constituição supr tme sabtarrente todo o 10 men-
ctcneoo. prejudicando, ocrs , a emenda

1P18402-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
............ PARECER li .

A matéria é objeto de atenção esoecj f tca em outro cent
tutc, com redação diversa

lP18403-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
........... PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, por não eretçcar-vse
a outros pr-tnctptos ou pela sua impertinência com o teea, a

1P18398-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PQC
........ _•••• PARECER •••• ",••••

O -religioso" habita ora um, ora outro território da
cultura, citados no dtsccs tt tvc

Pela rejeição

lP18S88-0 JOSÉ MARIA EYMAEL POC••* PARECER .
A redação do Substitutivo ccmtemp l a , de tor-na mais aorc

nr-taca. a questão
Pela rejeição

PDClPl8a93-6 JOSE MARIA EYMAEL
~ PARECER .

1P18395-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER ••"'••••••

Os dispositivos ce Emenda, embora revelem o elevado dcs
cortina do proponente, poderão figurar mais adequadamente, de
acordo com a tr-edtcão do ntr-ettc brasile1ro, no corpo da le
ats tacãc orctnãr-ta e ccnotmentar

Pala rejeição

1P18394-4 JOSÉ' MARIA EYMAEl. POC.'!'••••••• PARECER ..~ .
Segundo a tradição do ütr-ettc brasileiro. a Emenda em causa
trata de matéria tntr-accnst ttuctcnat , merecendo ser ccns toe-"
r-aea quando se tratar da legislação complementar e cr-ctnãr-ta

1P18399-5 JOSÉ MARIA EYMAEL PO('
........... PARECER •••••••ot.

A autonomta é um atr1buto histórico das universidades,
não cabendo estendê-lo às instituições isoladas

Pela rejeição

lP18389-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER .

Visa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que dtsct
nt tna o tratamento tributário a ser dispensado à microempre
sa (art. 267)

Pelo exame do assunto. chegamos à conclusão de que a mi
croempresa, em face de sua importância econõmtco-scctat , deve
ficar tmcne aos temostos da União, dos Estados. do Distrito
Federal e dos Munic'iplos, ressalvados os m-evtstcs no ar-t
270, itens I. II e V

Por outro lado, ccns tcer-enoo-se a conventêncta de que a
meter-ta seja tratada a ntvet nacional, para que se the impri
ma certa untrcrmteece, entendemos Que a microempresa. para
fins de usufruir a tmantcaoe, deve ser- definida e caracteriza
da mediante le1 complementar

A Emenda em exame propõe acr-ésctro à al tnee -b" do item XV
do ar-t 12 do PI'ojeto de conet ttutcãc

A proposição dispõe sobre matcr-ta Que metncr ::.e situa no
âmbito da legislação cr-ctnar-ta.

Pela rejeição

lP18S90-1 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
.:;, PARECER •••••••••

A Emenda vtsa a alterar a redação e sintetizar o preâm
bulo da Const ttutcãc

A sugestão não nos parece isenta de r-epar-es

lP18391-0 JOSG. MARIA EYMAEL PDC
........... PARECER $ ..

vtsa acrescentar ao item I do ar-t 50 do Projeto de
ccnst ttutcão. após a catavr-... socreoace os adjetivos "t tvr-e.
Justa e solidária" No entanto, os adjetivos mencionados já
constam do texto o:-iginal.

Pela cr-ejuotctat idade.

lP18397-9 JOSÉ PtARIA EYIdAEL PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda visa acrescentar a expressão "sem prejutzo de
outros Que 2 lei estabelecer- ao Art 41g O -cacut " desse
artigo preceitua que -é dever do Estado e da sociedade prote
aer o m~nor •• - Essa é a norma de feição constitucional O
adendo proposto. no seu esp f r-t to , P- mer-f tôr tc , mas os direi
tos consegu1dos são de tal forma abrangente que tornam desne
cessar-rcs acréscimos

Pela prefudtctat idade

lP18a92-8 JOSÉ f,lARIA EYMAEL POC
.......... PARECER .

Pela apro ....ação. com base nos termos da justificação da
Emenda

Pela acre ....ação

1Plaa96-1 JOSÉ MARIA EYhl.AEL POC
.......... " •• PARECER .

O Substutivo optou pelo cr-tnctotc do ensino público e ar-atut
to em todos os ntve ts
Pela rejeição

lP18400-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PLlC
••••••••• PARECER .

A Proposição, embora disponha sobre matéria const ttu 
cional, contém desdobramentos que c-metho- se situam no âmbi
to a legislação OI dtnar ta e complementar

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP1S401-1 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
••••••••• PARECER .

O único eng.loba a matéria dos 1. e 2 suaerooce pelo
Autor. A concisão do texto const ttuctonat justifica a
manutenção da redação original

Pela rejeição

lP1838l-2 ROBERTO AUGUSTO PTS
............ PARECER .

O texto adotado em nosso substitutivo contemplado o obf e
ti vo da emenda

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP1B380-4 ROBERTO AUGUSTO PTS
............ ol- PARECER •••••••••

O teor da Emenda não const1tui eetér-te const1tucional,
devendo integrar teatetacêc municipal

Pela aef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP18S76-6 ROBERTO AUGUSTO PTS
........... PARECER •••••••••

Prejudicada. em deccr-r-êncta da sctucãc adotada no Pro
jeto de Constituição, conforme per-ecer- de numero lP09406-2--------------------------------------------------------------- ----------------

lP18382-1- ROBERTO AUGUSTO PTB
••••••••• PARECER .

A emenda propõe nova redação ao art. 254
Não inova o que já está no anteprojeto-------------------------------------------------------------------------------

1P18383-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER •••"''''........

Os sind1catos patronais têm. como assoe tacos e contri 
cutntes , as empresas do r-eecect tvc setor de et tvtcace econO 
mica, ortlanh:adas par-a a obtenção de lUCrO Por -tssc, as em 
presas que os constituem dispõem de muttc mais recursos Que
os empregados Ademais, as contribuições e anuidades pagas I

pelas empresas aos s1ndtcatas que as representam ccnst ttuem I

despesas cecut tvets do lucro bruto. para afeito de calculo do
imposto de renda, ao passo Que a maioria dos assalariados do
Pa'ts tem r-endtmentos que se situam abaixo do limite de tsen 
ção, ar-cencc eeet tvaeente com o ônus da contr-tnutcêo s tnct -
cal. .

Justifica-se. portanto, o tratamento tributário diferen
ciado entre sindicatos patronais e de trabalhadores

1P18373-1 JOSÉ MARIA EYMAEl. PDC
•••"'••••• PARECER "'."' ••••••

A matéria e objeto de atenção esoectr tce em outro cact

turc, com redação diversa--------------------- ----------------------------------------------------------

lP18375-8 JOSÉ MARIA EYlflAEL PDC
................. PARECER •••••••••

É procedente a supressão do ar-t 358 do Projeto. Realmente,
não é justo, por um lado, obrigar-se o segurado ao r-ecotht
mento da contribuição previdenciária e, por outro, negar-se
lhe o benet tctc correspondente Além do mais parece-nos que d
eater-ta deve ser disciplinada pela 1e1 ordinária

Pe1a aprovação------------------- -----------------------------------------------------------

lP18374-a JOSÉ MARIA EYMAEL P[J(,
"' PARECER •••• "' .

Somos pela rejeição da emenda. vez que a mater-ta de que
trata não é de nàtureza const tt rctcnat •

lP18371-5 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
........... PARECER .

Sua Emenda está acolhida no Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP18S70-7 JOSÉ MAR1A EYMAEL PDC
.........."' PARECER .." .

O arttgo foi cuor-tntoc e a matér-Ia destinada â lei or
d1nárta

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP18377-4 ROBERTO AUGUSTO PTS
............ PARECER .

A matéria é r-etevant t ss-ma A Legislação Ordinária' já
dala se ocupa Incumbe ao legislador ordinário ampliar e
aperfeiçoar as normas vigentes-------------------------------------------------------------------------------

lP18378-2 ROBERTO AUGUSTO PTS
........... PARECER ...

É tnc tsoensávet consagrar-se a inviolabilidade da imagem, da
vtca privada e da intim4dade dos tndtvtduos-------------------------------------------------------------------------------

1P18379-1 ROBERTO AUGUSTO PTe
••••••••• PARECER .

A supressão crcccsta foi acolhida. na redação do dispositivo
constante do Substitutivo do Relator, COI'I a alteração da re
dação do cr-tnctpto novo

lP18S72-3 JOSÉ MA~IA EYMAEL PDC
•••• "' PARECER .

A Emenda objetiva tnctutr parágrafo no artigo 270 do
Projeto de const ttutcãc da Comissão de Sistematização, de mo
do que r tquem tmunes do imposto de renda os r-endtmentos cor
respondentes a proventos de aposentadoria e pensões até vinte
salários mtntmos

Não obstante a tmoor-tã-rcta da Emenda. entendemos que se
trata de matêr ta cue, por sua natur-eza e caeacter tst tces , de
ve ser regulada a ntvet de teats tecãc cr-emar-ta e não 1'10 tex
to const t tuctonat ,

O problema não é de tncntoace mas, s1m, de tsencãc Cabe
á lei, entre atr-taoes de rendimentos, esnectt tcar- os que se
!:ujeltalT, a taxacêc e declarar os que ficam fora da tributa
ção Semente quando se trata de proteger valores fundamentais
é que a Constituição deve tnter-vtr e er-rar- restrições ao Le
gtslat IVO

No caso en debate. a real idade eccnõmtco-scctat pode se
apresentar cambiante, ensajando que pessoas com reduzidos
rendimentos de determinada espécie percebam, também. rendt
mentos expressivos noutras espécies - o que cesacoasetha so
lução untca, r1gida, via Constituição A tet ordinária tem
melhores cond1ções para a adequação da norma aos fatos-------------------------------------------------------------------------------

lP18369-S AUGUSTO CARVALHO PCB
.......... PARECER ..

Acreditamos que o ilustre Autor da zmenea em foco equi
voca-se ao equiparar servidores do Dlstrito federal a servi
dores federa ts

Sonos pela rejeição da r emenda------------------------------------------------------------------------------
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lP18403-7 JOSE MARIA EYMAEL PDe lP1B416-9 PAES LANDIM PFL

proposta não alcança acolhida Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18404-5 JOSE MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Cuida-se de matéria que deve ser tratada em capitulo próprio
e afastada a m1nudência

lP18405-3 JOSE MARIA EYMAEL PDC
.......... PARECER •••••••••

A Emenda cof et tva incluir o imposto sobre produtos tndus
t e ta t tzaecs na t tmtt acãc ao poder de tributar previsto no ar
tigo 264, 111, "c" do Projeto da comissão de Sistematização

A mater1a não obstante a relevância dos argumentos do
ilustre ccnst ttutnte, conflita com a ststenét tca geral adota
da pelo Projeto, em especial com a necessidade de dispor a
União de tntr-unento ágil de pct tt tca fiscal

Pela r-efetção-------------------------------------------------------------------------------
lP18406-1 JOS~ MARIA EYMAEL PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, por conter aspectos que se nar-eo
nizam com o ent eno tnento da Comissão de Sistematização

lP18407-0 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
••••••••• PARECER •••••••••

A ordenação do suost ttutt tvo já atende ao desiderato per
seguido pela emenda Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP1840B-B JOSÉ MARIA EYMAEL POC
••••••••• PARECER .

A imunidade tributária dos templos de qualquer culto tem
assentada sua abrangência e seus limites na doutrina e na ju
risprudência A expl tcteacêc pretendida na emenda poderá, tn
ctus tve levar a interpretação mata restrita que a vigente,
deixando de apl tear-se, por exemplo, a eebarcacão, vetcuto ou
avião, usado como templo eõvet , exclusivamente para a or-át tca
do culto, que a doutrina considera abrangidos pela imunidade,
com base no texto vigente

mia estadual Além disso, o teceste federal é sempre uniforme
em todo o território nacional e, assim, não cer-nt te que a ar
recadação da receita fique restrita as regiões nats ricas.
sem ônus par-a as populações carentes Concedida a ccncetencta
residual aos Estados, ensej a-se que o ônus da arrecadação já
possa incidir apenas sobre os cont r tbutntes do respectivo Es
tado

Quanto a extaênc-a de maior-ta qualificada, ela se justi
fica como uma garantia em favor dos contribuintes, evitando a
eutt tct tcecsc de impostos ao sabor de ertecr tas

lP18417-7 PAES LANDIM PFL
~'•••••••• PARECER •••••••••

A sugestão não oôce ser- acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do SUbstitutivo um eant.ro de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No Que respeita especi
almente à contribuição empresarial, o enter-ctmentc do Relator
é no sentido de exct tct rar- a diversificação da base, de modo
a romper com o ctr-cuio vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de setar-tcs Quanto à manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvio que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo legis
lador de acordo com as peculiaridades eccnômtco-t tnencet-as e
operacionais de cada contr-ibuinte

lP184l8-S PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo Projeto de Constituição a União per-der-á seis tribu
tos sobre l)Transporte, 2) Comunicações, 3) Lubrificantes e
comnusttvats , 4) Energia etetr-tcar 5) rerr-f tcr-tat , 6) Mine
rais.

A pr-esente Emenda intenta ser o Imposto sobre lubrif1
cante e coneust tvets , t tcutocs e gasosos cobrado pela União
e não pelos aetacos ,

ccntuco, há Que car-r-ear- para os cofres estaduais recur
sos bastantes para tira-los da tnsust entévet situação de pe
nur-ta em que se encontram

lP1B409-6 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
••••••••• PARECER .

Pela rejeição O objetivo maior do projeto, nessa matéria,
é fortalecer os euntctptcs , de forma a perMitir a aproximação
da ação governamental dos cenet tctár tcs diretos dos serviços
publ tece Da~ ter-se procurado a ampliação do poder financei
ro dos ncntctntcs

lP1841l-8 PAES LANDIM PFL
........... PAq,ECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende supr-tmtr figuraria melhor em legislação
ordinária, eis que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
salários para incidência de contribuições ecctata destinadas
à Seguridade possui tept tcacões bastante significativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo sccta t

Somente eeutante tratamento via teatstacêc infraconstitu
c tonat poderiam ser fixadas as prov1sões tnctsaensavets ao
desdobramento da matér ta , de modo a oue possam ser atenutuos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesno sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda supress tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

1P184l5-1 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição Embora o propósito da emenda seja o de con
ferir flexibilidade na transparência de recursos da União a
Estados e Municlpios e de fixar o mesmo percentual constante
do projeto, ou seja, quar-enta e seis por cento, existe, no
entanto, uma alteração fundamental, que compromete toda a ats
temática de ctscr tetnaçãc de rendas do Projeto No "caput" do
art 277 proposto cf a-se que "do produto da arrecadação dos
impostos de sua competência, a União distribuirá " A base
de calculo, portanto, é de todos os 1mpostos da competência
d~ União Vê-se, pois, que tal alteração compromete a composi

-------------~~::_~~~_!~~~~::~~~:~~~-~~-~~~:::.:._!~~~~~!~~~:~~::::.:_---------------
lP18416-9 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende que a competência restouat etcue so
mente com a União e não oeoenda , para sua ut t t tzação.oe maio
ria absoluta dos Membros do Congresso Nacional

A supressão da competência residual dos Estados estimula
o centralismo fiscal da União, que tanto mal causou ã autono-

lP18412-ij PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva a emenda que seja admitida também, a competência
da União para instituir encr-eet teos coeoutscr-tcs nos casos de
guerra externa e conjuntura que exija absorção teeoor-ér-ta do
poder aqutat t tvo

Or-a, e sabido que a população não aceita bem o empréstimo
compulsório para enxugamento do mercado como ficou r-acentemen
te evidenciado com as reações ao pacote governamental que ex t
giu empréstimo sobre carros e gasolinaj ademais, quanto ao ca
so de guerra externa, existe o imposto extraordinário previs
to no artigo 271 e, atém disso, a guerra pode caracterizar a
occrrêncta de calamidade, para a qual o eacr-ést tec é admitido
no artigo 262
_Cabe, ainda, assinalar que a União dispõe de impostos que
podem, multo bem, ser utilizados par-a enxugamento do mercado

-------------~~~~~~:~-~:_~:~~~.:._:~~-~_:~:.:._~~~_:~:~~~~~------------------------
lP18413-4 PAES LANDIM PFL
••"'•••••• PARECER •••••••••

Pelo Projeto de Constituição a União perdera seis tribu
tos sobre 1) Transporte, 2) Comunicações, 3) Lubrificantes
e ccaouet tvets , 4) Energia atétr-tcar 5) rer-r ttcr-tat , 6) Mine
rais

A presente Emenda intenta serem os tributos sobre lubri
ficantes e comnust tvats t tqutoos ou gasosos, energia elétr-i
ca, e minerais cobrados pela untãc e não pelos Estados

Ressalte-se que tais tributos devem pertencer aos Estados
para que recuperem a capacidade de f1nanctamento de seus

gastos bastante comprometidos nos anos 80 em virtude da r-e-
------------_:~::~~-~-~~_:~~:::~:~:~_:_~~:_!~~_:~~~:!~~:_:_::~~~~~::_----------

lP1B414-2 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O nobre ccnst ttutnt e Paes Landim quer preservar entre os
impostos exclusivos da União o imposto sobre ener-ata elétrica
acrescentando-o no art 270 do Projeto de ccnst ttutcão Alega
que essa competência é necessária para COMpletar a legislação
sobre águas e energia, a propriedade dos octencte ts de ener
gia elétrica e definir adequada r-emuneração para o setor e a
r txacêc de tarifas pelo ror-nectnento de energia

~ decisão é essencialmente pot tt tca E a minuta de nova
ver-sec para Projeto de ccnst ttutçãc, elaborada pela Comissão
de s tstemat taecão, repete o texto advindo da Comissão do Sis
tema Tributário, em que são suprimidos os oencmtnaoos impos
tos untcos , transferindo para o ICMa tributação dos produtos
correspondentes, inclusive a energia elétrica

De resto, a ccepetêncta da União com r-erer-êncta aos assun
tos_mencionados não é costacut tzaoa, delta venta, com a tr-tbu
taçao estadual------------------------------------------------------------------------ ._-----

lP18425-8 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••-*1:.

A sugestão não pôde ser acotnttía tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do suost ttut tvc um etntmc de
especificação das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nac1onal_de Seguridade Soc1al No Que respetta especi
almente á contribuição empresarial, o entendimento do Relator
é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo
a romper com o ctr-cuto vtctosc gerado pela incidência exctu
atva sobre a folha de salários Quanto a manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvio que se trata de fatos

lP1B421-S PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende tncluir na competência privativa da
União a Ins t t t uf çâc das contribuições de que trata o artigo
263 do Projeto de Constituição da Comissão de s tatemat taacâc

A proposta ccntr-tcut , efetivamente, para aprimorar o Pro
jeto em causa

Pelo accthtnento, no forma do substitutivo

lP1B423-1 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente Constituinte Paes Landlra deseja suprimir o
1. do art 272 Que acrescenta na competência dos Estados e do
Distrito Federal instituir um adicional ao imposto de renda
devtdo por pessoas s tatces e f ur-tcncas à União Justifica que
esse actctcnai confl1ta com a competência plena QUê a Consti
tuição cont tnu ..ria assegurando quanto aos tributos atr ttiutõcs
a cada pessoa tributante (art 274 do Projeto), Que o Imposto
sobre Pr-odutos Industrlalizados, já sendo destinado o comple
mento aos Estados e aos Mun1c~pios, que o adicional beneficia
ria os Estados mais ricos, principalmente São Paulo e Rio de
Janeiro, onde se concentra mais de 801. da arrecadação do im
posto de renda

A critica é ponderável O aenctceer se tnst t tutoo, Viria
quebrar- a tradicional exclusividade de cada pessoa tr-tbutante
com relação a cada imposto É claro que os Estados, e o Dis
trito Feder-al teriam comcetêncta para também legislar sobre o
adicional previsto para eles, tumultuando a regência do 1m
peste de renda

Mas a Comtssão de Sistematização está mantendo a proposta
advinda da Comissão do Sistema 'rr tburar-tc.

lP18424-0 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O nobre Constituinte Paes Landim quer acrescentar os mtne
r-ate relacionados em tet complementar, na r-esolução prevista
para o Senado em que fixe at tcuctas do Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias e Prestação de Serviços, aditando a at tnea
"b'' no ttem 11 do 70 do ar-t. 272 do Projeto de Constitu1
cão Justifica que o imposto estadual com al 'quotas diferen
ciadas constituir-se-ia num fator de pertubação para setor de
mineração, cref uetcancc a implementação das r-escect tvas poli
t tcas nacionais e afetando, sobremodo, a formação de preços
dos produtos minerais -

Data venta, os argumentos da emenda são negados pela prá
tica totalmente t tvr-e.ue tr-tbutacãc.tíos Estados que compõem a
grande Federação Republicana da América do Norte. A untrcr mi
zaçâo tolhe a criatividade e a coecer tt tvtoaee, além do que
não leva em conta s ttuacões concretas de caca Munidpi0 e Es
tado

lP18420-7 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Temos convtccãc de que o tratamento dado a questão, no
Substitutivo, é o recomendavel Pelo acolhimento parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP18422-3 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O nobre Constituinte Paes Landim Quer alter-ar a redação
do 3 do art 212 do Projeto de ccnst ttutcão. no sentido de
1tmftar a imunidade do imposto sobre transmissão "causa mor
tis", aos bens que s trvem de morad1a ao cônjuge sobrevivente
ou a herdeiros, observados os l1!'1ites de quantidade e valor
aos imóveis, estabelecidos em lei Alega que a redação do
Projeto pode abranger grandes patrimônios, tanto sob o as
pecto de valor Quanto de quantidade, e Que a finalidade da
norma deve favorecer os menos aquinhoados

O texto do Projeto a1nda conete as tecrccr-teoeces tecrrt
cas de ignorar ser o côruuae.na comunhão parcial ou univer
sal, meeiro dos bens, sendo tncamvet incidência tributária
sobre o Que já tinha, de referir bem de moradia e não só teó
vet , de excluir a pessoa não casada da imunidade Por tudo
isso, a nova versão do Projeto Constituição já suprime o
questionado parágrafo, o que se afigura mais aconselhável do
que procurar redação nova-------------------------------------------------------------------------------

1P18419-3 PAES LANDIM PFL
••••••1«•• PARECER •••••••••

Pela rejeição Embora o cr-oocattc da emenda seja o de con
ferir flexibll idade na transparência de recursos da União a
Estados e Munic\pios e de f1xar o mesmo percentual constante
do projeto, ou seja, quarenta e seis por cento, existe no en
tanto, isna alteração fundamental, que compromete toda a s tate
mãt tca de discriminação de rendas do Pr-ojeto No "caput " do
ar-t 277 proposto ata-se que -oc produto da arrecadação dos
impostos de sua comcetêncta, a União ctstr-tbutr-a ". A base
de calculo, portanto, é de todos os tnocstos da competência
da untâo Vê-se, pots , que tal alteração cceor-oeete a cceccst
ção das transferências da União, tnvtao t t tzanrrc-a-------------------------------------------------------------------------------

PFLlP1B410-0 PAES LANDIM
••••••••• PARECER •••••••••

Conclulmos peta aprovação da Emenda
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1P1842S-8 PAES LANDIM e'L lP18439-8 PAES LANDIM P'L

geradores di ter-entes , Que poderão ser ut t t taacos pelo legis
lador de acordo com as peculiaridades econômico-financeiras e
operacionais de cada contribuinte

lP18426-6 PAES LANOIrr PFL
........... PARECER "'•••***.*

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
snrot tr tcee a redação do Projeto. pela eliminação de expres
sões ou de artigos pr-esctndtvets E cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o principio do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição sem. entr-eter-te, estender-se e'n aspec
tos que qualificam a bater-ta e que são pertinente à legisla
ção ordinária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP 18427-4 PAES LANDIM PFL.*.*••••• PARECER .*•••••••
A proposta esta de acordo com o objetivo de simplificar o

texto constitucional, seja pela supressão de expressões or-es
ctndtvets , seja pela supressão de mater ta pertinente à legis
lação or-of nar-ta, merecendo. portanto, o acolhimento do ae
reter-

lP18428-2 PAES LANDIM PFL
••• *** ••• PARECER •••*•••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em teatstacãc
cr-ctnér-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
salários para incidência de contribuições sociais destinadas
à seaur-tcaee possui implicações bastante atantr tcat tves no
s tnanctamento de programas e entidades jà consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-acons t í tu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tnof scensavets ao
desdobramento da meter-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envotvtuos

Em vista da r-etevêncte do assunto, e cons toer-ando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
coeencave t acolher a emenda sucr-esatva , rerretendo a matêr-ta
a ulterior ccnstcer-acãc. ao ensejo do processo teatstat tvc
cr-cmér-tc

lP18429-1 PAES LANDIM PFL
.......... PARECER •••*•••••

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vtata a opção
do Relator por manter no texto do sucst ttut tvc um m\nlma de
especificação das cases de tnctoêncta de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita escect
almente à conrr-tbutcêc empresarial, o ent enof aento do Relator
é no sent tcc de explicitar a dtver-s tr tcacão da base. de modo
a r-or-per COI'l o circulo vicioso gerado pela incidência exclu
siva sobre a folha de salários Quanto a manutenção do fatu
ramento e do lucro, parece-nos óbvio que se trata de fatos
geradores diferentes, que poderão ser utilizados pelo 1eg1s
taocr- de acordo com as cecut tar-vcaoes econômico-financeiras e
operacionais de cada ccntr-f tiutrrte

lP18430-4 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER ••*••••••

A elevação gradativa da participação dos Estados. Distrito
Federal e Munic'pios na arrecadação tr tnctar-ta. como prevista
no item II do 10 do artigo 461, foi a formula enccntr-aca.
desde a Subcomissão dos Tributos, para pcss ttrtt t tar- as acomo
dações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela r-ejet 
ção

lP 18431-2 PAES LANDIM PFL
.."'••••••• PARECER •••••••••

A emenda objetiva r-etactcner- a matéria r-etat tva a administra
ção tributária a ser objeto da lei complementar de que tr-ata
o ar-t tac 259 do Projeto de Constituição da ccmt ssêo de Siste
matização
Na hipotese, em que pese a relevância dos ar-aunentcs do Nobre
Constituinte inclinamo-nos pela manutenção do texto do Proje
to em foco. por cons toer-ã-tc mais conciso
Assim, somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P18432-1 PAES LANDIM PFL
•••*••••• PARECER •••••••••

O emtnente Constituinte Paes Landim pretende preservar na
coenetênta da untâc a instituição do imposto sobre minerais
do sars , or-coutc Que segundo o Projeto de Constituição, pas
ser-ta a ser tnctutoc entre 05 demais sujeitos ao ICM dos Es
tados Justifica que a competência federal é corolário da in
clusão, entre os bens da União, dos recursos minerais,
e, atnca. que se torna necessário ao estabetec tmentc de oot t
t tca de exploração e acrcvet temeruc dos recursos do subsolo.

Data venta, a competência tributária não tem dependência
com os aspectos citados

De qualquer ror-ma, a decisão é cesenctatmente cct t t tca da
Assembléia Nacional const ttutnte.ne parte da Comissão de S1s
tenat taecâo. a mtnuta da r-cva versão do Projeto de Constitui
ção r-epr-oduz no particular a matéria advinda da Com1ssão do
Sistema rr-tbutér-tc. onde desaparecem 05 chamados impostos
untccs da União. dentre os quais o imposto untcc sobre mine
rais

1P18433-9 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••*•••••

Pela rejeição cons toer-anco que o assunto de natureza ad
ministrativa "'oge na ccecetêncta const ttuctonat------------------------------------------ ._----------------------------------

lP18434-7 GUSTAVO DE FARIA PMDB
........... PARECER •••••••••

O Projeto na Emenda está em parte cons toer-ado no sucet t
tut rvo

-----------------~~~:_:~:~~::~~-~:~~~:~----------------------------------------
lP18435-5 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substi
tutivo

-----------------~:::_:~:~~:~~~-~:~:~:~------------------.----------------------
lP18436-3 PAES LANDIM PFL
........... PARECER ••••••"••

Pela rejeição Não podemos contar com a colocação de que
a União perde recursos de tributos que no Projeto. deixara"
de existir. quando o que se procura e precisamente. o ror-t ate
c t ...ento da federação. dando a Estados e Municlp10s condições
efetivas de se desenvolverem

1P18437-1 PAES LANDIM PFL
••••*.* •• PARECER .

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito. nos ter
mas do Substitutivo do Relator

lP18438-0 PAES LANDIM PFL.*•••••*. PARECER ••*••••••
Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui exami
nada trata de matéria infra-constitucional, cabendo, pois.
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo legislativo-------------------------------------------------------------------------------

1P18439-8 PAES LANDIM PFL •
*••• **••• PARECER *** ••••••

Pretende, esta Emenda. dar nova r-ececãc ao 21"t 269 do.
Projeto de ccnst ttutçâo , "vertns" "üí spcstção legal que con-,
ceda isenção ou outro beneficio fiscal não nooer-a ter prazo
de vtaêncta superior a ctncc anos"

COl'lQ se vê, trata-se de matéria a ser versada em legisla
ção tnü-aconst ttuctonat

lP1844D-1 PAES LAtlOIM PFL
."'••••*.* PARECER .***•••••

Pretende, a Emenda. adicionar item VI ao ar-t 270 do Pro
jeto de ccnst ttutcãc criando tributo sobre o oatr-tmõrnc 11
ouroc das pessoas t tatcas , com a justificação de maior justi
ça fiscal e social

Contudo. tal objetivo e contrario ao s tatera tributário
atualmente estabelecido pelos constituintes

Pela rejeição

lP18441-0 PAES LANDIM PFL
••• *••••• PARECER .*.*••••*

Pela apr-ovação parcial nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP18442-8 PAES LAt\DIM PFL
.......... PARECER •••••••••

O substitutivo atende aos objetivos da emenda Aprovada
parclalmente

lP18443-6 PAES LANDIM PFL
*•••••*•• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a supressão do item VI e respectivos in
cisos, do Projeto

As idéias contidas na Emenda já estão implicitamente a
colhidas nos estudos finais em andamento (subst ttut tvc)

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP18444-4 PAES LANDIM ?FL
•• *•• ** •• PARECER •••*•••••

O eminente Constituinte Paes Landim deseja preservar na
competência da União o Imposto sobre Propriedade Territorial
Rural .que o Projeto de Constituição reverte aos Estados Fede
rados Alega que o tributo será despojado de sua car-acter-te
t tca de instrumento de conoate ao t at í tundto improdutivo, em
âmbito nacional

Convem registrar oue.uur-ante os 18 anos de 1966 a 1983. o
aover-nc Federal utilizou o ITR para tráfico ele tnr tuêncta e
politicagens. omitindo-se na cobrança de mais de 781. do vetor
devido. principalmente por grandes proprietários e terras 0
ctosas , ao contrario da previsão teor-tca Com tal providência
lesou os Mun1c'plos, Que ficaram privados da receita que lhes
é destinada pela Constituição em vigor

Na verdade, quanto maior o centr-a rtsmo ccr tt tcc. tributá
rio e r tnencetr-c, matcr- o r tscc de ccr-r-uccãc, má gestão e
eescertncto

Talvez ate fosse mais adequado transferir o ITR aos Munl
ctctcs, que j a precisam organizar o cadastro de todos os imó
veis em seus espaços geograficos e melhor ecoem acompanhar o
uso co solo.

lP18445-2 PAES LANOIM PFL
*.* ••••*. PARECER ....."-••*.

-A Emenda pr-opõe a supressão das at tneas "a"."b"."e" "d"
e "e" do item VII. at tneae "a" e "b" do item VIII. e at tnees

"a","b","c" e "d" do item IX do artigo 17 de Projeto
A asenca. a nosso ver, procede e deve ser acatada pelo

Substitutivo

1P18446-1 PAES LA!'iDIM PFL
••••••••• PARECER ••••••••• ,

A Emenda quer expresso no Projeto que a redução de tri-
butos tamcem depende de lei. tal como previsto para a
cr-tacêc e o aumento

'trata-se de um exagero oesnecessar-tc Se o tributo e
tnst ttutoc por lei. resulta evidente que sua redução tem de
depender de lei tambem, pois uma te t s6 se revoga com ou ,,.

O Projeto deve clnglr-se ao que jà consta do ttem I do
artigo 264, ou seja a tnst ttutcêc ou eXigência ou aunen 
to do tributo depende de lei anterior Quanto a redução, Que
de modo nenhum ferirá os direitos do contribuinte, não há
razão para exnt tctta-ta no texto constitucional

1P18447-9 PAES LANDIM PFL
*•••••••• PARECER **" .....*•

Cotejamos as propostas da presente Emenda com as normas por
nos consideradas pertinentes. em mater1a de organização sin
dical, enunciadas no parecer à Emenda lp16815/5 e ccnctutncs
que algumas delas devem ser ecrcvet taoes e outras não
;0Il105. por isso. pela aprovação par-ctar

lP 18448-7 PAES LANDIM PFL
• •••••••• PARECER **•• **•••

A Emenda propõe uma fórmula de normatização do exeectcto do
otr-etto de greve que em alguns pontos coincide e em outros
discrepa do conjunto de normas por nos adotados na etacor-acãc
de nosso sucst t tut tvc e m.e constan do parecer à Emenda
lp14326/B
;omos pela aprovação parcial

lP184119-5 PAES LANDIM PFL..•.•.•*. PARECER *.
Pelo Projeto de const tturcãc a União par-der-a sets t r tbu

tos sobre 1) Transporte, 2) Comunicações. 3) Lum-t r tcantes
e ccmaust tvets , 4) Energia Elétrica; 5) rer-r-ttcr-tar , 6) Mine
rais

A presente Emenda intenta serem os tributos sobre lubri
ficantes e coeoust tvets t tqutcos ou gasosos. energia elétri
ca. e minerais cobrados pela União e não patos Estados

Ressalte-se que tais tributos devem pertencer aos Estados
para que r-ecuper-em a capacidade de financiamento de seus

gastos bastante comprometldos nos anos 80 em virtude da re
cessão e do ajustamento a que foi submetida a economia

------------~------------------------------------------------------------------

1P18450-9 NELSON WEDEKIN PMOS.......*. PARECER •••••••••
A emenda pr-eenche os objetivos cer-seautcos pelo substitu

tivo. Pela aprovação--------------------------------------------------------------------- ---------
lP18451-7 NELSON WEDEKIN PMD8
• •••••••• PARECER ...

Pela Rejeição
Matéria referente a legislação ceotnãr-ta-------------------------------------------------------------------------------

1P19452-S NELSON WEDEKIN PMDB
•• *•••••• PARECER •••••"'•••

vtsa a incluir um parágrafo untcc ao ar-t 70 do Projeto
de Constituição para fazê-lo dizer que o Brasil poderá manter

relações com patsee ou nações ocupadas pela força. desde que
estas tenham uma entidade representativa reconhecida pela

Aaseabt éta Geral da ONU ou pelo Governo Brasileiro
Em nossa opinião, o texto constitucional não deveria aco

lher df spoe t t tvos desta natureza. qtfa o tornariam excess tva
mente mtnuctoso

_________________~:~~_~:~:~~~~: .L _

lP18453-3 NELSON WEDEKIN PMDB
"'•••••*•• PARECER "'••••••••

Reser-vou-se ao Congresso Nacional a competência para

------------_:~~~~~~~-~:_::~:_~:_~~~:~::~~--~:~~-~~~~~~~~~-~:~~~:~-------------
lP18454-1 NELSON WEDEKIN flMDB
• •••••••• PARECER *••••••••

O nr-tnctpto da igualdade assegurado no Projeto d1spensa o
tnctso XI do ar-t 13. ou seja, um novo principio que garanta
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lP18454-1 NELSON WEDEKIN PMOB lP18457-3 PERCIVAL MUNIZ P\1DB

o Q'Je já esta garantido a Qualquer cidadão. Poderá a lei or
dinária regulamentá-lo na Questão concernente a diferença de
salários e de critério de admissão, dtacensa e promoção

Pela cr-ejurnctat toaoe

lP18455-0 PERCIVAL, MUNIZ PMOB
••• "'''''''.... PARECER •••••11•••

O eminente const ttutrrte Percival Muniz pretende manter na
competência dos Munlc.'p1os o Imposto sobre Serviços. Nesse
sentido, suprime-o na coecetêncta dos Estados (ar-t 272, IH)
e, ccnsecuantemente. altera também os 6, 7 -I, 9, l1-1I
(aqut suprimindo as imunidades). 12-IV, V e VI

A matér ta e oectsâc essencialmente cot tt tca, na Qual acon
semevet seria ouvir os Municipios, predominantemente, pois
serão os mais afetados com a retirada do ISS e sua incorpora
ção ao ICMS

A nova versão para o Projeto de ccnat ttutcãc. da Comissão
de Sistematização, mantém o Imposto sobre Mel"'cador1as e Ser
viços, na órbita dos Estados, com base no que a orientação é
no sentido de rejeitar emendas ccntr-ãr-tas-------------------------------------------------------------------------------

1P1B456-8 PERCIVAL MUrlIZ PMOB
.......... PARECER •••••••"''''

Propõe, a Emenda, que se estenda, aos auntcrptcs, o direi
to de r-eceber- metade (la produto ela aer-ecaoacãc de tmcostce r-e
s tcuats cr-taoos pela União, sempr-e que estes exctutrem o mu
nicipal anteriormente 1nstituh:!o, tendo em vtata Que o autor
propõs, e-a outra emenda, a extensão. aos muntcrctcs , da corr
neeêncta residual para instituir outros impostos

A excesatva proliferação de lmpostos dtrer-entes , que mu
dassem da ár-ea do território de um M..mtctptc a outro, geraria
insustentável situação de falta de defesa do contr-teutnte, 1M
ccss tbt t tt aoo de conhecer- quais as imposições tributária!; a
que es tar-va sujeito, cada vez que se deslocasse de unia comuna
para outra

A competência residual deverá figurar, portanto, somente
no âmbito da União, dos Estados e do utstr-ttc Federal, r tcan
do c-efudtcacc o acréscimo proposto na Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP18457-6 ROBERTO O ÃVILA POT
••••••••• PARECER .

A elevação gradz.tiva da cer-t tctcacãc dos Estados, Distrito
Federal e Munlclplos na arrecadação trIbutárIa, como c-evtsra
no item II do 10. do artigo 461, foi a fórmula encontrada,
desce a suncoeüseão dos Tributos, para possibilitar as acoeo
dações necesaar-tas e decorrentes dessa elevação Pela r-ejet -

-------------~~~---------------------------------------------------------------
lP1B458-4 PERCIVAL MUNIZ PMOB'li."•••••• PARECER " ••••••••

O eminente ccns t t tutnte Percival Muniz quer Que seja
acrescentado para a Unlão o imposto único sobre minerais ,
relativo a extração, nenet tctementc, ctr-cutacão, distr1b.rição
e consumo dos bens minerais de quatquet- natur-eza

U produto da arrecadação seria destinado aos Estados e
ao ntetr-t tc Federal, em 70%, e aos auntcrctcs , em 20%, so-
brando por-tente, 10'h para o TeSOurO Nacional

A emenda cr-eser-var-ta na concetêncta da Un1ão o impos-
to que já existe E preciso conatcer-ar- que os etner-ats são
produtos como quatquer- outro e talvez o imposto sobre eles
mais devesse caber aos euntcrctcs , de coce são extr-atocs I

deixando crateras, eutnas e poluição Nos impostos untcos
prevalece o esp~r'ltD central 'Izaccr- , e por isso eor reecerar t
vc, que concuatu os Estados e os Munic\pios a insolvência e
manteve O povo sem serviços puor tcos , A teçtateçãc prote 
tora de recursos esaotevets , de competência da União, não
impede a ceecentr-ar taecãc tributaria

A nova versão para o Projeto de ccnst ttutcãc mantem a
redação anterior, sucr-tmtncc os impostos únicos. A conse >

quêncta necessária consiste em tr-ansrer-tr os produtos ao
campo tr-tnutar-tc dos demais impostos-------------------------------------------------------------------------------

lP1B459-2 DENISAR ARNEIRO PMOB
... "'•••••• PAI\.E:.CER •••••• "'••

O aetatcr- entende que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tI etementc tributário ctsceneaoo aos ren
dimentos do trabalho assalariado No Que respeita à isenção
de ccntr-tbntcãc previdenciária, trata-se de mater ta Que já é
objeto de lei cr-dtnár-ta, oesnecessár-ta e tncer-t tnente sua
disciplina no texto constitucional-------------------------------------------------------------------------------

lP18460-6 PfRCIVAL MUNIZ PMDB
.......... PARECER "' ..

Exclu1mos a at tnea ~~~, do t rem IV, do artigo 17, do sr-cf eec.
na elaboração de nosso suost ttut tvc, pOI" se tratar de metér-ta
car-a a lei ordinária
A Emenda or-ocõe sua manutenção, com redação alterada
~ela r-ejetçãc

1P1B461-4 PERCIVAL MUNIZ PMDB
••••••••• PARECER .

A proposta encontra-se parcialmente accuuce no titulo II,
capttuto I.

Pela prefud-ctat tcace.------------------------------------------------------------------------------
1P18462-2 PERCIVAL MUNIZ PMOB
••••••••• PARECER ••••••"'••

O ctspcstt tvo citado ( 2., ar-t 3gB), como os demais do
refe"ido artigo, por considerarmos que versam sobre matérta
Que pode ser tratada em legislação ord1nár1<l., f01 supr1mido
nesta fase do exame razão porque não podemos acolher a
so,gestão do autor

Pela rejeição
---~---------------------------------------------------------------------------

lP18463-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O sutlstHutivo contempla de modo satisfoatório o objetivo
da emenda Prejudicada

--------------------------------------------------------~----------------------

lP18464-9 PERCIVAL MUNIZ ~MOB
••••••••• PARECER "''''•••••••

A proposta t,ata de matéria de planos de desenvolvimento
de C e T, não sendo, portanto, de natureza const ituc1otlal.

-----------------~~:~-~~~:!~~~:_-----------------------------------------------
lP1B465-7 PERCIVAL MUNIZ PMOR
........... PARECER •••••••••

Nesta fase do exame, optamos por suprimir do projeto, o
dispositivo Que trata das parcelas ~das orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun1c'p1os { .p, por
entendermos Que é matéria a seI'" tratada em legislação
ordinária

-----------------~~:~-~:~:~::~:_-----------------------------------------------
lP1B465-5 p,ERCIVAL MUNIZ PMDB
."'••••••• PARECER ••••••••••

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de
simplif1cal'" a redação do Projeto, pela el1minação ds expres
sões ou de art1gos presc1ndtve1s E prefedveJ adotar UI7'«l
forma Que contenha o princ~p10 do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sefl'l, entretanto, estender-se em aspec
tos Que Qualificam a mater1a e Que são pertinente ã legisla
ção ordtnária

-------------~::~-~:~:~~~~.:_---------~------------------------------------~----
1P18467-3 PERCIVAL MUNIZ PMOB
."'••••••• PARECER .

A Emenda apresentada, apesar da relevância. ampl1ã e

fortalece o tnter-venc toní smc governamental
COloca as empresas estatais em e t tuaçãc cr tvtreataca em

detrimento da tntc tat tva privada
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18468-1 PERCIVAL MUNIZ PMOB
••••••••• PARECER ...

A formulação da emenda está 1mpl 'cita na função de ac
lfI1nistrar

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

lP18469-0 PERCIVAL MUNIZ PMDB
............ PARECER .

O subst t tut tvc acolhe a pretensão da emenda
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P1847D-3 PERCIVAL MUNIZ PMDB
.......... PARECER •••••••••

A emenda sob exame quer majorar de 46% para 57% a car-t t
ctcecãc dos Estados e dos ~lunic1p10s no produto do Imposto
sobre s-ocutcs.jnouetr-tar tzeoos e do Imposto_sobre nenoa e
Proventos, atribuindo o aumento de 11% para o Fundo de sat t
ctcecãc dos euntcrctcs , que cr-escer-ta de 22 5% para 33,51
(art 277, I, b)

Just tr tca que o fortalecimento dos Mun1c\p1os tr-at-a pro
fundos cener tctos â população brasileira como um todo.

A nova versão do Projeto de Constituição, preparada pela
comtesão de s teteaat taacãc, repete a ear-t tctcecãc anterior, o
Que tno tca rejeição de emendas contrárias

was a decisão é essencialmente cct t t rca ,

lP18471-1 PERCIVAL MU"IIZ PrfOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo
subst t tut tvc.

lP18472-0 PERCIVAL MUNIZ PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda quer aumentar- para 4ID' a parcela oe tr-ensfer-ên-
era do ICMS para os muntctptcs e eucr tmtr o Inciso I do 20
do artigo 276

Tal modificação quebr-ar-á o ecatt f cr-tc proposto na ctvtsãc
das receitas públicas-------------------------------------------------------------------------------

1P1B473-a PERCIVAL MUNIZ PMDB
.......... PARECER "'•••• ,.•••

A Emenda objetiva alterar a denominação dos -encrést tnos
coaoutsôr tce- para ~in,postos r-est ttutvets ". sob o fundamento
de que eles são tributos da especte -teccetcs'' Também pre 
tende estender aos fI'Iunic\ptos a cceoetêncta para cobrar em 
préstimos compulsórios, uma vez: que eles enfrentam situações'
financeiras d1nce~s com calamidades públicas, tal como I

ocorra cor" os Estados e a União
Nenhuma das pretensões pode ser aceita A primeira, por

QUe os eocr-éet tmos ccmoutsor-tce não estão sendo considerados'
como t~1buto, no Projeto, além disso é de ressaltar-se que I

seu fato aer-eecr- é idêntico ao dos impostos e, assim, se
eles tivessem a denominação de "tmacstcs rest ttutvets ". ocor
reria evtdentemente o ~bis in tcem'' A segunda, porque o Munt
ctpto sob catemtoace púb11ca não deveria earavar ainda mais a
sua poputecâo. com cobrança de empréstimo compujscr-to Os Es
tados e a untãc arrecadam o empréstimo em vâr-tas localidades
para combater- a calamidade tccat taaea nalguns muntctptcs , já
o mun1c'íp'o teria de ar-recadar- todo o empréstimo na pr6pria I

zona sujeita aos rigores da calamidade

lP1B474-6 PERCIVAL MUNIZ PMDB
••• ~••••• PARECER ••••••••• ,

Objetiva a Emenda sej a estendida aos rtlunic\p1os a ccmae
têncta para instituir outros t-npos toa além dos Que lhes são
nominalmente arr touttros A fust tr tcat tva e a de Que seria uma
Questão de jl.stlça e ecuteaoe para com os muntctptos ,

Ora, os muntctptos estão tntetr-aeente livres para a ins
tituição de taxas remuner-atc-ves dos serviços prestados aos
ewntctoes e podem também cear-ar- contribuições de metnor-t a I

para as obras que or-cvcauem valorização de imóVeis Alem dis
so, par-a atender aos serviços nuot tcos gerais, dispõem de 3
tecestes d-scr-tntneocs no texto do Projeto

Asstm, estando os Mun1c~pios sur tctenteeenta aqutnnoa 
dos, não há Que falar em injustiça ou tneoutcece pelo sim 
ples fato de assegurar-se â União e aos Estados a faculdade
de criar outros impostos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntcrctce Estes têm atr tbu-cões dlferentes, mais centradas I

na comunidade tocar - para cujc f1nanciamento o ínstru 
nento ideal é a taxa e a ccnt r-tbu tção A União e os Estados,

------------_::::~:_:!~:.-~~::~:~~-~::~~~~~-~:_~~:::~~~:~~-~~:-!~~:::~~-
lP18475-4 PEPCIVAL MUNIZ PMDB
.......... PARECER ••"'••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu
tratamento adequado no Projeto Pela pr-ejuctctet tcace

---------~;~ã~;6:;---------;~~~;~;~-;~Nlz--------------------------p;~ã--------

• •••• "'••• PARECER •••••••••
A questão dos rüvets e da proporcionalidade entre os sub

atdtos de prefeitos, vice-prefeitos e ver-eaocr-es fica mats
bem enquadrada na ccnst ttutcãc de cad<f Estado e legislação
correlata

apr-ovada car-ctatmente-------------------------------------------------------------------------------
lP1B417-1 PERCIVAL MUNIZ PlaDB
."'.... "'••• PARECER •••••••••

O texto proposto pela emenda pretende elidir redação
constituc'onal, por interposição de 5'Jprimento- autortzatfvo
das Assembléias Legislattvas ou Câmal"'as Municipais segundo o

caso, o que deve ser e>v'tado e até eliminado, a prol da ver
da.de ele1l0ra1.

-----------------~::~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
1P1847B-9 PEl1:CIVALMUNIZ PMOB
........... PARECER .

Conquanto altamente mer1tó"la, a emenda estabelece normas Que
amp11am, além d~S limites fixados na elaboração do projeto, o
espaço de atuaçao das matérias conteudo dos artigos 306 a 310
do projeto, salvo melhor ju\zo

-------------~:~~-~~~:!=~~:._---------------------------------------------------
lP1B479-7 PERCIVAL MUNIZ PMOB
• •••••••• PARECER .

acat~~~~~~u~~ ~~~~;~g~sdefeitos técn'cos, e no conteúdo,

Pela aprovação parcial da Emenda--------------------------------------------------------::::.._--------------------
1P1848D-l RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
............... PARECER •••••••••

pela l"'eje1ção, visto estar defInido no al"'t. 313 a'ipec
tQs fundamentais quanto aos pr'nc'pio que or'ntarâo a ordena
nação do transporte mar1t1mo
pela rejeição •

-------------------------------------------------------------------------------
lP1B4Sj-9 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
............ PARECER ••••••"'...

A postulação da Ementla estã prejudtcada, desde Que repro
duz, na \ntegl"'a, dispositivo constante do Projeto de Const1
tU1ção da Comtssão de Sistemat1zação._________________~:::_~~:!~d~~~~:~~~~: ~ _

lP1B4B2-7 RAQUEL C,.IPIBERIBE PAlDB
• •••••••• PARECER .

A presente emenda I"'etrata o posicionanento da maioria
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lP18482-7 RAQUEL CAPIBEiU8E: PMDB lP1849B-3 PEDRO CANEDO PFL

doS senhores constituintes

------~-.---------~::~-~~~~~~~~~-----------------------------------------------
lP18483-5 SAMIR ACHClA PMDB
.......... PARECER •••••••• '"

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_!~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~~::_~~~~~~~~~~:~~~~:_---------------
lP184S4-3 PEDRO CAtlEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O acrescimo pretendido pela emenda já está prevtsto no'
substitutivo de modo mais consentãneo e apropriado

Pela aprovação pai ctat--------- ._--------------------------------------------------------------------
lP184B5-1 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Deseja o eminente Constituinte ?edro Canedo que sef e su
prImido o 1 ao art 272 do Projeto da const ttutcãc.cee au
toriza os Estados e o Distrito Federal a tnst ttuu em um adi
cional ao imposto de renda devido a União pelas pessoas r ts t
cas e Jur-tdtcaa Alega que o adicional é burccr-at taente.utr t
ct t de ser fiscalizado, cass tvet de desmandos regionalizados,
além de 1nfinidade de outras situações graves e da poli-tribu
t açâo , que é perigosa a pretensão de resolver, com novos tri
butos ou aumento de at tcuctas , os problemas de Mun1c1pios, as
tados e da União, que breve teremos o oesest tmcrc a investi
mentos, com coneecuente aumento do desemprego, crise social e
cct tt tca ; que é preciso dtvid1r melhor o arrecadado, acompa
nhar melhor a falta de pagamento, e aue a afronta de novo
tributo é abominada e tnacet tãvet

A crcposta do questionado adtc tonat vete da Comissão do
Sistema 'rr-tbutãr tc e a coetasêc de s tetemat taecãc esta man-
tendo o tr1buto

1P18486-0 PED~O CANEDO PFL
•• ,••••••• PARECER •• ,.••••••

A Emenda tem POl" cofet vvc tnctutr-, na Seção I do centtutc
I do r ttuto VII, artigo que contém pr tnctptc limitativo do po
der Publico relativo à tr-tbuteçãc

Entendemos que os cr-mctctcs e garantias cons tanaoos nos
arts 264, 266 e 268 resguardam devidamente os direitos dos
co-rtr-tbutntee em relação ao Estado, no campo tributaria, to;-
nandc-se, portanto, otspensávet a tnciusãc do dispositivo pro
posto

lP18487-e PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••• >1<

A Emenda proposta, não obstante os elevados prccõs ttcs do
Autor, versa sobre matéria que, por sua natureza, é de natu
reza tipicamente administrativa e que, portanto, estaria
melhor disciplinada em norma de caráter tnrr-econst ttuctcnat_________________~~2.~_~:~~~~~~: _

lP18488-6 PEDRO CANEDO PFL
••• -1<••••• PARECER •••••*•••

A emenda pretende amplia" O instituto da tncntcaee e ccn-_____________~::~:~!:s _~~:~~~~~:~~~: __~::~_~:~:~~~~ _
lP18489-4 PCDRO C1NEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Altera a redação do inciso In uo ar-t 60 do Projeto de
Constituição Somos pela alteração do art 60, objeto da
presente emenda, mas não cons tcer-amcs adequada a redação pro
posta

------.._---------~:::_~:~:~~:~-------------------------------------------------
lP18490-8 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER .

Pela rejeição O objet1vo maior do projeto, nessa matéria,
é fortalecer os montctptos , de forma a permitir a aproximação

da ação aovernanentat oos bener tar-tos diretos dos serviços
publicas Da1 ter-se procurado a ampliação do poder t tnancet-

------ ~~_~~:_~~~~~~~~~: r __

lP18491-6 PEDRO CANEDO PFL
........... PARECER ••• "'.........

As finalidades da Emenda estão em parte contemotacas no
suest i tut Ivo

-----------------~:~:-_~~~~~~~~~-~~~:~~:_---------------------------------------
lP18492-4 PEDRO CANEDO PFL
........... PARECER .

As t tnat tcaoes da Emenda estão em parte contempladas no
Substitutivo

-----------------~:~~-~~~~~::~~-~:~:!~~----------------------------------------
lP18493-2 PEDRO CANEDO PFL
"' PARECER .

O proposto na Emenda está em parte considerado no subst ttut t-
_____________~~__~:2.~_~~~~~~~~~_~~~:~~2. _

1P1S494-1 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda objetiva tnst ttutr- prazo de ao eras para a entra
da em vigor das alterações relativas aos impostos de que tra
tam os trens I,II,I\I, e \I tio a1"t1go 270, e o artigo 271

A aatér-ta consubstanctaoa na presente Emenda não obstante
a relevância dos argumentos do Nobre Constitutnte, confl1ta
com a sistemática geral adotada pelo Projeto, tendo em vtata
que os impostos a que se refere são instrumentos de cct tt tca
tr1butária - caso dos previstos nos itens I,lI,IV e V do ar-t t
90 270 ou referem-se a ctrcunstâncta extr-ecr-ctnãr-ta - caso
dos impostos previstas no artigo 271

-------_. --------~::~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP18495-9 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda ccnrr-tnut , eeet tvamente, para o aperfeiçoamento
do texto do Projeto de Constituição

Em ass1m sendo, somos pelo eccrntmentc da presente emen-
ea

1P18496-7 PEDRO CANEDO prL
••••••••• PARECER .

Contra a tortura ccatctonam-sa todos os segmentos re-
presentativos d<:c sociedade O Substitutivo inclui norma ex-

-------------~~~~~:~~~-~~~:_~:~~~~~-~~~~~~:_-----------------------------------
lP18497-5 PEDRO .CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A inserção da organização judiciária no item II do art
120 -tão eltde a origem da tntctet tva legal provir do pr6prto
Poder Judiciário, como, aliás, esta previsto nos ar-ta 191 e
192

------------------~::~-~~:~~~~:~~~~~~~:_--------------------------------------~
lP18498-3 PEDRO CANEDO PFL
........... PARECER •••••••••

Visa a Emenda alterar a rececãc do 20 do art. 257
Entendemos que o caráter pessoal que os tmaostce devem

ter é cr-tnctptc indissociável na pr6pr1a natureza dos impos
tos e de suas finalidades

Ademais, tal cr-tnctotc ccmotesenta o ca capacidade econô
mica do contribuinte, no qual se acha impl 'cito que os impos
tos dele deverão ser exigidas oe forma a não prejudicá-lo no
exerctctc pleno de suas at tvtoades econômicas Reforçando a
val idade desses pr-tnctptce, cabe mencionar a limitação do
poder de tributar inscrita no item IV do art 264

Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modl
r tcacões propostas na Emenda, manifestando-nos pela sua r-e-

1P18499-l PED~O CANEDD PFL
••••••••• PARECEP •••••••••

A solução adotada no subst t tut tvc cetbcr- se coaduna com
dispos1t1vo ccnst ttuctonat , Pela aprovação parcial,

lP18500-9 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECEP •••••••••

A Emenda trata de matar-ta que resolvemos supr1m1r , em r-a
zão-de sua conplexidade e dos aspectos técnicos a ela tner-en
tes

Por essa razão, ent encencs que deve ser tratada a mvet
de norma tnrr-aconat t tuctonat

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda
---------------------------~---------------------------------------------------

lPH150l-7 PfDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento Trata-se de pcemencr-taacãc tnece
cat tvet com um texto constitucional

lP18502-5 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda a inclusão de cota parágrafos ao art 257,
pelos cuats se estabelecem normas r-atat-vas às contr1bu1ções
e aos te tnutos em geral.

Quanto às contribuições, verifica-se que o 60 pratica-
mente tor-nar-ta inviável a sua cr-tacãc Em r-azão
desse fato, e não obstante a jusr tr tcacãc apresentada, ccns t
der-ases mais condizentes com a nossa real1dade sóctc-eccnõmt
ca e com o s rtema tributário por n6s estruturado, a forma e
as i tm tecoea eetebetecroas para a criação das contribuições

No que concerne ao 70 proposta, cabe observar
que se trata de nor-ma cujos objetivos se acham tmct tcttos nos
ce tnctptos ce tributação tndtcaocs no s tateaa tributário na
cional e em diretrizes cr-camenter-tas adotadas pela projeto

Pela r-ej etcãc

1P1B50a-3 PEDRO CAN~DO PFL
.......... PARECEU •••••••••

A Emenda Quer expresso no Projeto que a redução de tri-
butos taroém depende de lei, tal eeee previsto para a
cr-1ação e o aumento

Trata-se de um exagero desnecessária Se o tributo é
tnst ttutoo por lei, resulta evidente que sua r-ecucãc tem de
depender de let também, pois uma lei s6 se revoga com ou 
tr- a

O e-ereee deve c1ngir-se ao Que já consta do item I do
artigo 264, cu seja a instituição ou exigência ou aumen 
to do tributo depende de ter anterior. Quanto a redução, que
de modo nenhum ferirá os direitos do contribuinte, não há
razão para exnt tctta-ta no texto const í tuctonat-------------------------------------------------------------------------------

lP18504-1 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• CARECER •••••••••

Temos a ccnvtccãc de que a matéria em foco recebeu trata-
mento aoecuacc no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P1B505-0 PEDRO CANEDO PFL
.......... PARECER •••• -1<.....

A Emenda objetiva suprimir o t tem II do artigo 259 do Projeto
de const ttutção da Comissão de Sistematização
A creccvcecêc do Nobre Constftu1nte, a nosso ver, não tem su
porte na texto que pretel'lOe supr'\mil'
Com efeito, a dispOSição em foco não atribui, à Lei Comple 
mental", ~dispor sobre as limitações ccnst ttuctcnats ao poder
de tributar- mas, tão somente, regular tais l1mitações que
sâo CONSTITUCIONAIS e se incorporam ao patrimônio jur1dico do
cidadão, come os utee t tos e garantias tndtvtcuats
O utspos tt tvc é oecor-r-êncta dos pr-õpr-tcs textos que limitam o
poder do Estado os cuats , como é o caso das imunidades pre 
vtatas no item II, "c'", "f1ne~ e -e- do artigo 265, devem ser
r-eautaccs por tet COmplementar •
Assim, por entendermos atingido o objetivo da Emenda, somos
pela sua prejudicialidade----------------------------------------------------------------------

lP18506-B PEDRO CANEDO PFL
••• >i<••••• PARECEf< ."'•••••••

A emenda pretende a reeleição, por uma vez, para a Execu
t tvc Munic1pal O projeto opta por outra df ret r-tz

Peta r-etetcãc
------------------------------------- ------------------------------------------

lP185D7-6 PEDRO CANEDO PFL
.<i< •• -I<•••• PARECER .

A emenda pretende a reeleição, por uma vez, para o E:cecu
t tvc estadual O projeto opta por diretriz oposta, vedando as
reeleições para os cargos executivos

Pela rejetção-------------------------------------------------------------------------------
lP18508-4 PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PAREt,ER •••••••••

O dtsccstt tvc é necessário, no sentido de tornar opera
~~~nalizavéts as atividades de controle externo Pela r-ef et-

1P16S09-2 PEDRO C.6-NõDO PFL
••••••••• PAR!::CER •••••• ,..••

A Emenda objetiva acrescentar ao "caput" do artigo 259 do
Projeto de ccnst ttutcãc da Comissão de S1stemat1zação, o ao
vér-ntc -exctus tveeema-
O fim cct tmacc pelo Ilustre Constituinte, a nosso ver, está
atendtuo no texto do Projeto em questão, o que nos leva a
concluir pela or-ejudtctat tdaoe da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P1851D-6 PEDRO CANEDO PFL
••••••••" PARECER ...

D tratamento adotado no substitutivo, melhor se ajusta

------------_:_~~~~~~~!~~~_:~~~:.:!~~~~~~~--~:~:_:~~~~~=~~-~~~:~~~:_------------
lP18511-A PEDRO CANEDO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convtcçãc de que a matéria em foco recebeu trata-

-------------~:~!~-~~:~~~~~--~~-~~~~::~--~~:~-~~:~~~~:~~:!~:~:_----------------
1P185l2-2 ERICO PEGORARO PFL
........... PARECER ..

O teor da emenda é matéria de le91slaçâo ordinária, como
o é atuatnente No nosso entender, no âmbito da questão fun
diária, matéria constitucional refere-se, fundamentalemente
à definição dos instrumentos do Estado necessários para ga':
r-ent tr- o acesso a crccr tecace e uso da terra

Pela Rejeição------------------------------------_. - ._--------------------------------------
lP18513-1 ER!CO PEGORARO PFL
••••• "'••• PARECEI:{ ".,

-----------------~::~-~~~:~~~~.:_~~!:~~~-~:_~:~~::~~~~-~~~~~~~~~:_--------------
lP18S14-9 NELSON JOBIM PMDB
...••• ,..•••• PARECER •••••••••

Pretende a emenda tornar estávets os atuais servIdores
que contem pelo menos c1nco anos de serviço público, o que os
viria colocar em igualdade de condição aos servidores que in
gressaram cumprindo o preceito conet ttuctonat através de
concurso pObl tcc Seriam eeet tvadcs tncius tve os servidores
ocupantes de cargos em comissão, o que não seria justo

-----------------~~~::~~~:_~::~-~:~:~~~~~-------------------------------------
lP1B515-7 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER .

A conceituação de empresa nacional, na forma em que está
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1P18515-7 ERICO PEGORARO PFL 1P18S29-7 ERICO PEGORARO PFL

colocada no Projeto, ensejou a preocupação de dezenas e deze
nas de constituintes. os quais se man1festaram com Emendas em
que uma tônica predominou a titularidade do controle cectsc
rio e de capital deveria estar nas mãos de brasileiros, e
não, como no Projeto, nas mãos de pessoas e ts tces oontctt ta
das no Pais

Uma sotucão conciliatória foi encontrada e passou a in
corporar o "subat t tut tvc a titularidade passa a ser de bra
sileiros domiciliados no eats , ou entidade de direito publico
tnter-no e definiu-se a empresa cr-as t r etr-a de cap t t a l estran
geiro como aquela que, tendo sede e direção no Pais, pão pre
encha os demais r-euutattos da empresa nacional, nos termos
defln'dos no substitutivo

Com esta decisão, esperamos haver arrefecido O rüvet de
cctemtaacêc do assunto

Pela Aprovação Parcial

1P18516-5 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria objeto da presente emenda, será reexaminada
com vistas à tor-mnaçãc do Substitutivo

Assim, pelo seu acotntmentc

1P18517-3 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe limitação a
nar-t tctcaçãc das entidade'> e empr-esas estatais na manutenção
financeira de planos de previdência comp1ementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de natér ta mats prócr-ta de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectf tco em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão nessai te-se. ainda, que o controle e a fiscal i
aacêc dos -eunccs de pensão" é competência de uma Secretaria
especifica do Min1ster10 da Pr-ev tdêncta e êss tatêncta Social,
à qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares per t tnent es-------------------------------------------------------------------------------

lP18518-1 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

1P18519-0 ERICO PEGORARO PFL
••• "'••••• pARECER .

Pela aprovação, nos termos do substitutivo

1P18520-3 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER "'••••••••

A Emenda em exame pretende garantir o of r-et tc de proprie
dade, condicionando-o ao cumprimento de sua função social

Concordamos com os argumentos do Autor
Pet a aprovação da Emenda

lP18521-1 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER '"

A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta-
t tvcs

Entendemos que o exer-ctctc do voto é um dever ctvtcc A
obrigatoriedade do voto aovém da teor-ta do eleitorado-função
É, portanto, uma obrigação fur-tdtca

Não concordamos com os argumentos de que violenta a li
berdade e a consciência do eleitor Pelo contrário, o cidadão
vota no candidato de sua preferência, podendo, também, votar
em branco

O voto eacut t at tvo pode provocar grandes abstenções ,
comprometendo a representatividade cct rt tca e popular dos
eleitos levando ao pOder minorias r-ao tcats e transformando 
se el"l fator de corrupção eleitoral

Sendo o voto onr-tçetc-tc, é óbvio que o alistamento
tambem será obrigat6rio

Excetuamos da obrigatoriedade apenas Os analfabetos,
os Maiores de setenta anos e os deficientes f ts tccs

1P18522-0 ERICO PEGORARO PFL
"'... "'••••• PARECER •••••••••

O texto proposto atende melhor o estabelecimento de pr-tn
ctptcs de planejamento familiar Somos pela aprovação parci
al

1P18523-8 ERICO PEGORARO PFL
•••••• ,;,•• PARECER .

A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das entidades de previdência
privada de car-áter- complementar Cabe entretanto, ressaltar
que o sucst ttut tvo do Relator, escor-a adote a perspectiva de
untver-sat taacãc da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
Seguriddde Social, não impõe Qual Quer restrição à existência
de entidades privadas no campo or-evtcenctar-to. para atendi
mento à demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura bas tca do s1stema oficial COnsideramos, pois, acolhida
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mer-t t c ,
sua finalidade

1P18524-6 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER ••••• ","'••

A Proposição, embora disponha sobre matéria constitu
cional, contém desdobramentos que melhor se sHuam no âmbito
da 1egislação ordinária e complementar

Pela rejeição

lP1S525-4 ERICO PEGOR:ARO PFL
••••••••• PARECER •••• ,jo......

A natér-ta é pertinente a legislação ordinária
Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P1852ij-2 ERICO PEGORARO PFL
"'•••••••• PARECER •••••••"'-

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto. Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P18521-1 ERICO PEGORARO PFL
••• -.••••• PARECER •••••••"'.

A Emenda propõe o acresci mo das palavras ", e as cocce
r-et tvas'' nas at tneas "b- e "c" do Hem Il do artigo 17

A Emenda, creio, poderá ser acolhida pelo sunst ttvt tvc
em elaboração

Pela aprovação parcial

lP1852B-9 ERICO PEGORARO PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda propõe a tnctusão de otspcett tvc atinente à
procura, recebimento, redação e divulgacão de informações

Além disso, pro~be O eonccot tc estatal o.u privado dos
meios de comunicação

A matéria f a se encontra acolhida, com as devidas adap
tações r-ecectcnats , ao texto em fase de elaboração

Pela aprovação parcial

lP18S29-7 ERICO PEGORARO PFL
........... PARECER •••••••••

Consideramos qua a Constituição deva garantir apenas a re
muneração do trabalhador acidentado ou portador de doença
m-or tss tonat paga com recursos da Previdência Social e não
sua nermanênct a no emprego

Na realidade, o fundamental é a existência de uma previ
dência soc lal que garanta remuneração e ocsst bilite ao empre
gador a reaoactacões que o naot t i te a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do tnrcetuntc, ou o reabilite para o traba
lho

Convem salientar, ainda, que o empregador acidentado e a
tualmente protegido por dtsccstt tvc legal que garante sua
~ermanência no emprego enquanto durar seu afastamento

1P18530-1 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB.*••••••• PARECER •••••••••
Pelo acolhimento parcial. nos termos do substitutivo

1P18531-g ROBERTO ROLLEMBERG PrIIDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do
sucet ttur tvo PeJa aprovação

1P18532-7 ROBERTO ROLLEMBERG PMD9
.......... PARI::CER •••••••••

Altera redação do 20 do ar-t "lo do Projeto de Consti-
tuição Somos pela supressão integral do utspos tt tvc

Pela pr-ef udtctat toece
---------------------------------------~---------------------------------------

1P18533-5 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB
........... PARECER •••••••••

Prejudicada, en decorrência da solução adotada no Pro

-------------~:~~-~:_:~~:!!!~~~:~:_:~~:~~~:_~~~:::~-~:-~~~:~~-~~~:~~~=:_-------
1P18S34-3 ROBERTO ROLLEMBEI<.G PMDB
••••••••• PARECER *••••••••

A norma da at tnea "n'", do Hem IV, do art 17, do Proje
to foi por nós exctutca. na elaboração do nosso subst t tut tvc,
por conter mater ta da lei ord1nar1a

A Emenda propõe a sucr-essãc tambem
Pe1a aprovação

1P18535~1 ROBERTO ROLLEMBERG PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda atribui ê'OS Estados as atribuições não vedadas,
pela Constituição É de preferir as competências, das quais
oertuem aquelas Aprovada parcialmente nos termos do substi
tutivo•

1P18536-0 FRANC!SCO CARNEIRO PMDB
••••••••• PARECER ••"'••••••

A emenda pretende uma situação excepcional para o Distri
to Federal, de modo a que perceba cotas do Fundo de Partici
pação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municlpios
A sede do Governo da União ja desfruta do privl1égio de poder

tr-tbutar- tanto na esfera ce competência dos Estados como na
reservada aos aentcrctos , Não se vêem razões mais consisten
tes para que, além ctssc, participe do FPM Rejeitada-------------------------------------------------------------------------------

1P18537-8 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
••••• "'...... PARECER •••••••••

o assunto está afeto a autcnomta do df colocar estes t tens
na competência da união fica na oecenoêncta de aprovação ou
não aprovação de autonomia

-------------------------------------------------------------------------------
1P18538-ij FRANCISCO CM\NEIRO PMDB
............. PARECER •••••••••

Esta Emenda objetiva alterar os percentuais de r-epasses
das arrecadações dos 1mpostos sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos tnoustr-tar teadcs da União
para os Estados, o ütat r t to Federal, os guntctotos e às Reg1
ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (art 277, inciso I e at \
neas do Projeto de coost ttutcãoj

Contudo, esta alteração de percentuais de repasses traria
cesecct 1 'brio às finanças da União para o atendimento de

seus encargos--------------_. ---------------------------------------------------------------
1P1B539-4 JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••"'.

Acolhida no mer-tto. tendo em vista que os artigos 336 e
487, que c tsnunnam sobre a matéria no Projeto da COMissão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a proposlto, o teor do parecer dado a enenoa número
lPOO202-8

1P18540 w a JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER *

PeJa rejeIção A eeenca je esta parcialmente arettdtca-------------------------------------------------------------------------------
lP18S41-6 JOÃO NATAL PMOB
••"'•••••• PARECER •••••••"'.

No entendimento do Relator, a matéria tratada no ctsoos t
t tvo que se pretende supr-tmf r- figurar1a melhor e'l1 legislação
crctner-ta. eis que a or-coost a de axctus tvrdade da folha de
salários para tnctoêncta de contribuições soctats destinadas
à Seguridade possui implicações bastante significativas no
e toancta'ne-uc de programas e entidades já censor tceoos no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnst t tu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tnotsoensavets ao
desdobramento da matéria. de 'ecoe a que possam Ser atendidos
os diversos aspectos envctvtuos

Em vista da relevância oc assunto, e ccnstoerencc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher a emenda suor-esatva, remetendo a satér-ta
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnár-tc

lP18542w4 JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

permite a emenoa o alistamento e o voto aos maiores de
dezesseis anos de idade

ênte-ioemcs que a idade para o alistamento eleve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal

Aos ceeesse ts "lOOS de tcace. o Jovem atnce não adqufriu
a maturidade necessar-ta para o exer-ctctc do voto, apesar ela
modernização dos meios de cceuncacãc e dos recursos da infor
mação escrita

Pela rejeição---------------------------------------. ---------------------------------------
1P1B543-2 JOÃO NATAL DMOB."'.*••••'" PARECER ."'•••••••

Através desta Emenda, pretende o nobre Constituinte fixar
tempo para as decisões aomtntatr-at tvas

.rust tr tca o autor sua sugestão afirmando que a fixação do
tempo 8 necessar-ta para Que as decisões aomtntstr-at tvas não
se arrastem indefinidamente.

A proposta da Emenda dispõe sobre conteudo cufcs desdobra 
mentes jUr\dicos melhor se coadunam com a teatateçãc orctnã 
ria e complementar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18544wl JOÃO NATAL PMDB
."'••• "'••• PARECER •••••••••

O crcoós t tc da ame-roa atr t ta com o esctr-tto do Projeto e
do substitutivo Pela rejetcãc___-. w • _

1P18545-9 JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Improcedente
A redação sugerida não aperfeiçoa o texto no seu conteu

do nem em sua forma.
O dispositivo 1mpugnado repete norma constitucional tra

dicional consagrada também na pr-axts da lei aof et tva penal
Pela r-ejetcãc_____ • w _

lP18546-7 JOÃO NATAL PMDB
••"'•••••• PARECER •••••••• '"

o servidor ocupante de af aum car-so de carreira esta na at tva
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lP18546-7 JOÃO NATAL PMOB lP18564-5 JOÃO NATAL PMOB

já mencionada Corte de Contas, ter-a o tncesef avet condão de
onerar excess tvanent e os custos dO controle

Pela aprovação oar-ctat

lP1856B-B JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
1P1B569-6 JOÃO NATAL PMOB
* PARECER "'.

O cont euoo da emenda apresentada refere-se a mater ta que
figuraria melhor em legislação complementar Merecerá, pois,
adequada consideração, na ocastão c-cor-ta

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

lP1857l-8 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
••• " PARECER .

Ao definir empresa nacional no texto do Projeto de cone
t í tutcão. artigo 301, se estabelece diferença em favor das
nacionais Quanto a atividade econômica

Fica assim, cr-eructcaca a Emenda
Pela s-ejuctctar tceoe

PMOB

Pela rejeição

1P18575-1 OSWALDO LIMA FILHO
••••••• *. PARECER •••••••••

lP1B570-0 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER ....... *•••

Pretende-se, com a Emenda em exame, a alteração da reda
ção do item III do ar-t 257 e o acresci mo de ctsoos tt Ivo em
Que se estabelece cr t ter to para l ançament o e coar-anca do tri
buto

Não obstante os touvavets cr-ccos ttcs da ER"enda, não nos
parece que a redação proposta aperfeiçoe o t ten !II do ar t
257, mesmo porque reproduz nar-ctataente o que consta do 4
do mesmo ar-t igo

Quanto ao car-aar-aeo uni co, cujo ecr-escrmc se propõe,
entendemos que, em razão da natureza e especificidade da mate
ria nele tratada melhor se enquadra em norma lnfraconstltu
ctona t

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP13565-3 JOÃO NATAL PMOB
"'•••••••• PARECER .

Pr-ccecente ,
Postula-se a supressão do paragrafo 20 do ar-t 233 do

Projeto '
Assiste razão ao Constituinte O df spos t t tvo tncutnaoc

não versa mat ér- ia const ttuctcne 1
Cumpre assinalar Que a legislação adjetiva penal deter 

mfna a cceuntcacãc ou apresentação dO processo ao j u i z , o
Qual de pronto, abre vtatas ao representante do Mtnisterio
Publ tcc

rmoence, atnoa destacar Que o M1nlsterio Publ ico e
ser tetas Civil e JUdiclarta são tnst tt ctcões aes-e-anentes e
independentes que não se confundem nem mantêm relação h1erar
quica ou otsctm tnar

PElo acolhimento

lP18572-6 MOVSES PIMENTEL PMDB
.......... PARECER .

A emenda propõe sejam r-est anet ec toas as condecorações
conferidas e canceladas com eunoanentc em Atos Institucionais
e Complementares
Justifica a emenda por ser uma ccnsecuêncta da oecr-utacãc da
anistia
O cidadão foi anistiado pelos seus atos
ContInua porem "oer-scna não ar-ata- às entidades que lhe
conferiram aquela dlst tnção
Pela rejeição

1P18567-0 JOÃO NATAL PMOB
.......... PARECER .

Procedente em parte
Requisitar tncuer ttcs e acompanhar atos investigatórios

necessários a instrução do processo traduz concetêr-cta do Mi
nistério Publico no exer-crctc de sua função fiscalizadora

Seria imprudente, senão tecer-t toenee atribuir-lhe compe-
tência para avocar inquérito policial ou para exercer at tv tua
des de correição junto á ser teta Judiciária

Alias, tmcenoe ressaltar Que, desde o rmoer-to. a dtsc t
pl í na const t tuc tona t br-as t tetr-a sempre encarregou o Poder Ju
diciário de ezer-cê-j as

Pode ser suor-essa a parte final do dispositivo inqui-
nado

lP1B566-1 JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER .

Procedente
O Ministério Publico e as Policia Civll e .ructctar ta são

tnst ttutcões permanentes e independentes, não extst i ndo entre
si relação de subordinação rüeeár-outca ou df sc f p l tnar

Requisitar e acompanhar atos tnvest tnetcr tcs , sim, su -
cervts tone-joe ou evoca-ros , não Seria uma intromissão tnde
blta

A requisição de atos investigatórios criminais f a consta
do inctso IX do ar-t 233, o que torna cesnecess ar to o ar t V
do mesmo artigo, cuja supressão se postula

Pelo acolhimento

lP18573-4 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda sob exane Quer estabelecer na Constituição que o
imposto de renda seja progressiva, que poder-a ser arbitrado
por svnate exteriores de riqueza e Que será 'Cobrado sobre
renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive remuner-a
ção ou vencimentos superiores a vinte saiár-tos atnteos , sub
stotcs , sctccs e gratificações Revoga concomt t ar-t ement e ,
todas as normas que concedam diferenças e reduções do tncce
to em função da profissão ou denominação dos r-endtmentos

Justifica que a nor-ma de isonomia deve ser aplicada basi
camente na cobrança dos tnnostcs diretos, restabelecendo a
Assembleia Constituinte a 19ualdade perante a lei de todos os
contribuintes

Segundo ae i rmação do const i tuctona1 í sra Pontes de mtr-an
da, pela Constituição federal o imposto sobre renda e proven
tos sujeita á incidência Quaisquer deles, salvo apenas os
protegidos por tmmtoaoe na própria Carta

A lei federal e cr-tnctcereent e sucessivos decretos-leis
baixados pelo Executivo é Que cnstor-cer-an a ap l tcacêc do im
posto de renda, onerando mais os tr-anautado-es e a classe me
dia do que as classes ricas, e instituindo cr-tvtteatcs das
ma1s diversas esoectes Por conseguinte, a pretensão do autor

-------------~:~:_:::_~~::~~~-~~_:::~:~~-~~-~:~~::~~~~-~~~~~~~~~---------------
lP18574-2 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
••••••••• PARECER .

Pelo Projeto de Constituição a União perdera seis tribu
tos soar-e 1) Transportes, 2) Comunicação, 3, cunr t r tcantes e
comaust tve ts , 4) Energia zietr tce , 5) Territorial, 6) Minera
ts

A presente Emenda intenta ser o Imposto Territorial ru-
ral cobrado pela União e não pelos Estados (art 272, I, 2)

Contudo, é de uma evidência atroz o fato de que algo deve
ser retro para que os Estados recuner-e'n a capacidade de finan
ctamentc de seus gastos bastante compromet idos nos anos 80 em
virtude da recessão e do ajustamento a Que submetida a econo

rnf a

deste modo julgamos oesnecessarta a emenda

lP18557-2 JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER .

A enenoa pr-opõe nova redação ao ar-t 254 que trata das
atr-tbutcões das Po1 tetas Militares e Corpos de Bombeiro
Entendemos ser a mater1a objeto de lei or-o tnar-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1B55B-l JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••• *

a ênfase do dispositivo proposto pela e-e-roa não tem cabimen
to Representa injusta punição para pessoal muitas vezes com
petentes O nepotismo prejudicial ao serviço publico ja esta
sendo bastante relegado nos termos do projeto do redator-------------------------------------------------------------------------------

lPl8564-5 JOÃO NATAL PM08
.......... PARECER •••••••••

A matéria objeto da Emenda no Que concerne a competência
do Tribunal de Contas, ser-a levada na devida conta por oca-
sião da feitura do sucst ttut tvc

Quanto a tnst ttutcão de uma Auditoria-Geral t amoem com o
fito de auxt t tar- o Congresso Nacional no exer-ctctc do contro
le externo, entendemos que tal medida, ante a existência da

lP18561-l JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER .

O objet\vo da Emenda é inserir no texto do dispositivo
alvo da alteração or-oncsta. referência à "auut tor ta-âer-at "
cuja criação foi sugerida, em outra proposição, pelo mesmo
Autor-

Consoante assinalamos em nosso parecer a Emenda no
lP18562-9, a criação de uma "Aud t t or-í a-Ber-at ", mantida a
existência do Tribunal de Contas da União, significará tnoe
eef avet oneração dos custos do controle

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18559-9 JOÃO NATAL PMOB
.......... PARECER ••••• *•••

A emenda adiciona otscos í t Ivo ao paragrafo untcc do ar-t 255
Que trata da carreira de Delegado de ser teta. matéria que
entendemos ser de lei cr-emar-te
Pela rejeição

Pela rejeição

lP1B553-Q JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe suprimir a expressão "e de minas- do Hem
II I do ar-t 253
t:. vãt ida a emenda, uma vez que o ideal é suprimir todo o
artigo, face serem matérias para lei oro tnar ta
se 1a aprovação -'

lP1B560-2 JOÃO NATAL PMOB
.......... PARECER .

O objetivo da Emenda e inserir no texto dispositivo dis
ciplinando o processo de escolha de um ~~Audltor-Geral", ti
tular, por sua vez, de uma "Auditoria-Geral", cuja criação
foi sugerida pelo mesmo Autor, em outra proposição

Consoante assinalamos em nosso parecer a Emenda no
lP18562-9, a instituição de uma "Auditoria-Geral", preservada
a ex ts t êncf a do 'rr ttnmat de Contas da União, significara in
oesef ave t oneração dos custos do controle

Pela rejeição

lP18552-1 JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda adtt tva e meter-ta de lei ordtnar ta

lP1B551-3 JOÃO NATAL PM08
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda svc-esstve é matéria de lei or-dtnar-f a

lP18556-4 JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe o acresci mo da at tnaa "f" ao item VII do
artigo 17 do Projeto, atribuindo capacidade a ent tuaoes re
presentativas de segmentos soctats para promover a destitui
ção judicial de autoridades omissas ou tnet tctent es

O texto const ttuctnat não pode embasa-r-se em critérios
subjetivos, ou Que se prestem a manobras octtt tcas casuísti
cas

lP18548-3 JOÃO NATAL PMoB
••••••••• PARECER .

A emenda aditiva é mat er ta de lei ord tnar-t a

lP1B555-6 JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

lP18547-S JOÃO NATAL PMoB
••••••••• PARECER •••••••••

Procedente
O Ministério Publico e as Pol teta C1vl1 e Judtc tar-t a são

instituições pet-nanentes e independentes, não existindo entre
si relação de subordinação nter-ár-outca ou disciplinar

Requisitar e acompanhar atos tnveet tçatcr-tos , sim, su-
pervisioná-los ou avoca-toe , não Seria uma Intromissão indé
bita

A r-equf stção oe atos lnvest1gatorios criminais j e consta
do inciso IX do ar-t 233 o Que torna oesnecessae tc o art V
do mesmo artigo, cuja supressão se oos t ul a

Pelo acolhimento

lP18550-S JOÃO NATAL PM08
.......... PARECER .

o substitutivo do relator exclui o dispositivo

1P18554-B JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda propõe aotctonar expressão ao capitulo do art 255
É nosso entender que o art. 255 deveria ser mater ta de lei
ordinária
Pela rejeição

lP18549-1 JOÃO NATAL PMOB
............. PARECER .

A emenda modificativa e meter-ta de lei cr-ctnar ta

lP18562-9 JOÃO NATAL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Consoante Ja assinalamos em parecer a Enenda com idênti
co objetivo, a criação de uma ftAuditorla-Geral", a funcionar,
concomitantemente com o Tribunal de Contas, como aux t 1tar do
Legislativo no exerci cio do controle externo, significará in
eesejaver oneração dos custos do controle

Entendemos Que não faz sent tcc. enfim, a existência de
dois orgãos com praticamente as mesmas atribuições, nem tam
pouco e de se admitir a rettrada, da Corte de Contas, do seu
principal Instrumento de ação - a competência para real Izar
audt tor tas__________________~~::o_~~~:~:~~_~::~~.:_~_~:~~_~:~:~~~~_~~_:~:~~~ _

lP18563-7 JOÃO NATAL PMOB
.......... PARECER •••••••••

A matéria objeto da Emenda ser-é oportunamente considera
da quando da feitura do Substitutivo

Pela aprovação parc1al-------------------------------------------------------------------------------
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A emenda sob exame Quer estabelecer na futura Constitui
ção Que as empr-esas produtoras de inseticidas btctcçtccs se
rão isentas de imposto de renda e sua produção isenta do im
posto sobre produtos moustr-tar taaocs pelo prazo de dez anos

Alega que a grande ameaça ao melo ambiente esta no uso de
tnset tctoas ctor-anos e fosfotados_e Que o est tcurc a cr-ocucãc
de tnset tctoas ntctcatcos representa solução real para esse
s-avtss tc problel'lêl, Que não pode esperar uma rutvr-ee lei 01'
dtnar-ta

Data venia,_ull'a Constituição_não pode descer- ao detalhe
de conceder isenções para algumas tnuustt-tas ou produtos No
caso os tributos que o autor quer isentar são federais e pro
cr-tce de lei federal.-------------------------------------------------------------------------------

lP18576-9 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••••••••• PARECER ••• "'•••••

O otsoostt tvo proposto nesta emenda refer-e-se a mater-t a
tnrr-accnst ttuctonat , constituindo-se objeto de lei ordinár-ia
ou mesmo de normas de nter-ar-cuta inferior

----------------_:~~::._~~~:~~~~:._~~:~-~~!:~~~~-~~-~~:~~~----------------------
lP18577-7 ALÉRCIO DIAS PFL
••••••••• PARECER ••• "'•••••

A emenda foi aprovada parcialmente tendo em vtst a O
acctnteentc da proposta r-eoactonat do art 424 e do 10
apenas com alteração da redação contida na emenda A sugest"ão
do 20 não foi adotada, pois entendemos ser necessário
especificar constitucionalmente as condições em Que a
exploração das r-tqueaas enner-ats em terras ind~genas pode ser
oesenvotvtaa.

Somos pela aprovação oar-ctat-------------------------------------------------------------------------------
lP1B578-5 ALÉRCIO DIAS PFL
•• "'••••• '" PARECER ••• "'•••• '"

a matar-ta proposta para tnctusâo na ccnst ttutcãc feder-al é
tecr-ocr-ta , devendo ficar- reser-vada para a legislação or-dtna
r-te

lP18579-3 AL~RCIO DIAS PFL
••••••••• PARECER ••••"'••••

Acatamos Emendas no sent tdc da supr-essão do dispositivo
Que, no Projeto, dtsctpt tnava o pretendido pela emenda Na
verdade, estabelecida como pr-incipl0 fundamental a igualdade
de todos perante a lei, caberá a esta dtsctpi tnar- a vedação
de cuatscuer- t tpoa de ctscr-tmtnacões na re1ação do trabalho.-------------------------------------------------------------------------------

lP18580-7 ALÉRCIO DIAS PFL
•• "'•• "'••• PARECER ••• "'''' ••••

A srcccs tcãc em exame apresenta valiosa contribuição Que o
sucst ttut tvc incorpora em sua essência
Pela aprovação car-ctet •-------------------------------------------------------------------------------

lP18581-5 ALJ::R.CID DIAS PFL
••••"''''.'''. PARECER •••"'•••••

O Projeto da Comissão de Sf atemat t zaçâo inova de maneira
positiva ao tratar numa seção escecte tca o o tr-e tto á ass ta
têncta soctat , e pela pr tmetr-a vez dá aos oet tneamentos pr-o
ar-amattcos fundamentais nesse campo o "status" de norma cons
titucional Cabe ressaltar, entretanto, que o texto do proje
to não poderá. acolher os oesoonr-amentos necessários à efeti
vidade da pol t t tca soctat no campo da assistência publica, o
Que deverá ser realizado via teaterecãc ordinária Entende
mos, pois, Que a sugestão contida na emenda em Questão, não
obstante, seus méritos e r-el evâncl a espectf tca poderá ser me
lhor apreciada em outra oportunidade, ao ensejo das futuras
formulações na área do ceseovctvtmentc social-------------------------------------------------------------------------------

1P18582-3 ALERCIO DIAS PFL
••••••••• PARECER ••••*.q",,,,

A proposta Que a emenda vem apresentar já esta atendlda,
pelo menos el'l parte, em dtspoatt tvos constantes do Projeto de
Constituição

---------~~~ã~8;:~--------·-::;~~R~;~-~;~~----------------------------;;~---------

•••••"'••• PARECER •••"'•••••
Pela aprovação parcial nos ter-mos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP18S84-0 ALERCIO DIAS PFL
"' PARECER .

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vin
culação de parte ela receita tributária ou dos recursos orça
mentar-tcs, seautnec 1 tntta d1ferente do Projeto, que se orien
tou no sentido de deixar plenamente livres as recattas que a
Constituição pr-evê a ensoos tcãc das varias untcaoes governa
nentats

Se, por um lado, pensamos ser 1mportante Que os recursos
publ tccs sejam apl tceooa preponderantemente em areas e seto
res cr-tor-tt er tos , entendemos, por outro lado, que o dtsctni t
namentc de vtncuiaeõaa de receitas, a nivel const ttuctonat ,
resultar la no comaroaet tmentc r-tatoc de toda receita PÚbl tca
somente com aquetas areas e setores julgados prioritários em
determinado momento e s ituacão, com abstração de estudos e a
nalises objetivas tnctsoensavets a elaboração das cci tt tcee
publ tcas

lP185a5-8 ALÉRCIO DIAS PFL
."'••• "'••• PARECER ."'."''''••••

A emenda pretende suor tmtr o art 360 que impõe 1imitação à
participação das ent tuaoes e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de pr-evtoêncta complementar par-a seus
servidores ant enoeecs cons1stente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de teats tecãc crotnãr ta, pois o
assunto já é objeto de tratamento escectr tcc em ccts decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Público
com a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a fiscal 1
aacãc dos -runocs de pensão" é competência de uma Secretaria
escectr tca do Min1stér10 da Pr-evtcêncta e ass tstêncta Social,
à Qual tncunoe o acompanhamento da observância das normas le
gais e regulamentares per-t tnentes-------------------------------------------------------------------------------

lP1BS86-6 ALÉRCIO DIAS PFL
••••• "'••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu trata-
~ento aeecuacc no Projeto Pela cr-ejudtctar toaee

lP18587-4 ALÉRCIO DIAS PFL
••••••••• PARECER "'•• "'•••••

A Emenda propõe a inclusão de dispositivo ao Projeto ve
dando a identificação cr-tmtnat antes de transitar- um julgado
a sentença ccnoenatóe ta

A mater1a ja foi acolhida no Subst t tut tvo em tr-amrtacão
Pela aprovação cer-cta t

lP18S88-2 ALJ::RCID DIAS PFL
••••••••• PARECER ••••••• "'.

Em parte a proposta encontra atber-que nas dtspoatcões
focal tzadas Pel a apr-ovação oar-ctat-----------------------------------------------------------------------------

lP18S89-1 ALÉRCIO DIAS PFL
••••"' •••• PARECER •• "'''' •• '''.''' •

Embora com redação ctrer-ente , os cots dispositivos pro
postos pelo autor já estão contemotacos no texto do substitu
tivo

lP1859a-4 ALERCIO DIAS PFL
•••••• "'... PARECER .... "'•• "'••

As normas propostas foram acolhidas com outra redação
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lP18591-2 ALÉRCIO DIAS PFL
••••"."." PARECER. """'.,,"'••*

Pela aprovação parcial, nos termos do subst ttut tvc------------------------------------------------------------------------------
lP18592-1 GERALDO ALCKMIN PMD8
••••••••• PARECER .

O Projeto na Emenda está em parte cons toer-aoo no suost t
tut tvc

-----------------~~:~-~~~~~:=:~-~~~~~~~----------------------------------------
lP18593-9 JOSÉ QUEIROZ PFL
••••••••• PARECER ."'•• "'••••

A Emenda pretende ccnrer-tr uts-et t c aos ex-er-estoentes ,
ex-Governador-es e ex-Prefeitos aos sues tetcs e demais cener t
ctcs

Acolhemos, em parte, a proposição, para reconhecer tal
dtrettc aos ex-Pr-es toentes da aeoubt tca face à d í qn tdade da
função

Aos demais chefes de axecut tvos a meter-ta deverá ser re
gulada nas const ttutcões estaduais e legislação pertinente

-----------------~~::._:::~~:._~:~~-~~~~~~~~~-~:~:::~-~:_:~~~:_---------------
lP18594-7 GERALDO ALCKMIN PMD8
• ••• "''''••• PARECER ••••••••• ,

Pretende a emenda 1 imitar em até oitenta vezes o valor do
salár-io etnteo a remuneração dos servidores pub11cos da Adm

ntst racão direta e tndtr-eta. existe porem o óbice de r txer- na
const ttutcão o satér to-etntec como tndtce de remuneração,

seria reconhecer na Carta Magna um carêmetr-c que vêm causando
dificuldades de r-etr-tnutr- ao trabalhador dtgno salár-io para

suas necess idades bás i cas
conctuteos pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lP1B595-5 GERALDO ALCKMIN PMOB
.. "''''••'''•• " PARECER •••••••••

a compulsoriedade dos 70 anos representa vantagem e não des
vantagem para o serfdor publico, pois este conta como apcsen
tecer-ta aos 35 anos de serviço- A er-ccr-ctcnat aos 65 seria

-------------~~~!~~~~~~~:._!~~~::_~-~~~:~~:~~~:~:_~:_~~~:~~~:~~-~~:_:~-~~~~-----
lP18596-3 GERALDO ALCKMIN POT
••••••••• PARECER. •••••••• '"

Convem ressaltar o mérito de tntctat tvas Que oojer tven
fixar mecanismos de defesa do meto amntente No entanto, a
proposição em aná11se abor-da matéria tntre-const ttuctcnat , a
ser mats adequadamente tratada na legislação ordinar1a Desta

-------------:~~~:._~~~~~~:~~-~~~:_~:!~~:~~-~~_:~:~~:.:------------------------
lP18597-1 GERALDO ALCKMIN PMDB
.." ••""••• PARECER •••••••••

a matéria não tem fix1dez necessar-ta para ser tncl utca na
constituição J:: aconsetnavat que fique para a leglslação or
dinária

lP18S98-0 GERALDO ALCKMIN PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação Válidos. as razões exposta na .ruet tt tcecãc
da Emenda

1P18599-8 GERALDO ALCKMIN PMDB
••••••••• PARECE~ •••",."•••

O exer-ctctc da cidadania não pode estar sujeito a r-ea-
tr-tcões de escecte alguma, mormente as de natureza pecuniá
ria Essa deve ser- a regra As exceções ou especificações devem
ser estabelecidas pelo legislador ordinário----------------------------------------------------------------------------

lP18600-5 GERALDO ALCKMIN PMDB
••••••• ,,'" PARECER •••••••••

Pretende estaut t tzar- os atuats eer-vtccr-es públ tcos que á

data da pronutçecêc da ccnst ttutcêo. contem, pelo menos, de
2 anos de serviço outntco ccnstoer-eeos que a forma legHima

de estabilidade e o tnar-essc atr-eves de concur-se nutn tcc

concuneos pela r-ejetcêo

lP18S01-3 GERALDO ALCKMIN PMDB
•••,,"''''.''''' PARECE~ "'••••••••

A emenda propõe alterar o item 11 do ar-t 476 e er-rar
par-aqr-afo untco. incluindo Hem UI.
A redação proposta não ccnsutist ãnc ta sua alteração, vez que
na forma como se encontra está ma1s precisa e clara
Pela rejeição

lP18602-1 GERALDO ALCKMIN PMDB
... "'•••••• PARECER •••••••••

A Emenda aborda assunto ainda utscut ido a n'ivel de Proje
to, devendo o Substitutivo firmar posição definitiva sobre o
tema

Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------
lP18603-0 GERALDO ALCKMIN PMDB
"'•••••••• PARECER ••••••• "'. ,

Considerando bastante louvável o objet1vo da emenda ,
torna-se muito dtf1ctl, num texto constitucional, cet tntr- os
limites da atividade liberal do mer-cant t t t smo ou tntermeuta-
ção do trabalho medico '

Acreditamos Que cabe ao Poder Executivo crcteaer- a saú
de da população coibindo praticas mercantilistas em sua DO 
1't i ca de sauce. não havendo necess i dade de sua abordagem na
const ttutção, pois o mer-canttt tsec deve ser condenado em
todos os setores da socledade que tratam de necesstoaoes bã
s tcas da população, como educação, alimentação, transporte ,
lazer etc, o Que é inviável no regime econômico adotado no
Pa'is

Pela r-ejetcãc

lP18S04-B ROSA PRATA PMoB
"'•••••••• PARECER •••••••"'.

Pela apr-ovação parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP18605-6 GERALDO ALCKMIN PMDB
••• "'•••• " PARECER "'."' •••"'."

A r emenda, de car-acter-tst tca múlt1pla, estar-a em
parte atend1da no Substftutlvo em eteccr-acêc PeTa aprovação
oar-ctar

lP18S06-4 CARDOSO ALVES PMDB
"'."' ••"'.". PARECER .

O Projeto assegura, como não poderia deixar de ser ;o res
peito ao direito aoqu í r too e ao ato jur-tcrca perfeito Assim,
a ressalva que a Emenda propõe nada mais é, senão, a r-eoet t
cão, em outros termos, daquele principio-------------------------------------------------------------------------------

1P1B607-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'"."•••". PARECER " ••••••• '"

Apesar do mer-fto cont1do na presente emenda, car-acter taa-se
a mesma como mater1a tecnicamente ap11cayel à legls1ação
or-dtnar-ta
Pela rejeição

1P1B60B-l ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

PeJa r-ejetcão A emenda já está parcialmente eeeeetee-------------------------------------------------------------------------------
lP18609-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'•••••••• PARECER •••••••••

Conclu'mos pela aprovação por tratar-se de materia pr6
pria de legislação ordinár1a-------------------------------------------------------------_ ..._---------------

lP1e61O-2 FRANCISCO ROSSI DTB
.......... PARECER .*"'."'''"."

A materia de que trata a emenda: demonstra a sensibili
dade do Autor em relação á justa reivlnd1cação das donas-de-
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1P18612-9 FRANCISCO ROSSI PTB
••••••"'•• PARECER •••••••••

O principio. em sua essência. foi acolhido na forma do
Subst í tut tvc

Pela aprovação parcial

lP18617-0 FRANCISCO ROSSI PTB
••"''''•• ''''''''' f'ARECER •••••••••

A proposta contida na emenda fica prejudicada, tendo
el'1 vista que o Relator optou pela supressão dos arts 339 e
486 do Projeto da Comissão de Sistematização, por se tr-a 
tal" de materia mais própria de legislação or-dtnár ta

1P1B611-1 FRANCISCO ROSSI PTB
........... PARECER •••••••••

A emenda, alem de não ccr-rr-esconoer- á orientação adotada
pelo Relator, versa matéria de âmbito normativo tntreccnst t
tuctcnat

Pela rejeição

lP18614-S FRANCISCO ROSSI PTB
•• "'•••••• PARECER •••••••••

Na analise do ctssos tt tvc Que se pretende emendar o
art. 466 do Projeto de const ttutcãc - entendeu-se que a maté
ria não e de natureza constitucional, tendo sido totalmente
rejeitada

Portanto. somos pela rejeição da emenda.

PMDB

PMOB

1P18623-4 NYDER BARBOSA
-••""."'••• '" PARECER •••••••••

- Acolhida a supressão proposta
Pe1a aprovação

1P1863l-S MILTON BARBOSA PMDB
........... PARECER ."' •••••••

~:d~~r:~d~~~~s~e~t~~ug~d~~~;'1:6~ ~~l ~~1 ~~~a1~r~s~~~~~o~ati v:~
tudo igual a das deputados federais, senadores e deputados
estaduais Se fol estendida alem de suas fronteiras. acaba
rão t tcencc superior às

lP18630-7 COSTA FERREIRA PFL
••••••••• PARECER ••••"'••"'•

o substitutivo do relator emtt tu todos os parágrafos do arti
go 62, f1 imunidades dos vereadores previstos para dentro de
seu território pelo projeto do relator já os coloca em igual
dade com os deputados federais e estaduais.

1P18629-3 COSTA FERREIRA PFL
•••• "'...... PARECER ..."'••••••

quanto a eleição de vtce-çover-naccr-, o substitutivo do rela
tor esta em conccr-oâncta com a emenda proposta Quanto ao
julgamento de governdores, o assunto parece metnor situar-se
nas constituições estaduais

lP1862B-5 NYDER BARBOSA PMDB
."' ••••••• PARECER .

Trata-se de emenda oportuna que contribui para a er tcact
a do mcnopot tc estatal do petroleo

Pela Aprovação

1P18620-0 ~YDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER ." •••••••

O mesmo objetivo visado pelo autor será alcançado com a
proibição de exteriorizações centr-ar-tos à moral e aos bons
costumes e de manifestações do pensamento que tncttem a v to
têncta ou defendam discriminação Tais proibições constam do
Substitutivo do Relatar

1P18627-7 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER ••••"'••••

O teor da emenda e mater ta de legislação ordinária
Pela Rejeição

lP1B625-1 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda acrescenta mais um Item ao ar-t 252 colocando a
ser teta Rodoviária secer-at na esfera do cacttutc da Segurança
Publica. o que não contraria a anteprojeto
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP18624-2 NYDER BARBOSA PMDB
........... PARECER •••••••••

o subst t tut tvc do relator já contemplou a matéria com a tnctu
são

lP18622-6 NYDER BARBOSA PMOB
........... PARECER .""••• "'•••

O paragrafo único. do art 305, através de redação mais
am-ccr-taoa, atende a pretensão do autor

Pela aprovação parcial

1P18626-9 NYDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda cof et tva centralizar, em instituições financei
ras oficiais federais, a arrecadação dos impostos da União

A norma proposta, não obstante os elevados propósitos do
nobre Constituinte, e de natur-eza tntr-eccnst ttuctcnat , cacas
as car-acter f st t cas da meter-ta ctsctnt tnaoa

A Constituição que estamos a elaborar não pode descer a
detalhes próprios de r-eautamenro, se a pretendemos dur-adour-a

Assim. somos pela rejeição da Emenda

1P18621-8 NYDER BARBOSA PMDB
•• "'."' •••• PARECER •••••••"".

Pela pr-ejuo rcat tcaoe A emenda já está parcialmente
tendida

lP18632-3 MILTON BARBOSA
••••••••• PARECER ."' •••"'•••

A emenda pretende suor-tenr- o ar-t 360 que Impõe limitação á

car-t tctcacãc das entidades e empresas estatals na manutenção
financeira de planos de crevtoêncta complementar para seus
servidores er-renoencs cons tstente o argumento de que se tra
ta de rraterla mais arõor-ta de legislação cr-dtner-ta, pois o
assunto ja e objeto de tratamento esoecrt tcc em dois decretos
executivos, o que demonstra a preocupação do Poder Público
com a questão Ressalte-se. ainda. Que o controle e a r tscar t
eacão dos "fundos de pensão" e competência de uma secr-etar-ta
especifica do atnteter-to da sr-evtoêncta e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas te
gats e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

PTBFRANCISCO ROSSI1P1B610-2

casa t tnctostve camponesas) na sent1do da r-econnec tmentc de
seu dtretrc â f1 11ação ao sistema cr-evtoenctar-to na quat t >

oaoe de segurado Entedemos, não obstante que a inovado 
r-a adoção do cr-tncuatc da universalidade de cobertura da
Seguridade Social, acolhido no Substitutivo, pr-over-a por si
só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je reclamado como necessário ã plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de cr-evtoêncta A partir de tal
orovtsão. nenhum óbice pcõer-a ser alegado no sentido de se
postergar o exer-ctctc desse direito pelas donas-de-casa
m-as tten-es , cabendo ã lei or-dtnar-ta regular as bases des
se exerctcto

1P1B613-7 FRANCISCO ROSSI PTB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende supr1m1r o ar-t 360 que 1mpõe t tmttacêo a
participação das ent1dades e empresas estatais na manutenção
r tnancetr-a de planos de previdência conotenentar para seus
servidores Entendemos ccns tstente o argumento de que se tra
ta de materia mais própria de legislação cr-dtnar-ta. pois o
assunto já e objeto de tratamento especte tcc em dois decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Público
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a fiscal i
zação das "fundos de pensão" é competência de uma secr-etar-ta
especifica do atntster-tc da Pr-evtoêncta e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le
nats e regulamentares pert inentes

1P1BS1S-3 FRANCISCO ROSSI PTS
••••••••• PARECER .

A Emenda em questão visa SUprimi r o car-asrarc 20 do ar-t 1
90 283 do Projeto de ccnst ttutcão. que permite ao Banco Cen
tral do Brasil cc-cr-er- e vender ao t tturos de emissão de Te
souro Nacional. sob o fundamento de que a meter-ta esta disci
plinada no artigo 32B, inciso UI, Que trata da lei do Siste
ma Financeiro t-ac tonat

A Emenda, não obstante elevados cr-oncs ttos do Autor, at te
r-a substancialmente a proposta acolhida pela mator-ta dos Cons
t ttutntes que examlnaram a mat ár-í a , nas fases anteriores da
elaboração do Projeto Constitucional

-----------------~:::~.:._:~~:_~:~~_:~~-~:~:~:~~--------------------------------
lP18616-1 FRANCISCO ROSSI PTB
••••••••• PARECER ••••"'••••

A Emenda pretende responsab11izar a União por cecõs teos e
aplicações nas test t tutcões financeiras tlor esta controladas

O texto emendado, artigo 285 do Projeto de ccnst-ttutcãc.é
relacionado com o artigo 328. v, do mesmo Projeto. que atri
bui á Lei do Sistema Financeira Nacional dispor, entre outras
matérias, sobre a criação de fundo. mantido com recurso das
instituições financeiras, com o objetivo de proteger a ecomc
mt a popular e garantir depósitos e aplicações ate determinado
valor

A participação das instituições oficiais neste fundo jus
t tr tca-se. principalmente se se considerar que atnumas , a
exemplo do Banco do êr-ast l S A , têm actontatas privados aos
quais distribuem lucros e dividendos e que, evidentemente. de
vem responder - junto com o ectcntata majoritário - pelas
obrigações da instituição Não nas parece leg'itimo pretender
que a União, co-a recursos arrecadas da toda sociedade, garan
ta, com exclusividade, os depós t tos e as aplicações realiza
das nas instituições r tnance tr-as que controla

Ass tm. não obstante 05 elevados propósitos que tnsp f r-am o
Autor, somos pela r-ejetcãc da Emenda

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

lP18618-8 FRANCISCO ROSSI PTe
•••••••• '" PARECER ••••••• "'.

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao 1tvre ar-nt tr tc

do empregador de cesoedu- o empregado. tornou-se. artificio
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver limitado aquele
ar-nt t r to e, não, como se crooata enganadamente , ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou naqut na que, apos
usada, é jogada fora como tnser-vtvat

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado. pois esses são fato
res comprovados da batxa produtividade. A prét tca. a excer-t
êncta. o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa. significam para ela um
patrimônio tnsucst t tutve t Investe o empresário em recursos
numancs , buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro-
r tss tcnat de seus empregados Por tudo isso. é elementar que
seja Virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-ué
-obra, fator- absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação eecr-eaat tcta , fundada na nt tatera t tuaoe do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e teoos tt tva,

que. ao longo do tempo. sempre fol causa de tormentosas de-
mandas judiciais •

Assim, pelo cote-jo ca.centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula concl1 tatôr-ta que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de
cateaor-tas econômicas e profissionais que, dtuturnamente, vêm
se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda

ção da despedida tmot tvaoa ou sem justa causa, em termos a
;erem definidos pela teatstacãc cr-emar-ta

lP186l9-6 NVDER BARBOSA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

o dispositivo cr-onostc alonga a redação, sem nada acrescentar
na substância -

1P18Ô33-1 MILTON aARBOSA PMOB
••"''''••• '''. PARECER ."' •••••••

Respeitada o paradigma federal. os Governadores. Vice
Governadores e Secretários dos Estados. utstr-tto Federal e
'rer-r t tor-tos hão de ter como foro de julgamento, nos Crimes
comuns. os respectivos Tribunais de Just1ça

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18634-0 MILTON SARBOSA PMDB
........... PARECER ."' •••••••

A Emenda pretende inserir na texto da Constituição Fe
deral matéria t tptca de legislação tnrbaccnst ttuctonat •

Pela rejeição.

1P18635-8 MILTON BARBOSA PMDB
•••• "'••• '" PARECER •••••••••

No entendrmentc do Relato". a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimIr figuraria melhor em legislação
ordtnar-ta, eta que a proposta de exclusividade da folha de
satar-tos para incidência de contribuições soctats destinadas
à seaur toaoe possui implicações bastante significativas no
flnanc1amento de programas e entidades f a consolidados no
campo scctat

Somente mediante tratamento via teats iacãc tner-econst ttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões tndtspensavets ao
desdobramento da meter-ta, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envctvtcos

Emvista da relevância do assunto. e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
ccmendave t acolher a emenda sucr-ess tva remetendo a mat ér ta
a ulterior' consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-ntnãr-vc

lP18636-6 SOTERO CUNHA PDC
•••• "'..... '" PAr:tECER •••• "" ......

Em vtata do atual propósito de s1mpl tt tcar- a redação do
texto constitucional, pela er tmtnacãc de expressões cr-eectn
cnvets , não podemos acolher favoravelmente a sugestão

lP18637-4 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade. entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto. como contraposição ao livre ar-ot tr tc

do empregador de despedir o empregado. tornou-se, ar-t tr tcto
samente, uma momentosa e controversa ouestãc; porquanto. seg
mentos excr-es.stvos das categorias envolvidas têm se manife~-,,-..
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele
ar-m tr-to e. não, como se pr-ecata ençanaoaeente, ter a saren-
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lP1B642-1 SOTERO CUNHA PDC
.......... PARECER ..

o inciso VIII foi emitido no substitutivo do relator

·lP18650-1 DOMINGOS JUVENIL PMDB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição. na forma do suoet ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP18641-2 SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER .

a tnsônta no serviço cum tco já está prevista no inciso VI do
artigo B6 ao sunst t t ut tvo do relator

lP18638-2 SOTERO CUNHA POC
••••••••• PARECER •••••••••

o assunto e da alçada da ordinária do estatudo do funcionário
publico mais do que de constituição

A produção da atividade de intermediação remunerada da
mão-de-obra deve se aplicar somente a permanente O objeto
Que se quer atingir é. sem duvida a sxctor-ecãc que se faz do
trabalho pelo prestador de serviços Atualmente. o que e pago
ao tr-ecautaccr-, muitas vezes não e nem um terço do que a em
presa cobra do tomador par cada empregado

Por outro lado. quanto a t empor-ar-f a ou sazonal entende
mos Que. devido às peculiaridades principalmente da zona ru
ral. caber-a a eeter-ta a fim de coibir os abusos hoje existen
tes

lP1865S-2 DARCY DEITOS PMDB
••••••••• PARECER .

A supressão das imunidades tributarias tradicionais em
nosso direito contraria tendência crescente. entre os Cons
tituintes que vem se manifestando desde o inicio dos traba
lhos das Subcomissões e das Comissões 'remat tcas

1P18668-4 MAURícIO CORRE.A PDT
........... PARECER .

'reeoe a convicção de que a meter-ta em foco recebeu tr-a-

lP18654-4 DARCY DEITOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As sugestões apresentadas nessa emenda foram parcialmente
aprovadas. mas preferimos acompanhar os dteccst tvcs gerais
aprovados na Comissão Temática
Pela aprovação parcial na forma do Projeto de Constituição
Parcialmente aprovada

lPi8667-6 MAURíCIO CORRE.À por
•••••*••• PARECER .

Temos a convicção de que a meter-ta eJ'l foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela prejudicial idade

lP1B660-9 DARCY DEITOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda intenta alterar os percentuais de repasses
das arrecadações dos impostos sobre a renda e pr-oventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados da União
aos Estados. ao Distrito federal. aos Municíp10s e as Regiões
Norte e Nordeste (art 227. inciso I e al1neas "a" ·b~ e "c"
do Projeto de Constituição)

Contudo. esta alteração de percentuais de repasses traria
desequilíbrio as finanças da União para o atendimento de

seus encargos

lP1865B-7 DARCY DEITOS PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Proposição em exame, com quanto constitua valioso sub
stoío para o processo legislativo. merece ser adequadamente
conatcer-aca quando se tr-ata da legislação complementar e or
utnar ta

PeTa rejeição

1P18663-3 ZIZA VALADARES PM08
.......... PARECER .

As normas propostas são abarcadas por cr-tncrctcs constantes
do Substitutivo
O detalhamento que propõe o ilustre Autor é pertinente a le
gislação cr-ctnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

1P18662-S DARCY DEITOS PMD8
.......... PARECER .

A proteção à vida. norma fundamental de toda Carta de
Direitos, foi inserida no Substitutivo. com outra redação

lP18666-8 MAURICIO CORRl:A PDT
• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está. parcialmente, atendida

lP18661-7 DARCY DEITaS PMDB
• •••••••• PARECER .

A elevação gradativa da participação dos Estadas. Distrito
Federal e Munic'ipios na arrecadação tributaria COI'lO prevista
no item 11 do 10 do artigo 461. foi a fórmula encontrada
desde a Subcomissão dos Tributos. para possibilitar as acomo
dações necessárias e decorrentes dessa elevação Pela r-ej et 
cão-------------------------------------------------------------------------------

1P18652-8 ELI EL RODRIGUES PPrlOB
.......... PARI::CER •••••••••

Considera-se que e tnotacensevet garantir a livre 1ni 
ctat tva privada em sauoe , embora garantindo-se o direito a
tnt ervencãc e desapropriação pelo Estado. tendo em vista a
ccr tt tca nactonat de seuoe, para obter uma boa organização
do sistema nacional unico de sauoe

------------------~:~~-~:!:~~~~------------------------------------------------
lP18653-6 ELIEL RODRIGUES PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição O objetivo nator- do projeto. nessa eat er-ta.
é fortalecer os muntctntce. de forma a permitir a aproximação
da ação governamental dos nenee tctãr tcs diretos dos serviços
publicas üat ter-se procurado a ampliação do poder financei
ro dos munf cj pí os

lP18656-l DARCY DEITaS PMDB
• PARECER •••••••••

O eminente Constituinte Darcy nertcs pretende restabele
cer o antigo impedimento de o IPI poder ser aumentado no pró
prio exer-erctc Nesse sentida. retira o correspondente item
do oar-ãar-aec untco do ar-t 264 e no do ar-t 270 do Projeto
de Constituição•

Procede inteiramente a preocupação da e-enoa de cecteaer
o consumidor eees ttetec com inopinados aumentos de imposto
indireto Demais. essas manipulações de at tquotas , para cima
e para batxo , desorganizam a produção. O comercio e os negó
CiOS conforme demonstram os fatos de 1986 e 1987 com refê
cta aos veículos automotores

A faculdade de aumentar impostos no curso do ano acvé» do
regime autoritário. que ainda investiu o Executivo com auto 
r-tdeoe para tanto

Mas a nova versão da Comissão de Sistematização mantém a

-------------~~~~~::_~~~~~:_~:_~~~~::~~-~~-~~::.~~~~~~~~:.~~~~----------------
lP18657-9 DARCY DEITOS PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de Emenda que objetiva introduzir no texto cons
t ttuctonat • norma relativa a aspectos esaectt tcce do imposto
de renda

Observa-se, portanto. Que a matéria objeto da Emenda deve
mats apropriadamente ser tratada a ntve i de norma tnrt-accns
t ttuctcnat , f a que se refere a elementos cecut tar-es da legis
lação do imposto de renda

Pela rejeição

lP18659-5 DARCY DEITOS PMDB
........... PARECER .

Suprimido o ovspos t t rvc , na redação substitutiva do
Relator. a Emenda fica prejudicada.-------------------------------------------------------------------------------

lP18664-1 MAURícIO CORRE.A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a matéria eJ'l foco recebeu t r-à-

------------_:~~:~:~-~~:~~::~~-~~-~~~!::~--~:~~-~~:!~~~:~::~~~~~:_---------------
1P18665-Q MAURíCIO CORRI:.A POT
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela prejudicialidade

PDe

PMDB

PMDB

SOTERO CUNHA1P18637-4

lP18645-S DOMINGOS JUVENIL
......... '" PARECER ..

lP18651-0 ELIEL RODRIGUES
••••••••• PARECE:.R ..

lP18643-9 SOTERO CUNHA POC
........... PARECER .

A proposição em exame dispõe sobre meter-ta cque devera ser
melhor tratada pela legislação ordinária e complementar

Pela rejeição

lP1864Q-4 SOTERO CUNHA PDC
........... PARECER .

a complexidade do ser-tco público não permite o rtgido enqua
dramento que se propõe O assunto. afeto á reforma aommts
t r-at tva , ficará melhor regulado pela or-dtnar ta

tia irrestrita de permanecer- no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de que e parte vital e tnar tenevet da
cr-ccr-ta atividade empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uma stnores peça. um tnatr-un-ento ou maquina que. anos
usada. e jogada Tora como tnser-v rvet ,

De sua parte. não Inter-essa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado. cote esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A pratica. a experi
ência. o conhecimento tecntcc. a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa. signlffcam para ela um
pat"illlÔnfo tnsucst t tutve t Investe o empresário em recursos
numanos, buscando hab t l i tar- e aprimorar a qual i r tcecãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso. é elementar que
seja virtualmente contrário á rotatividade da sua mão-de
-obra. fator absolutamente neaat tvo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos. não na porque se trazer
para a r-etacãc encr-eaat tc ta. fundada na bilateral idade do
contrato. uma condição untoesscat , paternalista e tnooatt tva,
que. ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de

mandas juctc tats
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que. em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas. es
tamos oferecendo fórmula conc t t tatcr-ta que reflete a tendên
cia major t tar te dessas propostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e cr-cr tss tcnats que. ctvtur-namente. vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação é a veda
ção da despedida tnot tvada ou sem justa causa. em termos a
;erem definidos pela legislação or-otnar-ta

lPl8639-l SOTERO CUNHA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

o assunto det atnacamente não constitui matér ta constitucional
eetnor- se enquadra na legislação cr-d tnar t a-------------------------------------------------------------------------------

lP18644-7 DOMINGOS JUVENIL PMDB
........... PARECER •••••••••

Embora louvave t O descortino do proponente. nossa ccnvtc
cão é de que a matéria sob exame recebeu tratamento adequado
no P, cj etc Pela prejudicialidade

A emenda sob exame pretende excluir os produtos semi-ela
borados. definidos em lei complementar. da não incidência do
ICMS sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
que o Projeto de Constituição preserva no ar-t 272. 11. item
11. at tnea "a P

Justifica o autor que o conceito de produto industriali
zada e aectc e tem sido fonte de abusos e de intermináveis
der-armas judtctats , que assim. a ressalva dos semt-etaccr-a
dos do texto constitucional e remessa do assunto para lei
cc-ctementer , possibilita que a imunidade seja feita com cau
tela e ctscr tntoecêo

Toda a matéria contida no paragrafo 11 poderia ser deixa
da para o C6digo Tributário Nacional ou mesmo para a lei es
tadual. em respeito â autonomia inerente a um Estado Federa
do

Entretanto a nova versão para o Projeto de Constituição
repete o faxt o anterior e. segundo orientação. deve orientar

-------------~-~:~:~~~~-~:_:~:~~~~_:~~:~~~~~~---------------------------------
lP18646-3 DOMINGOS JUVENIL PMDB
........... PARECER •••••••••

O ccnreucc da Emenda. em confronto com O do Projeto e
das cer-ats emendas atinentes ao mesmo assunto. não obstante
os nobres proposHos do Autor. não se t\ô r monl,z.a com a etete
mat tca que orienta os o-ctnctctos na parte relativa aos Pj a-

-------------~~~_:_~~~~~~~:~~--------------------------------------------------
lP18647-1 DOMINGOS JUVENIL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que impõe 1imitação a
participação das entidades e empresas ast ata ts na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores anr enoenos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de legislação or-dí nar f a , pois o
assunto f a é objeto de tratamento especifico em dois decretos
executivos. o que demonstra a preocupação do Poder Publico
CO'l1 a questão Ressalte-se, ainda. que o controle e a fiscal i
zação dos -ruoocs de pensão- é competência de uma Secretaria
especifica do Ministério da Previdência e Assistência soctat •
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas 1e-

-------------~~~:_:_~:~~:~~:~:~~::_~:~:~~:~:::_--------------------------------
1P1B648-Q DOMINGOS JUVENIL PMDB
.......... PARECER .

o inciso II do ar-t 93 da substitutivo dO relator prevê a eco-

------------_:~~:~-~~_::~~~-~:_::~~~=~-~~:_~~:_:~:~::~-~~~~~:~_:~::~~~---------
lP18649-8 DOMINGOS JUVENIL PMDB
.......... PARECER •••••••••

No entendimento do Relator. a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária eis Que a proposta de exclusividade da folha de
satar-tcs para incidência de contribuições sociais destinadas
a Seguridade possui implicações bastante significatiVas no
financiamento de programas e entidades ja consolidados no
campo social

Somente medtente tratamento via legislação tnrr-accnstttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos.

Em vista da relevância do assunto. e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos r-e
comenoaver acolher a emenda supr-ess tva. remetendo a eatér-ta
a ulterior consideração. ao ensejo do processo teats tat tvc
ordinário
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------

lP18682-0 ERICO PEGORARO PFL•*••••••• PARECER ...
A Emenda é de ser rejeitada

-----------------~:::-~:~::~~~-------------------------------------------------
11'18683-8 ERICO PEGORARO PFL
.......... PARECER •••••*.....

A questão do sistema de Governo, em face das discussões
Que ainda se processam, será definida após a elaboração do
substitutivo Pela prejudicial idade-------------------------------------------------------------------------------

lP18677-3 PAULO MARQUES PFL
••••••••• PARECER •••••• "'....

A Emenda pretende incluir no texto constitucional o pr-f rr
cune de que -tccc o poder emana de Deus e é exercido pelo
povo no seu grau de ctvt i taacãc, através de seus r-eor-esentan
tee legals, nos termos da Constituição Nactonat" ccns tcer-a
mos Que o retorno ã teocracia não corresponde aos anseios do

-------------~~~~-~~:~:~::~~---------------------------------------------------
lP18678-1 PAULO MARQUES PFl
••••••••• PARECER ...

Em relação ao inciso 1<111, entendemos ser suficiente es
tabelecer o preceito ccnst rtvctcnat da par-t tctpacãc nos lu
cros A participação acionária poderá ser uma opção pois nada
impedlrá que alguma empresa venha adotá-lo, se esta for a me
lhor forma

Quanto às adições contidas na presente emenda, trata-se

-------------~:_~::~~::_~-~:~~:!.:=~~-~~~~~~~~:_--------------------------------
1P18679-0 PAUl.O MARQUES PFL
"'•••••••• PARECER •••••••••

A Emenda objetiva eliminar os 1mpostos estadua1s e euntct
pais, alem do emprésHmo compulsório, das contr-1bu1ÇÕes e dos
1mpostos não dtscr tmtnaoos na Constituição Remanesceriam so
mente os t etbutos da União e as taxas e contribuições de me
lhoria

A Emenda atenta, pois, contra a Federação, pois Que deixa
os Estados e auntctntcs sem receita cr-ccr ta

A União também ficaria em dificuldades com a supressão da
Competência Residual e com a 1imitação que a Emenda impõe no
sentldo de que os aumentos de impostos, qualquer que seja a
defasagem, não poderá nunca ser superior a 201-

É evidente Que o Sistema Tributário estruturado pelo Pro
jeto é bem eats r-actcnat

-----------------~:~~-~:~:!~~~-------------------------------------------------
11'16660-3 PAUl.O MARQUES PFL
............. PARECER .

O pr-tnctntc da tscncmta. acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não discriminação
esoectt tcacões suscet tvets , de provocar polêmicas

As espectt tcacões devem-se afastar do polêmico, circuns
crevendo-se á proteção aos di ret tos e liberdades runoanenta
ts

------------------~:~~-~~~~~::~~-~~~:!:~---------------------------------------
lP18681-1 PAULO,MARQUES PFL
••••••••• PARECER "'-

Em nosso substitutivo, mant tveecs a contribuição sindical fi
xada pela assembléia geral da entidade sindical
Esta Emenda propõe a continuação dela como imposto sindical
~ela rejeição

------------_!:~:~!~_:~:~~:~~-~~-~~~~::~--~:!.:_~~:~~~~:~:!.~~:~:_---------------
lP18669-2 MAURícIO CORRl:A PDT
"''''•••• ''''''. PARECER ."'''' ••••• '''

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_!:~:~:~_:~:~~:~~-~~-~~~~:!~--~:::_~~:~~~~:~::~~:~:_---------------
1P18670-6 MAURíCIO CORRl:A POT
"'••••• "''''. PARECER •• "'••••••

Somos pela rejeição da emenda, vez Que o texto constitu
cional pretende tão somente estabelecer o or-tnctpto da gratu
idade do processo de naet 1i tacãc para o casamento

Posteriormente, a legislação crdtnár ta cuidará de otsct-

-------------~!.~~:~_:_~:!~~~:_-------------------------------------------------
lP18671-4 MAURíCIO CORRl:A PDT
."'••••••• PARECER •••••••••

O exer-ctctc da cidadania não pode estar sujeito a r-as-
tr-tcões de espécie alguma, mormente as de natureza pecuniá
ria Essa deve ser a regra As exceções ou especificações devem

-------------~:~_:~::~:~::~~:~-~::~_::~~~~:~~~-~~~~~~~~~-----------------------
lP18672-2 MAURícIO CORRE.A PDT
••••••••• PARECER .

Pela rejeição A emenda está parcialmente atend1da A
forma com que o projeto aborda a matéria parece mais abr-an-

-------------~:~::_------------------------------------------------------------
1P18673-1 MAURíCIO CDRRl:A por
••••••••• P/I,RECE.R .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_::~:~:~_:~:~~:~~-~~-~~~~::~--~:!.:-~~:~~~~:::::~:~:_---------------
lP18674-Q MAURíCIO CORRE.A PDT
.......... PARECER ."'•••••••

dadas as d1mensões continentais do br-as t t e as diferenças re
gional a competência conveniente da União e dos Estados para
legislar sobre o assunto (junta comercial e Registro de Co-_____________~~~::~L:_:~~~~~~:_:~~::_~_~~~!::~_~~_~:~: :~~_:_~~~~:~:~:::!. _

lP18675-7 PAULO MARQUES PFl
••••••••• PARECER •••"'•••••

A Emenda tem por objetivo suprimir o Art 258, o qual dá
ccmnetêncta aos Mun1c'p10s para tnst ttutr-, como tr-tbutc. a
contrlbuição de custeio de obras ou serviços resultantes do
uso do solo urbano

Trata-se de contribuição que, pela sua natureza e final i
dades, não se confunde com nenhum dos tributos indicados no
Art 257, nem com as contribuições esoectr tcaoes no Art 263

Sua inclusão se deve à necessidade de os Munic\pios se
ressarcirem do custeio, geralmente elevado, daquelas obras e
serviços

Considerada tributo, tendo, portanto, de submeter-se aos
pr1nciplos e normas Que regem as dema1s escectes tributárias,
tal contribuição s6 pode ser ex1gida de quem promover atos
que imp11quem aumento de equipamentos urbanos em área deter
minada

Em face do exposto, somos pela manutenção do supracltado
dispositivo, por prever a criação de contribuição justa e
adequada à realidade dos Munic~pios brasileiros.

-----------------~:::_~:~:~=~~-------------------------------------------------
1P18676-5 PAULO MARQUES PFl
••••••••• PARECER •••••••••

Pudemos constatar, do exame das mil har-as de emendas en
caminhadas á Comissão, que ha um consenso quanto â proibição
do trabalho noturno e insalubre ao menor de 18 anos

Com relação ao menor de 14 anos, o texto deve dispor a
penas que só poderá trabalhar como aprendiz Quanto ao numero
de horas e em que idade deverá começar a trabalhar, entende
mos ccnst ttuu- matéria a ser regulamentada através de lei or
utnar-ta

PS8lP187Q1-0 JAMIL HADDAD
"' PARECER "'*"' .

1P18698-6 JAMIL HADDAD PS6*•••••• *.. PARECER .... "'••••••
A eetér-ta é pertinente à legislação cr-of nãr-ta

-----------------~~~:~=~~------------------------------------------------------
lP18699-4 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER •• "'••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, por não afeiçoar-se
a outros pr-tnctctcs ou pela sua impertinência com o tema, a_____________~~~~~:~:_~~~_~~::~=:_::~~~:~~ ~~~:_~~~~~=ã~~ _

lP18700-1 JAMIL HADDAD PSB
• •••••••• PARECER .

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no Sl.lbstitut'tvo

lP1S697-8 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER •••••••••

A intermodal1dac1e abrange uma série ordenada de ativida
des, como o controle dos acessos aos terminais, a circulação
interna dos meios de transporte, a programação e o controle
da movimentação das cargas nas operações de transferência, a
ut t t taacãc de equipamentos e de mão de obra, bem como a ela
boração da documentação necessária a comprovar e a aorocr-tar
os serviços

Apesar da capacidade ociosa da infra-estrutura r ts tca
de transporte do pais, o desenvolvimento do seu transporte
1ntermodal depende da superação de problemas nos campos tns
t t t uc tcnat , legal, econômico e tecnctoatcc

Pela r-ef etçãc-------------------------------------------------------------------------------

1P18694-3 JOSÉ RICHA PMDB
• •••••••• PARECER •• "'••••••

A Emenda visa a dar uma nova redação ao Titulo II do
Projeto de Constituição e versa Direitos e 9arantias indi
viduais, direitos cctet tvos , nacionalidade, dtretros polH1
cos e partidos not tt tcos

É um esforço louvável de stntese e de bom senso e merece
aprovação em muitos de seus dispositivos, de forma integral,
pardal ou com mudança de redação

Não consideramos, contudo, aconselhável a aceitação dos
segu1ntes artigos da Emenda, sob anál tse art 40. 10,
33, 34, 35, 1n f1ne, 36, at tnees , "c" e "e'", 380, In
fine 41, 42, 44; 45, 46, 48, parte dO cacut do
ar-t 50, art 50, 30, 40. in fine, 60, 70

80, 90, 100, 12, em parte, 13, 14, 15, 16,
17, 18, ar-t 60, lI, Ma" e "b" e 10; art 70 40. e
60 e ar-t 80-------------------------------------------------------------------------------

1P18695-1 JOSÉ RICHA PMDB
••••••••• PARECER •• "'••••••

O t tustr-e senador José Richa e outros apresentam um emen
da substitutiva ao ntulo VIII do projeto de constituição E
xaminando detidamente as sugestões da Sua axcetêncta, podemos
nos acr-ccr-tar- de uma ser-te de pr tnctptos , os quais incorpora
mos no substitutivo

-----------------~:~:_:~~~~:~~~-~:~:!:!._--------------------------------------
11'16696-0 JQsf! RICHA PMOB
........... PARECER •••••••••

A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Cons
tituintes, seus s1gnatár10s, pode ser amplamente aproveitada,
nos te-nos do substitutivo

:~~~:::~~:~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~:~:~-~~~~:_~~_:~:~~~:_~~~:::~~~~~:_-------------
lP18684-6 ERICO PEGORARO PFL
•• "'•••••• PARECER .

-----------------~:!.:_:~~~~::~~.:_~~~-~:~~~-~~-~~~~~~:~::~~--------------------
lP16665-4 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER ••••••••• -

-----------------~:::_:~~':~::~~-~:~:~::.:_~~~_::~~~-~~-~~~~:~:~::~~------------
lP18686-2 ERICO PEGORARO PFL
••••*•••• PARECER •••••••••

-----------------~:!.:_:~~~~:=~~-~:~:~:~.:_~~~_!:~~~-~~-~~~~!~!~::~~------------
lP18687-1 ERICO PEGORARO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O nr-tnctatc deve ser acolhido Quanto ao amparo, deve ser
estendido às demais escolas sem finalidade lucrativa.

-----------------~:::_:~~~~:=~~-~:~~~::_---------------------------------------
lP1S688-9 ERICO PEGORARO PFl
•••• "'•••• PARECER •••••••••

na s tstenét tca adotada pelo substituto do relator, a matéria

-------------~:_:~:~-~~:::~~~:~:_~~~_:~:~:_~~~:~~-~:~~~~:::~~~-----------------
lP18689-7 ERICO PEGORARO PFL
••••• "'••• PARECER ."'•••• "'••

Temos a convicção de que a matér1a em foco recebeu tra-

------------_::~:~:~_:~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:!.:_~~:~~~:~::~:~~~:_---------------
1P1B690-1 JOSÉ RICHA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria objeto da presente Emenda será r-aaxantnaoa com
vtatas a elaboração do Substitutivo

------------------~:!.:_~~~~~::~~-~:~~~::---------------------------------------
1P18691-9 JOSÉ RICHA PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda propõe nova redação ao r ttutc VI, Capitulo I - II 
III, com dispositivos correlatos e contempla o mérito do
tema
Existem artigos e parágrafos que são idênticos ao do
anteprojeto Outros alteram somente a redação, sem modificar
a sucstãncta, e, ainda outros Que não f ust tt tcem serem
aproveitados
Entendemos então Que a emenda não merece ser acctntca

-------------~:::_~:!:~~~~-----------------------------------------------------
lP18692-7 JOSE RICHA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresentada pelos Nobres Constituintes contém
aspectos que r-epresentam efetiva contribuição para o ecer-re t
coamentc do Projeto de Constituição da Comissão de stst.emet t
zação e que deverão ser incorporados aos nossos substituti
vos

A supressão do disposto no artigo 285 do Projeto, contudo
parece-nos confl1tar com os pontos de vista axor-essos pela
maioria dos Constituftes Que examinaram a meter-ta em fases
anteriores

Especiftcamente no tocante a "Seção II dos Orçamentos" ,
em que pese a efet1va colaboração de uns autores para o a
primoramento do Projeto, não podemos aprová-la por completo
Entendemos que a sistemática apresentada, entendida como orça
mento ctanuat , não se coaduna com o entend1mento da maioria
dos Constituintes e poderá ccaot tcar- o processo Considerando
entretanto, que ver-tes dos dispositivos apresentados estão
sendO aproveitados, entendemos Que a Emenda está parcialmente

------------_:~~~~:~:_--------------------------------------------------------
lP18693-S JOSÉ RICHA PMOB
."'••••••• PARECER •••••••• '"

A Emenda tem por objetivo modificar a redação do Titulo
I, relativo aos cr-mctctcs rundementata , do Projeto de Cons
tituição Tenta sintetizar o texto original, mas ainda mantém

vários disposit tvcs desnecessários ou meramente retóricos
Em nossa opinião, a redação proposta não aperfeiçoa sur tcten
temente o Projeto, mas contem posições aceitáveis,------------------------------------------------------------------------------

porMAURICIO CORRl:A1P18668-4
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uma norma de natureza or-dtnae ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18725-7 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............. PARECER It- .

A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-

------------~~~:~~~-~~:~~~:~~~:_~~-:~~~~~~~-~~_:~~::~:~:~~~~----------------

lP18724-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
• PARECER .

A proposta Que a emenda vem apresentar ja esta atendida.
pelo menos em parte. em dispositivos constantes do Projeto de
Constituição

11'18723-1 JOsé IGNÁCIO FERREIRA PMDB
....... It- ••• PARECER ..

O acréscimo trata elo artesanato. território da cultura
popular. fe escrita no dtsncs tt tvc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMOB

POTJOSÉ FERNANDESlP18718-4

11'18726-5 JOSÉ IGUACIO FERREIRA
• PARECER .

A ampliação das imunidades tr-f butár-tas contraria ten-
dência crescente que vem se manifestando. entre os Constitu
intes. desde o trn c to dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões teeet tcas are-, de c.omprometer a meta de se r-erc-r-

-------------~:~:~_:~_:~~:~:::_~~~~:~~:~~_:_:~::~~:~:--------------------------
11'18727-3 JOSe. IGNACIO FERREIRA PMDS
................ PARECER ..

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no orcaeto Pela prejudicialidade

---------~;~ã72ã:~---------~õst-IGN~CIÕ-F~R;~IR~-------------------;~;ã--------

••••••••• PARECER •••••••••
Temos a convicção de que a mater ta em foco recebeu tr-a-

_____________.::~~.:~_:~:~~~~~_~~_~~~~:~~__~:~:_~rejUdf ct a i idade
lP18729-0 JOSÉ IG~ACIO FERREIRA-------------------;;õã--------
.............. PARECER .

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tr-a-

-----------_::~:~.:~_:~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:::_~~:~~~~:~~:~~~~:_---------------
lP18730-3 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
.. PARECER .

Temos a convicção de Que a mat er ta em foco recebeu tr-a-

------------_::~:~.:~_:~:~~:~~-~~-~~~~::~--~:~:_~~:~~~~::~:~~~~:_---------------
11'18731-1 JOSÉ IGNACIQ FERREIRA PMOB
............. PARECER •••••••• '"

O parágrafo foi suprimido no Projeto. por se tratar de
mater-ta ordinária.

-----------------~~~:_~~:~~~~~-------------------------------------------------
1P18732-0 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMoB
............. PARECER .

A ampliação das imunidades tributárias contraria ten-
dência crescente Que vem se manifestando. entre os Constitu
intes. oesee o tntctc dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões remat tcas , além de comprometer a meta de se refor
çarem as finanças municipais e estaduais

---------1;1ã;ãã:ã---------~õsé-;G~ic;Õ-F~~RE;R~-------------------;;õ;--------

............... PARECER .
A Emenda Objetiva excluir da incidência do ICM as opera

ções realizadas entre as cooperativas e seus associados
Não obstante a relevante argumentação do Autor, entende

mos que. neste momento tuetcr-tco. e importante manter a auto
nomia dos Estados para deliberar sobre isenções, incentivos e
beneficios fiscais na forma ar-ev tsta na lei complementar

Pe1a rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18721-4 JOSÉ FERNANDES POT
................ PARECER ..

As Aplicações das entidades de credito tem como piso o
custo da captação A norma proposta implicita suns to to , mas
não define a parte de financiamento

Ademais. seria trepoas tve l aplicar tal ctsccs tt tvc A pou
pança se deslocaria da região carente, visto Que o mercado
financeiro opera com sistemas computadorizados e transferên
cias por telefone

-----------------~:~:_~:~:~:~~------------------------------------------------
11'18722-2 JOSt: FERNANDES PDT
.............. PARECER .

De fato. a natureza particular que reveste a intervenção
estatal no ocmtnto econôatcc. vinculada a preceitos relativos
a segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes.
por s t só, justifica eventuais concessões de cr-tvt teatce
e/ou subvenções a estas entidades publicas

Com etet to, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
serviços essenciais à população. e a produção de um conjunto
de bens eatateçtccs que demarcam a sua relevante tuncãc so
cial e eccnõntca. ao tempo em que a distingue e a diferencia
da tntctat tve privada

Nessa perspectiva. s6 não justifica a concessão de benefi
cios fiscais que não sejam extenatve te as empresas privadas •

Pela aprovação parcial, nos termos ao substitutivo------------------------------------------------------------------------------

1P18720-6 JOSE FERNANDES POT
.......... PARECER .

A norma proposta pelo ilustre constituinte é redundante.
posto que a lel do S.F N deverá tratar dos impedimentos e
dos requisitos de diretores de instituições de crédito

A Carta Magna deve registrar o caso do Banco Central. ten-
do em vista a sua caracterização de Autoridade mooetar-ta em
qualquer economia moderna

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

11'18719-2 JOSE FERNANDES PoT
.............. PARECER .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de simplificar a redação do Projeto pela eliminação de ex
pressões ou de artigos cresctnctvets É cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha o principio do direito. como o fez o Pro
jeto de Const ttutcêc, sem, entretanto. estender-se em aspec
tos Que Qual ificam a matéria e que são pertinentes à legisla
ção or-e i nar i a

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18734-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMD8
.......... PARECER .

O Relator entende que os proventos da aposentadoria deve
rão receber o mesmo tratamento tributário dispensado aos r-en
dfmentos 00 trabalho assalariado No que respeita à isenção
de contribuição previdenciária, trata-se de matar-ta Que já é
objeto de ter or-ctrtar-te , cesnecessér-te e tmcer-t Inente sua
ctsctpt tna no texto constitucional-------------------------------------------------------------------------------

1P18735-4 JOSÉ IGNÂCIO FERREIRA PMD8
• PARECER .

O controle operacional do mercado financeiro não deve ser
restrtto ao fundo que se pretende instituir. nos temos pro-
postos no Projeto sob exame

Entenaemos que a lei do S F N deverá dispor sobre as re
gras de tunctonamento das instituições. fiscalização por par
te das Autoridades monetár1as, etc
diná~~:ta-se, portanto. de norma do âmbito da legislação 01"-

-----------------~::~-::~:~~~~-------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
lP18706-1 ROBERTÔ D AVILA PoT
............. PARECER ..

A Emenda acrescenta ao THulo I do Projeto de ccnst ttutcâc
um cactturc III, intitulado -nc Direito e das Relações Inter
nacionais"

No que estabelece como principies de relações internacio
nais coincide, de modo gerai. com as opcões deste Relator.

Quanto às especificações. que faz. entre os tratados que
dependem e independem de aprovação ccnar-essvar , apresentam-se
excessivamente detalhadas

A declaração formal de que o tratado internacional tem
primazia sobre a lei não parece corresponder a opinião domi
nante no Congresso e pode ser deixada as explicações doutri
nárias

Quanto ao fato de esclarecer Que o exer-ctctc de competên
cias derivadas da Constituição pode ser atr tbutdc a organiza
ções internacionais também é. a nosso ver. desaconselhável na
Carta Magna

11'18713-3 JOSÉ FERNANDES PoT
............... PARECER .

A Emenda propõe alterar a redação do parágrafo untcc do
artigo 284

A Emenda apresentada pela Nobre Const t tutnte contem as-
pectos que representam eret tva contribuição para o aperfei-
çoamento do Projeto de const ttutcão que estamos elaborando

Assim. somos pelo seu acolhimento parcial. propondo para
o artigo em foco a seguinte redação ~As disponibilidades de
caixa da União serão depositadas no Banco Central As dos Es
tados, do ntstr-rrc Federal e dos Mun'c1pios. bem como as dos
Orgãos ou entidades do poder Publ tcc e das empresas por ele
controladas. em instituições financeiras oficiais. ressalva
das os casos previstos em l ef "

Pela aprovação, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

11'18712-5 JOSE FERNANDES por
........... PARECER .

o texto do dispositivo emendado é mais abrangente e aten
de perfeitamente ao pretendido pela emenda

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

1P1870B-7 ROBERTO o ÁVILA PoT
........... PARECER .

A eeenca apresentada pelo nobre Constituinte. contem as-
pectos que representam efetiva contribuição para o aperfei-
çoamento do Projeto Constitucional

Assim. somos pelo seu acolhimento parcial.-------------------------------------------------------------------------------

lP18704-4 JAMIL HADDAD .PSB
••••••••• PARECER .

Pelo não acolhimento. tendo em vista a orientação adotada
pelo eubst ttut tvc A posse da terra pela união. e a garantia
de Que seu usofruto continuará a caber aos tndtos

lP18707-9 ROBERTO D ÁVILA POT
............. PARECER .

Terros a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela prejudicialidade.-------------------------------------------------------------------------------

lP1B70s-2 JAMIL HADDAD PSB
............. PARECER ..

A proposta desta Emenda. de que a Constituição contenha
desde logo o cr-tt er-to para determinação do Sindicato reco
nhecido perante o Poder Publico, na ocorrência de mais de um
representante do mesmo segmento cateaor-tat , discrepa da nossa
opção. manifestada no parecer à Emenda lP16815-5, onde aquela
determinação fica ao critério do legislador

Pela rejeição

lJ:11B710-9 JOSÉ FERNANDES PDT
........... PARECER ••"'••••••

Pela r<;jeição A emenda já esta parcialmente atendida
---------1;1ã;11:;---------~ÕS~-FERN;NÕES-------------------------;õ~---------

............ PARtCER ..

- De fato, a natureza particular Que reveste a tnter-vençãc
estatal no comtnto econômico. vinculada a preceitos relativos
à segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes.
por si so, justifica eventuais concessões de cr-tvt téatos
e/ou subvenções a estas ent idades publ tces

Com eeeito ao Estado compete a prestação de uma ser ve de
ser-vtccs essenciais à população. e a o-coucão de um conjunto
de bens estr-ateatccs que oemar-cam a sua relevante função so
cial e econômica. ao tempo em que a distingue e a diferencia
da iniciativa privada

Nessa perspectiva. so não justifica a concessão de benefi
cios fiscais que não sejam extens tvets as empresas privadas

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu trata-
mento aoeovaec no Projeto Pela peejuotctat toace

lP18703-S JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no Substitutivo

lP1B709-S ROBERTO D AVILA por
............. PARECER .

Pelo não acolhimento. tendo em vista a orientação adotada
no subst ttut tvc

lP1B702-8 JAMIL HADDAD PSB
.......... PARECER •••••••••

O que está proposto já se encontra inserto no ar-t 310,
exceto quanto à distribuição Pelo não acolhimento

lP18714-1 JOSÉ FERNANDES POT
.......... PARECER .

A Emenda propõe alterar o caput do artigo 284 do Projeto
de Constituição da ccertssac de Sistematização

A matéria disciplinada pelo artigo em foco é de natur-eza
eminentemente aomtntstr-at tva. não se jusr tt ccenoo a sua in-
clusão no texto constitucional

Assim, face ã supressão. Que propomos. do artigo 2a4. en
tendemos cr-ejudtcaoa a Emenda em exame

---------~;~ã;~5:õ---------~õsé-FE~~~~;;Es--------------------------~~~---------

............ .PARECER .
Pela prejudicialidade A mater ta já consta 00 projeto com

redação adequada à otscr-tmtnacâc de rendas constante oc s ts -

------------_::~_:~~~~::~~~-~::~~~::_~~-~~~~::~------------------------------
lP18716-8 JOSE FERNANDES PDT.'Õ' PARECER .

O texto do dispositivo emendado é mais abrangente e aten
de perfeitamente ao pretendido pela emenda

-----------------~~::_~:~:~~~~.:_-----------------------------------------------
11'18717-6 JOSÉ FERNANDES PDT
............ PARECER •••••••••

O acesso ou não de instituições bancárias oficiais a to
dos os seguintes do merceuc financeiro e de capitais é maté
ria de natureza infra-constitucional
âmb1~Or~~ar:~ ~~o~o~t~ no projeto transfere a matéria para o

-----------------~:!.:_~:~~~~~-------------------------------------------------
1P18718-4 JOSÉ FERNANDES por
.........,.•• PARECER .

A expressão aditiva proposta pelo ilustre Constituinte
não acr-tecr-a o Projeto sob exame

A matéria será tratada, obviamente. pela lei do S F N.,



lP18749-4 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda altera a composição interna das
transferências da União, ao introduzir o Estado do asptr-t to
Santo na participação das transferências ao Norte e Nordeste
Quer-nos parecer que esse Estado desfruta de condições mais

------------_::~~~~~:~:_~-:~~:::~:~~-~:_~:~-~:~:~~~~~~~:~:~--------------------
lP18750-8 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER ..

A maioria dos cr tnctctcs defendidos na emenda está atendi-

-------------~:_:~-~~:::_~~~~~~!:_-~:~~~:~:~-~~-~:~::--------------------------
lP18751-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER .

Leis complementares poderão estabelecer formas de consul
tas a sociedade sobre uuatsquer- problemas, independentemente
de constar tal prescrição em texto const t tuctonat Por essa
razão somos pela rejeição da Emenda

---------~;~ã;5;:~---------JÕS~-;G~AC;Õ-FE~~Ê;R~-----.T------------;;~ã--------

••••••••• PARECER ...
O conteudo da Emenda de alguma forma foi aproveitado no

texto do Substitutivo do Relator, embora adotando outra redu
ção

--------------~:::_:~~~~::~~-~:~:~:~----------------------------------------
lP18753-2 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

O parágrafo untco deste ar-t tac.uue define normas para ex
ploração dos serviços publicas, remete para a legislação or
dinária as disposições acerca do dtr-e t to do usuar-to, espaço
legislativo crccr-tc para a sua enumeração e detalhamento

Pela r:jeição
---------~p~ã;~;~~---------Jõs~-iG~Ãc;Õ-;;R~;ÍR~-------------------~;~~--------

••••••••• PARECER •••• " .......

__________________~~~:_~~~~~~=~~ __~~~~~s ~:_:~~~~~:~:~:_~:_:~:~~~ _
lP18755-9 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMDB
..................... PARECER .

A emenda proposta foi acolhida, em quase sua. totalida
de, no Substitutivo

-------------------~~~:_~~~~~~:~~-~~~:~~~--------------------------------------
lP1B756-7 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB•••••••*. PARECER .

Prejudicada Embora inspirasse nossos trabalhos pelas su-

-------------:~-~~:~~:~~~::_~-~~:~~:_::::_~:~~~~~:_~~:~~~::~------------------

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMEr-.OAS APRESENTADAS

---------~~~ã;ã6:;---------JÕSé-IG~ÂcIÕ-;~~~~I~~-------------------;;~~--------

........... PARECER •••••••••
Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e

487, Que dispunham sobre a matéria no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a propósito, o teor do parecer dado à emenda numero

-------------~~~:~::~---------------------------------------------------------
lP18737-1 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOa
* PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_!:~:~!~_:~:~~:~~-~~-~~~~::~--~:~:_~~~~~~~:~:~~~:~:_---------------
1P18738-9 JOSE IGNÁCIO fERREIRA PM08
.......... PARECER .

A proposição em exame oferece, ao ar-t 415 do Projeto de
ccnst I tutcão. redação mats neta 1naca, devendo a mater-ta ser
regulamentada em lei Entendendo que as regras básicas est ace
lecidas no texto do Projeto esseatn-em os objetivos visados,

------------_:~~:~~~~:_~:~:_~~:~~~~:~:~~~:~:_~:_~~:~~:------------------------
1P18739-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER .

O caout do Artigo 328 estabelece que a lei do SFN dispo
rá inclusive sobre as meter-tas mencionadas nos incisos e a1'1
neas Não exclui dispositivos como os propostos na presente
EMenda

As medidas propostas contarão, seguramente, da Lei do
5 F N

-----------------~:~:~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP18740-l JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............. PARECER •••••••••

A tnse-cãc preconizada na Emenda e de d1f\cl1 aplica-
ção, porquanto as tentativas de consolidação das leis resul
taram em iniciativas frustradas do Ministro da Justiça

-------------------~:~:_~~:~~~~:~::~~:~:_--------------------------------------
lPl874l-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB........ .;0. PARECER .

As sugestões contidas na presente Emenda trazem alguns
desdobramento que. na tradição fur tdtca brasileira, melhor se
adptam ao corpo da legislação or-ctnér-ta e coactementar-

Pela rejeição
---------,~ã;;2:;---------JÕS~-;G~Ãc;~-;;~~;;RA-------------------P~~B--------

........... PARECER •••••••••
Estamos plenamente de acordo com os termos da emenda e com

sua segura fundamentação No entanto, como vamos propor uma
r-etcr-mnecãc do mencionado parágrafo, acolhemos apenas, par-

-------------~;::~~~::_:_:~:~~:_-----------------------------------------------
lP18743-5 NELSON WEDEKIN PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao

------------_::~:~_:~~::~:~:~~~:~----------------------------------------------
lP1B744-3 NELSON WEDEKIN PMOB
••••••••• PARECER ...

-----------------~:~~..::~~~~~:~:~-~:~:~:~-~~~_!:~~~-~~_:~~~!~!~!~~~-----------
lP18745-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER ..

Entendemos que o obf et Ivo da proposição em estudo já se
encontra contemplado nos termos em que se expressam as normas
básicas sobre meio ambiente estabelecidas no texto do Projeto
Os aspectos de detalhe concernentes á regulamentação da maté
ria poderão ser mais adequadamente tratados na legislação or
dinária Desta forma. ccnctunrcs pela prejudicialidade da

------------_:~:~~:_-_!_-------------------------------------------------------
lP16746-0 NELSON WEDEKIN PMDB
............ ~ PARECER •••••••••

Trata-se de matéria de ordem infraconstitucional
Pela prejudicialidade

---------~p~ã;~;:ã---------Jõsé-IGN~cIÕ-;~~~{;~A-------------------;;~ã--------

••••••••• PARECER .
Suprimido o dispositivo, na redação substitutiva do

-------------~:~:!~~:__:_:~:~~: __:;::_~~:~~~~::~:_-----------------------------
lP1B748-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela Rejeição As transferências de recursos, da União pa
r a Estados e Munlc'ipios, foram, no projeto, significativamen
te ampliadas Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda,
sem a correspondente tr-enster-êncta de encargos, compromete o
federalismo de 1ntegração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e tnctenentar- programas
de 1ntegração nacional-------------_':.._---------------------------------------------------------------

lP18757-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
••••••••• PARECER .

PMOB

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS---------..---------------------------------------------------------------------
ccnctutmos pela rejeição por não constoerenros pertinente

a Inclusão de mais uma categoria cr-or tsatonat com dtr-et tc a
acumular-------------------------------------------------------------------------------

1P18758-3 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER .

A matéria tr-atada no art 398 do Projeto de Constituição,
por entendermos que podar-a ser d1sc1pl tnada em legislação
ordinária, tct suprimida nesta fase de exame

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18759-l JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação da Emenda A mat er ta deverá ser objeto de
lei ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP18760-5 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............ PARECER •••••••••

A função social da m-ccnteoaoe deverá ser definida em

-------------~:~~:~:~~~-~~~~~:~~:_-~~~~-~:~~~:~~-~:_~:~~~---------------------
lP1876l-3 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pr-opõe a ret irada do texto do 20 do ar-t 424
das expressões "no ntvet bas tco" e "assegurada a preservação
da toent tcaoe étnica e cultural das populações lnd'lgenas",
por entender seu autor que o ensino deve ser ministrado, em
terras ind'igenas, em qualquer ntver , na língua crccr ta da.
tribo e Que, face ao processo de mudança, é tencsetver pre-
servar a identidade étnica cultural das populações indigenas

E necesser-tc estabelecer um teto, uma estrutura para o
nível de ensino a ser ministrado em terras ind\genas Se as
sim não fosse, por exemplo, COITIQ implantar uma universidade
em areas indigenas E a proposta formulada na emenda não ex
clui essa possibilidade, a nosso ver, tmocsstvet , em virtude
do atual estagio de aculturação das populações indigenas

Procurou-se, nas disposições relativas aos tnotos no
Projeto de Constituição, preservar sua identidade etntca e
cultural Tal preservação, tooavta. não é r1gida, de vez Que
o processo de aculturação não é estático

Em razão destas considerações, deixamos de acolher a su
gestão.

------------------~:::_~:~:~:~~------------------------------------------------
lP1S762-1 JOSÉ IGNACID FERREIRA PMOB
............... PARECER .

A Emenda objetiva determinar a correção ncnetar ta das im-
portâncias recolhidas a t ttuto de emprest1mo compulsório e
prevê prazo para Sua r-est ttutcão

A proposta versa sobre matéria a ser disciplinada em nor
ma da caráter tnrr-aconst ttuctcnat ,

-----------------~:~:_~:!~~:~~-------------------------------------------------
lP18763-0 JOSÉ IGNACIO FERRE'IRA PMDB
• PARECER .

------------------~:~:_~:~:~:~~--~_:~:~~:_!~_:::~-~~~:~:~~:~::_:::~~~~:_-------
lP18764-8 JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda denota a preocupação do seu il ustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent toeoes de previdência
privada de car-áter- complementar Cabe, entretanto. ressaltar
que o Sunst t tut tvo do Relator, embora adote a perspectiva de
universalização da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
Seguridade Social, não impõe qualquer restrição á existência
de entidades privadas no campo or-evtoenctar-to. para atenct
mento à demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tura básica do sistema oficial Consideramos, pois. acolhida
carctatrente a presente emenda, porque atendida, no mérito,
sua finalidade

lP1B765-6 MANOEL MOREIRA PMDB
••••••••• PARECER ...

A emenda propõe modificar o ar-t 250
A redação apresentada abre um precedente odioso, ferindo a
igualdade dos direitos

-------------~:::_~:~:~:~~-----------------------------------------------------
lP18766-4 MANOEL MOREIRA PMDB
.............. PARECER •••••••••

A Emenda refere-se à a t tnea "a" do t ten I do artigo 17
do Projeto, referente ao direito de reunião oactf tca em lo-
cais abertos, na forma da lei

A materia merece receber o devido tratamento no Substi
tutivo em elaboração

------------------~:::_:~~~~::~~-~:~:~:~---------------------------------------
lP1B767-2 MANOEL MOREIRA PMOB
••••••••• PARECER .;0.

-----------------_:~~:~~~~~-~:~:_~~~~~~~~~-~:_:~:~~~--------------------------
lP18768-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
.............. PARECER .

Para Que se tenha assegurado o efetivo controle nacional
em setores definidos como eetr-eteatccs é necessário que se

tenha a titularidade de brasileiros não apenas com relação ao
controle do capital, mas também relativamente a demais variá
veis que conformam o controle decisório de uma empresa, entre

os quais se destacam o processo tecnolog1co e o acesso aos
mercados Assim, adotar a presente eneoca significa ecstr-atc
se da tnter-ven têncta dessas variáveis, e, em ccnsecuêncte , do
efetivo controle e autonomia nac tcnats

Por sua vez, estipula-se no Projeto a possibilidade de
tratamento preferencial as empresas nacionais, que, neceseá
r-temente, não implica exclusão das empresas que não cumpram
aqueles requisitos Assim sendo, seria redundante e oesneces
ser-te o acréscimo proposto pela emenda

_..l. ~:.!.~_~~~:~:~~ _
1P1B769-9 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
............. PARECER ...

Pretende a emenda estabilizar os servidores ocupantes de
cargo de confí ança Que contam mais de dez anos de exerctctc
cons toer-airos Que a forma teart tma ele estabilidade é através
do concurso cuor tcc ccnctutnos pela r-ef etçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP18770-2 BONIfACIO DE ANDRADA PDS
........... PARECER .

Seguindo a tradição do Direito naclona1,a Emenda aqui exami
nada trata de matéria tntr-accnst ttuctcnat , cabendo, pois,
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo legislativo

-------------~:~:_~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP18771-l BONIFACIO DE ANDRADA PDS
.............. PARECER .

A rsater ta constante da presente Emenda e t tctce da j e-

-------------~~:~::~~-~~:~::~~~:~!~~~~~:~.:_~:~-~~~:~-~:~~::~_:~~:~~~~~---------
lP 18772-9 BONIFACIQ DE ANDRADA PDS
••••••••• PARECER .

Pretende o eminente Constituinte Bonifacto de Andrada inse
rir no texto constitucional um car-ea-atc limitando o Imposto
sobre Renda e Proventos a um doze avos do total de salários
ou vencimentos que o contribuinte houver recebido no decorrer
do exer-crctc financeiro • ~

Louvável é a preocupação exteriorizada com a vcr-actcaoe
do Fisco sobre os sater tos ou rendimentos e a injustiça da
incidência existente

Com todo o respeito, porem, entendo que a matéria e de
tributaçãQ,..na lei cr-ctner-te federal, onde o Parlamento Nacio
nal deveria coibir os abusos praticados-------------------------------------------------------------------------------
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lP18773-7 BONIFACIO DE ANDRADA PDS
................... PARECER ...

Pretende o autor a I ter-ar- a redação do 10. do ar-t 28,
que trata da cassação de atr-e ttos pol tt tcos

A redação atual e mais concisa oc que a cr-etenctoa na e
menda O referido dtacostt tvo não deve conter detalhes

Pela aprovação parctat-------------------------------------------------------------------------------
lP18774-S BONIFACIO DE ANDRADA PDS
......................... PARECER ...

Pretende a Emenda, Que "A tet estabelecera isenções tri
butáveis para produtos aar-tcotas tendo ern vista objet1vos
econômicos e soctats ft

Esta norma f a consta do ar-t 269 do Projeto de ccnst ttut
cão

1P18775-3 SDNIFACIO DE ANDRADA PDS
................... PARECER ...

A Proposição, encer-e disponha sobre meter-ta ccnst t tu
ctcnat • contém desdobramentos Que melhor- se s t tuaa no âmbIto
da legislação crotnar-ta e complementar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P18776-1 BONIFACIO DE ANDRADA POS
........... PARECER ...

Acatada ce-catmente , no mérito-------------------------------------------------------------------------------
1P18777-0 ÁLVARO VALLE PL
............. PARECER .

Pela rejeição, cons toer-anuc Que o novo Substitutivo do
Relator deu outra redação ao df spos t t tvo-------------------------------------------------------------------------------

1P18778-8 WILSON MARTINS PMDB
........... PARECER ...

Mod1ftca a redação do ar-t 20, ceout , oo Projeto de cone
t ttutcão. para tnctute o auntctpto. "r-eat toace tnaeastêver ".
corro Imldade federada. Não achamos conveniente a proposta-------------------------------------------------------------------------------

1P18779-6 WiLSON MARTINS PMOB
................ PARECER ...

A elevação a-aoat tva da participação dos Estados, Dis-
trito Federal e MunlClplos na arrecadação tr-tbutár ta , como
pr-ev t s t a no item II do 10 do ar-t tsc 461, foi a fórmula en
contrada, desde a succom ssãc dos Tributos, para ccss tbt t ttar
as acomodações necessartas e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição

Entendemos Que a redação atual do tnctso e demasiadamente
detalh1sta É fundamental estanetecer- o cr-tncrctc do repouso
semanal remunerado Quanto ao restante. encarregar-se-á a lei
~rdinarta de regulamentar

1P18794-0 FAUSTO ROCHA PFL
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de Que a materta em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela cr-ef uctctat tceoe-------------------------------------------------------------------------------

lP18795-8 FAUSTO ROCHA PFL
.............. PARECER ...

O dtr-at to a greve, como dlz o proprio autor, e tna t tena
ver • cota se constitui para os trabalhadores no mais poder-o
so instrumento para sens tb t t t zar- os patrões en relação as
suas r-etvtnctcecões ,

Ora, sendo o serv toor oum tco um tr-eoatnacor- como Qual
Que" outro, negar-lhe tal direito seria uma ctscr-tmtnacsc
rruust tr tcavet e od1osa

lP18796-6 FAUSTO ROCHA PFL
..................... PARECER .

O Art 350 foi sucr-tsrroc do sucst t tut tvc do relator
Desta forma, fica cr-efuctcaoa a eeenca aditiva em enã

t tee

---------~--------~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:_---------------------------------------
lP18797-4 FAUSTO ROCHA PFL
• PARECER .

Seguindo a t r-ad í çãn do Direito nactcnat , a Emenda aqut
examf naua trata de meter-ta tner-accnst tructceer , cabendo,
pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior
do processo teats tat tvc-------------------------------------------------------------------------------

1P1879B-2 FAUSTO ROCHA PFL
.............. PARECER .

A proposta de supressão acarretaria fundamental pr-ejuvzc
para o pr-tnctpto estabelecido no artigo

Pela rejeição

lP1B799-1 FAUSTO ROCHA PFL
............. PARECER ...

A proposta e meter-ta tratada, em termos mats abrangentes
no titulo VIII, cactturc I, Da ordem Econômica e Flnancetra

Pela cr-ejuctctat toace-------------------------------------------------------------------------------
lP18780-0 WILSON MARTINS PMDB
............. PARECER ...

A Proposição em exame abrange o cr-tnctntc da vtnculação
de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na forma oc Su
nst í tut tvc

lP18781-B WILSON MARTINS PMDB
.......... PARECER .

Embora considerando a relevante er-sonentacão oc Autor, SOMOS
de parecer que, neste momento histórico, atnoa e importante
manter a vinculação de recursos para o enstno
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P187B2-6 WILSON MARTINS PMOB
............. PARECER .

A Proposição em exame abrange o pr-tnctptc da vtncutacãc
de recursos para o ensino, tendo s tdc aprovada na forma do Su
bst í tut tvc

lP18783-4 WILSON MARTINS PMOB
••••••••• PARECER .

A extaêncte de cr-évta aprovação leg1slat tva para a tnter-ven
cão estatal no ccmtntc econôatcc e sua sucor-dtnecãc aos tnoe
r-at tvos da segurança nacional ou a r-etevente inter-esse cole
t tvc demarcam um conjunto de requisitos reguladores desse
processo de intervenção que, acreditamos, necessariamente tn
cor-ocr-a. dentre outros, o da comoat i ot t taacão deste processo
pelos var-res ruvets de governo
Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

1P18784-2 WILSON MARTINS PMOB
......................... PARECER .

Consideramos que os r-equts ttcs rundament.a ts para criação
de novos Estados devem ser definidos em lei complementar

------------_!:~:~~~--~~::~-~~~:::~-~:_~~~:.:_~:~~-~:~:~~~~---------------------
lP1878S-1 WILSON MARTINS PMDB
............... PARECER .

-----------------~~:~~~~:~~~.:_::~~~_:~-~~~::-~_:~~~::~~~-~~-~~:~~:~::~~--------
1P18786-9 FAUSTO ROCHA PFL
............... PARECER .

A emenda em tela. segundo as tr-eotcões constitucionais cr-es t
tetr-as , merece adequada conatoer-acãc quando for elaborada a
leg1slação complementar e ordinária

lP18800-8 FAUSTO ROCHA PFL
........... PARECER ...

A Emenda propõe nova redação à al tnea ~b" do item III
do artigo 17 do Projeto, que trata da assistência religiosa a
entidades ctvts e mt t t t ar-as e aos estabelectmentos de inter
nação co 1et t va

Trata-se de matér-ra Que recebeu o cevtoo tratamento no
suost ttut tvc, tendo incorporado, Inclusive, as sugestões con
t i das na Emenda

---------~---------~::~-~~~~~~~~~-~~~~~~~--------------------------------------
lP18801-6 FAUSTO ROCHA PFL
.................... PARECER .

Acredita-se Que a r-eoacêc dada ao ar-t tqc em Questão este
ja refletido a intenção da presente emenda. ao acatar suges
tões que tncorporam, sem preconceitos, os termos -nor-at- e
-costunes'' e "conselho de et tca'' A forma sugerida, no entan
to, fica prejudicada pela opção feita

Pela aprovação car-ctat -------------------------------------------------------------------------------
lP1B802-4 FAUSTO ROCHA PFL
• ••• "'•••• PARECER ...

Não na pr-ctbtcão legal para a or-at tca de transplantes
e pesquisa Não há, portanto, necess1dade de expressar
a sua oer-mtssãc nesta Le t Let or-o tnar ta deve regulamen
tar a or-attca dos transplantes,

Pela r-ejetcêc

tP18B03-2 FAUSTO ROCHA PFL
.................. PARECER .

A proposta j a esta impl tcrta na dtsoos tcão do projeto
Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18804-1 FAUSTO ROCHA PFL
••••••••• PARECER .

A matéria e acatada parcialmente no eer tto. nos cam tutos

-------------~~:_:~:!:~-~~:_:~~~:!~~:~~:_~~-~~~~~_:_~~-~~~~~:::~..~~:~~~~~------
1P1BB05-9 FAUSTO ROCHA PFL
..................... PARECER ...

O oet autanento proposto, quanto as normas assecuratórias
da sauce e higiene do trabalho, deve ser dtsctpt tnadc na te
gtslação cr-dtner ta

Pela r-efetcãc

lP18787-7 FAUSTO ROCHA. PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda contribui, sem duvida, para o aperfeiçoamento I

ec texto do Projeto de Constituição As untoaoes da Federação
e os Munic'ptos, nas leis que vierem a exped1r com relação'
aos seus respectivos tributos, deverão cose-ver- os recut.s t tcs
a que se refere 6 ar-t 265 item II at tnea "c ", do Projeto
de Constituição, caoenco. assim, a f1xação desses r-ecutstece
à le1 complementar, e não à lei cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

1P1B7BB-5 FAUSTO ROCHA PFL
........... PARECEq .

Da nova redação ao art 11 do Projeto de ccnst ttutcão para
corrigir evidentes ecutvcccs ccns tcer-emes , contudo, que a
matéria r-etat.tva a tratados deve ftgurar nos cecttutce refe
rentes à competêncta do Leg1slat1vo e do execut tvc para apro
vá-los e r-atificá-los

lP18806-7 FAUSTO ROCHA PFL
............... PARECER ...

O obj et tvo da Emenda ja está contemplado no Projeto ao
determinar Que os processos de automação ou de eccecntaacãc
tecntcctcatca não prejudicarão os direitos do empregado

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18807-5 FAUSTO ROCHA PFL
........... PARECER ...

A emenda fot acatada pelo relator no seu sunst t t ut tvo
Pela aprovação

1P1880B-3 FAUSTO ROCHA PFL
.........."' •• PARECER .

A exclusão proposta é concat tvet com a doutrlna Que se
f.t rma no pr-oj eto I

Aprovação

1P1B792-3 FAUSTO ROCHA PFL
............... PARECER .

Pelo não acolhilllE'nto, podendo a matéria posteriormente
ser re9ulada na Let de Governo

1P1B790-7 FAUSTO ROCHA PFL
................. PARECER .

Acatada no mérito, na expressão ~püblica", como nooat tca
de de sistema de concessão, no tnctsc IH do pr f ee t r-c artigo
do cacttutc

1P1B791-S FAUSTO ROCHA PFl
........... PARECER ...

A outorga genérica da dtretto é a função da norma cone
t1tucional Por consequtnte, basta Que se garanta o dtr-e t tc à
~posentadoria, canenno a le1 cr-emar-te sua regulamentação

1P187B9-3 FAUSTO ROCHA PFL
................. PARECE::R .

A tmmtoace tr tbutãr ta dOS templos de qualquer culto tem
assentada sua abrangência e seus 1tmt tes na doutrina e na ju
r1sprudêncta A expl tcf tacão pretendida na emenda poderá, in
clusive levar a interpretação mais r-eat r t ta Que a vigente.
oetxanoo de aot tcar-vse, per- exemplo, a eecar-cacãc, vetcutc ou
avião, usado como templo móvel, exclusivamente para a pratica
do culto, que a doutrina considera abrangidos pela teuntoeoe ,
com case no texto vigente-------------------------------------------------------------------------------

lPi8B13-0 FAUSTO ROCHA PFL
.......... ~••• PARECER .

A emenda dá nova redação ao art 254, referente as

lP18B12-1 FAUSTO ROCHA PFL
................. PARECER .

O conteudo da proposta versa sobre matérta estranha ao
capitulo referenc'lado. alem de ser mais propria de legislação
ord1nar1a

lP18811-3 FAUSTO ROCHA PFL
................... PARECER ...

A emenda propõe acrescentar item ao ar-t 476
Trata-se de eatee ta para tet ordinária
Pela rejeição

1P18B09-l FAUSTO ROCHA PFL
................... PARECER ...

A meter-ta proposta é de natureza não constitucional O
texto da futura const ttutcão não pode entrar nos detalhes \
propostos pela emenda acima r-erer-tca

Pela rejeição
---------~;~~~~~:~---------;;~~i~-;õêH;----------------------------;;~---------

••••••••• PARECER ..
Com esta Emenda pretende o nobre Constituinte modificar

a redação do ar-t 12, XI, "a" oo Projeto de const ttutçãc
A sugestão ccnt tce na emenda não deve, na nossa cotntãc,

ser objeto de texto constitucional, mas sim de teatstacãc or
ctnãr-ta

Pela rejeição

PFL1P18793-1 FAUSTO ROCHA
............... PARECER .
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lP18813-0 FAUSTO ROCHA PFL lP18834-2 FAUSTO ROCHA PFL

atribuições das sertetas MtlHares e Corpos de Bombeiros
É nosso entendimento tratar-se ce matéria de Lei ür-dtnár ta
Pela rejeição

1P18814-8 FAUSTO ROCHA PFL
** ... ****** PARECER *********

Acolher a emenda seria 'Incluir na Constituição detalhes
Que nccen ficar para a lei Nosso parecer e, pois, pela re
jeição

lP1BB15~6 fAUSTO ROCHA PFL
*"'./'*.*."'* PARECER ••*.... "'•••

É tnutscut tvat que a média de vida do br-as tle tr-o aumentou
consideravelmente nas ultimas décadas Provas de tal asserti
va encontramos nos dados que, sobre o assunto, são rcrnectoce
pelo IBGE Diante desse fato e elas dificuldades financeiras
enfr-antaoas pelo cata, julgamos tnf ust tr tcavet e inoportunaa
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para ob
tenção de aposentadorias

Pela rejeição

lP18816-4 FAUSTO ROCHA PFL
"'*"'*****. PARECER *.******.

A emenda propõe nova redação do 30 do artigo 254, que
trata das Guardas Municipais e Corpos de aomtie tr-cs
Entendemos que o assunto é matéria de legislação ordinária
Pela rejeição

lP18817-2 FAUSTO ROCHA PFL
*.****•• * PARECER **.....**••

ccnctuteos pela rejeição por considerarmos a matéria acr-e
prtadamente para-a lei cr-dtnér ta esoectr tce para os servido
res oum tccs (ESTATUTO)

lP18818-l FAUSTO ROCI1A PFL
.*****.** PARECER ••****.*.

Trata-se de matéria tnrr-aconst t tuctcnat

1P18819-9 FAUSTO ROCHA PFL
*......*** PARECER *••••••••

Altera a redação do inciso I do ar-t 60 do Projeto de
Constituição É nosso parecer que o referido ar-t 60 deve
ser totalmente reescrito

1PtB820-2 FAUSTO ROCHA PFL
.....*••••• PARECER ... * ••••••

Pelo não acolhimento conforme or tentacãc dada ao Substitu
t tvc

lP18B21-1 FAUSTO ROCHA PFL
........... PARECER ** .

ccnctutmcs pela r-ejetcão por considerarmos a mater-ta apro
cr taoe para legislação or-dtnar-f a

lP1BB22-9 FAUSTO ROCHA PFL
.***••• *. PARECER *•••••*....

A tntrccucãc de restrição às imunidades tradicionais em
nosso cf r-et tc contraria tendência crescente manifestada, oes
de o trüc to elos trabalhos das suocomtssões e das comtssões
'remat tcas , pelos seus membros

lP1BB23-7 FAUSTO ROCHA PFL
•••••*.*. PARECER •••••••**

A Emenda propõe o acresci mo de al tnea ao item IX do ar
tigo 17 do Projeto, declarando tner tancevets os crimes contra
a economia popular e o t tscc

A mater-f a, a nosso ver, refCtfle ao âmbtTO ccest ttuctonat
Pela rejeição

lP18824-5 FAUSTO ROCHA PFL
••• *.....** PARECER ••*...**....

Temos a convicção de que a materia em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela cr-ejuutctat idade

1P18825-3 FAUSTO ROCHA PFL
.** •••••• PARECER •••••*•••

Pela rejeição
O teor da emenda não é materla coost ttvctcoa i

1P18826-1 FAUSTO ROCHA PFL
*......**.. PARECER .* •••••••

Acolhida parcialmente, no mer-tto, nos termos oc scost ttu
t tvc do Relator

1P18827-0 FAUSTO ROCHA PFL
* '" PARECER * *

A s-ccoatcâc em exame, conquanto constitua vat toso suber
dto para o pr-ocesso legislativo, merece ser adequadamente
considerada quando se tratar da legislação ccmatementar- or
omér-ta

Pela rejeição

1P18828-8 FAUSTO ROCHA PFL
**** ••••• PARECER *.*.* ........

Pela r-ej etcãc
A proposta insere-se no t t tuto das Garantias censt ttuctc

naf s

lP18829-6 FAUSTO ROCHA PFL
.......... *•• PARECER * ••••••*.

Temos a convtccãc de que a nater-ta em foco recebeu tra
tamento aoequaoc no projeto Pela cr-ejuctctat toade

IP18830-0 FAUSTO ROCHA PFL.*••••••• PARECER .
Pela rejeição
A emenda apresenta cteccstt tvcs de conteudo infra-constitu
cional

lP18831-B FAUSTO ROCHA PFL
** PARECER **.* ••

A intervenção do Estado no ocatn to econdmico encontra-se
adequadamente oet tmt t aea no projeto, seja por intermédio da
instituição do controle teatatar tvc. seja cera explicitação
dos fatores uete-ntnantes de sua realização

Por outro lado, r-estr-tnatr esta ação a uma modalidade se
cundária e supletiva, que aovtr ta com a adoção da emenda ,
significaria instituir eecectthos para o próprio processo de
desenvolv1mento da economia brasileira

Pela rejeição
------------------------------------------------~------------------------------

lP1B832-6 FAUSTO ROCHA PFL
............ PARECER ••••"••• *

A ampliação das imunidades tributárias contraria ten-
dência crescente que vem se manifestando, entre os Const t tu
tnt es , desde o inicio dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões reeet tces , além de comorometer a meta de se refor
çarem as finanças municipais e estaduais-------------------------------------------------------------------------------

1P1BB33-4 FAUSTO ROCHA PFL
•••* PARECER ••* .

A matéria não deve ser considerada de natureza cons 
t ttuctonat , mas no Cód1g0 penal, uma vez que prevê combate'
ao comércio de drogas e pena para o tr-ar tcante.

------------------~~:_~~!:~~~~-------------------~----------------------------
lP18B34-2 FAUSTO ROCHA PFL
......... ". PARECER * .

Convém ressaltar o mer t to de iniciativas que objetivam
exot tcf tar- mecentsmos de defesa do melo ambiente No entanto,
a proposição em estudo aborda aspectos a serem mais adequada-

mente inseridos na teatsiacãc ordinária, enquanto que aspec
tos mais abrangentes ela mater-ta já constam do texto do Proje
to ccnctutnos pela cr-ejuctctat toeoe da Emenda

lP18835-1 CARLOS ALBERTO CAÚ POT
*••••••*. PARECER .* .

Adotado por consenso o sar tementar-tsmo. na Com1ssão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

1P18836-9 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
*.*.**.*. PARECER ••••••• "'.

A emenda propõe a supressão do ar-t 236 e seus parágrafos
É nosso entender a necessidade do Estado de Defesa, necrca
tnter-meotér ta entre o Estado Natural de Paz e o Estado ele
Sitio, mais grave
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP18837-7 CARLOS ALBERTO CAÚ POT
.** •• *••• PARECER **

Acredita o Relator que o mérito da presente sugestão este
ja contemplado na m-otbtcãc expressa de 01igopollos e monopó
lio em relação aos metes de comunicação

Pela rejeição

1P1S838-S CARLOS ALBERTO CAÓ POT
"'**••••** PARECER •••••••"'.

A presente emenda fica prejudicada, por modificar aditiva
mente o art 17, VI, onde se trata aos utr-et tos coletivos

Pela cr-efuotctat toaoe
---------------------------------------------------~---------------------------

lP 18839-3 CARLOS ALBERTO CAO POT
*.*** •• ** PARECER •••••*....

Acrescenta um parágrafo untco ao art 70~ do Projeto de
Constituição para faze-lo dizer que o Brasil não manterá re
lações diplomáticas com pa'ises que adotem ccr tt tcas de segre
gação racial, nem admitirá que operem em seu território em
presas e tnst ttutcões desses catses Não julgamos aconselhá
vel fazer constar do texto constitucional dispositivos desta
natureza

1P1884a-7 CARLOS ALBERTO CAO POi
***.*.**. PARECER *

O ecr-esctnc pretendido ao disposto no inciso XXIV é, ni
tidamente, de natureza regulamentar, adequado, portanto, a
legislação or-dtnar ta

Pela rejeição

lP18841-5 CARLOS ALBERTO CAO PDT
•••*••••• PARECER .....* .....*

Acatada no mérito, com a proibição de ecnccct te e oligOpõ
lia, no pr tmetr-c artigo deste capitulo

------~------------------------------------------------------------------------

lP18842-3 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
••• "'.**.* PARECER ••*.**.**

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 haras, como proposto em numer-os tsat-
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáti
cas, seja pelas suas f ust tt tcacões , seja pela forma de apre
sentação oos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
adequada ã legislação or-df nar-ta •

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que só a lei pode atender Quarenta horas
não corw tr-ta a um determinado momento da vtoa econômtca do
Pais. mas, pelo desenvolvimento tecoctcctco. por' motivos de
interesse publico ou-até por comprovadas razões de ordem cet
coscctat , podem vtr- a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semana1s, Vá
rias categorias, em oeccr-r-êncta de lei especifica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, f a cum
prem jornadas reduzidas

Num quadro inverso, em que a necess tceoe imperiosa de
se exoanctr ou i~crementar os ntvets de produção, até como
medida de satvaçãc nactcnar , cooer-a o Estado, em consonância
Com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,
desde Que comoensetér-ras a nSvel de re"lunel'açâo Esse, ar rés ,
é o exemplo que nos da o Japão, onde a tntenetr tcacãc do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador, e o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sensível as relnvindtcações dos trabalhadores e consciente
das realidades do Pais, poderá, com maior t textbtt tceoe. dis
ciplinar !:ssa contr-over-sa Questão, optamos por manter apenas,
a t tmt t açâo da cur-ecão utâr ta do trabalho em a horas, no ma
~imo

lP18843-1 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
••••**.... PARECER .*.*."'•••

A proposta Já está tmct tct ta na c teccs tcãc do projeto
aejetcão <

-------------------------------------------------------------------------------
lP18844-0 CARLOS ALBERTO CAÓ POT••• *** .... PARECER •••••••••

-----------------~~~~-~~!:~~~~--~~:~~~:_~~~-~~~~:::~:~~~~:_--------------------
lP1BB45-B CARLOS ALBERTO CAÓ POT
••• *.* ••• PARECER .*** •••••

Oe fato, a natureza caet rcutar- que reveste a intervenção
estatal no domínio econômico, vinculada a preceitos r-etat tvos
ã segurança nacional ou a tnteresses coletivos relevantes,
por si so, justifica eventuais concessões de cr-tvt teçtos
e/ou subvenções a estas ent toaces publicas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma série de
serviços essenciais ã população, e a or-coucão de um conjunto
de bens estatéatcos Que demarcam a sua r-elevante função so
cial e eccnômtca. ao tempo em que a distingue e a diferencia
da tntctat tva privada

Nessa perspectiva, s6 não justifica a concessão de oener t
c tcs r tsce ts Que não sejam exeenstvets às empresas privadas

----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~::~:_-------------------------------~--------
lP1B846-6 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
••• *.....* PARECER **"'*•• "'....

A emenda propõe sup~imir expressão contlda no art 254, Que
tr-atar das cornor-acces mt l t tar-es
anrenuercs ser a matéria objeto de lei ordinária
Pela rejeição

---------------------------------------------------------------------------~---

1P18847-4 CARLOS ALBERTO CAO PDT
•• **** ..... PARECER •••••"'**•

As Questões relacionadas com o sistema de Governo, em fa
ce das discussões Que ainda se processam, será definida eoes
a el-abor-ação do substitutivo •

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP1BB48-2 CARLOS ALBERTO CAO PDi
**••• *.... PARECER *•• *.......

Pretende o autor tornar privativas ce nr-ast tetr-os natos
as candtda t ur-as para diversos cargos eletivos, além do Presi
dente da necuuttca

O Projeto 'nctutu junto com O Chefe da Nação. na a1 tnea B
do item UI, do ar-t 27, somente os Presidentes da Câmara Fe
deral e do Senado da Repúbl tca. pelo fato de, em caso de im
pedimento do Presidente da República, ausência do País ou de
vacãncta. serem chamados ao exe-ctctc oc cargo

Quanto ao Pr1meiro-Min1stro, o parágrafo urrtco do artigo
176 diz que "serão requisitos para ser nomeado sr-teett-c-at-
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lP1BB52-l CARLOS ALBERTO CAÓ POT
........... PARECER •• "'•• "''''••

Pela rejeição Matéria não ccnat ttuctcnat-------------------------------------------------------------------------------

lP18849-1 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
"'... "''''•• '''. PARECER ...."'••••••

A questão do sistema de Governo. em face das discussões
que ainda se processam, será definida apos a etaocr-acãc do
substitutivo Pela prejudicialidade

lP18851-2 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
......"'••• PARECER .

O ctccs tt tvc em tela efetivamente trata de matéria infra
constitucional, conforme as tradições do utret tc Brasileiro
pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

ntstrc a condição de brasileiro nato e ter mais de 35 anos de
tdaue"

ecctneeos a parte que diz respeito ao Presidente da Repu
bt tca. da cêrer-a Federal e do Senado da aecutn tca

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP18871-7 FLORESTA~ FERNANDES PT
"""''''•••••• PARECER •••••••••

A proposta de Emenda dispõe sobre conteuoo. cujos oesoccr-a 
mantos jur-tdtcos, segundo a praxe do Direito "'0 Brasil. me 
tncr- se coadunam com a legislação or-o tnàr-ta e complementar-------------------------------------------------------------------------------

1P18872-5 ROBERTO FREIRE PCB
......."'•• PARECER .

As atividades de -dtstr-tbutcão e comêr-ctc'' do petróleo
sempre foram liberadas, sem cr-ejutac da soberania nacional
sobre o petróleo, à tntctat tva privada, Que as exerce com
eficiência Não há porque estender a ação do Estado. aumen-
tando sua interferência na econoata, sobre um setor que tem
funcionado razoavelmente nas mãos da tntctat tva privada Por
essa razão, somos pela rejeição da emenda.-------------------------------------------------------------------------------

1P1B970-9 RENANCALHEIROS PMDEl
••••••"'•• PARECER "'••••• "'••

A emenda propõe mcdtr tcer- o ar-t 248. tornando ccctcnat para
ambos os sexos o serviço militar um tempo de paz
Se aprovada tal proposta não haverá soldados nas Forças
slngulares do Brasil
Somos pela manut encâo do ar-t tac na forma como se encontra no
anteprojeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP1BB7S-3 ROBERTO FREIRE PCb
••••••••• PARECER ••• "''''••••

-----------------~:~:_:~~~~:::~-~~~~~~~.:_~~~_::~~~-~~-~~~~:~!~::~~.:_----------
lP18874-1 ROBERTO FRElliE PCB
"'•• "'•• "'•• PARECER .."'•••"'''' ....

A Emenda objetiva exctutr- o imposto sobre a propriedade
territorial rural da competência tr-tbutãr ra dos Estados, para
tncnn-jc no 101 dos impostos da União

A proposta, não obstante os relevantes argumentos do No
bre Parlamentar. contraria as Tinhas mestras que nortearam a
elaboração do s1stema de partilha de competência do Projeto
de ccost ttutcêc da Comissão de s teteaat teacãc que inclui na
cceoet êncta estadual os impostos tnc tcentes sobre o parr tmô
ntc

Por outro lado. por entendermos que o imposto em causa po
de ser utilizado como 1nstrumento de pct tt tca fundiar1a e,
por considerarmos que nosso cate abriga dtve-atcaues r-e
atcnats dificilmente admtntst r-ave ts a ntver Federal, svcr-tmt
mos a exigência constante do parágrafo 5. do artigo 272 do
Projeto em fulcro, a fim de cer-mtt tr- Que os Estados exerçam
plenamente a seu poder tributante relativamente ao imposto ao
br-e a propriedade territorial r-ur-al

Ass1m consideramos que a proposição em exame apresenta va
r tesa contr-tbutcãc que o substitutivo incorpora em sua essên-

cia Pela aprovação parcial
-----------------------------------------------------------------------------~-

lP18875-Q ROBERTO FREIRE PCB
•....."'."''''0. PARECER •••••••••

Propõe o nobre Constituinte Roberto Freire nova redação
para os artigos 29 e 30 do Projeto, cof et tvencc t tcerai tear-
a or9Qn1zação nar-t tcar-ta Acontece. contudo, Que a eatcr-ta ou

• a quase totalidade dos cr-tnctptcs defend1dos nos preceitos
constantes de sua emenda estão atendidos em nossa proposta

Parecer ravcr-evet em parte

lP1B868-7 ROBERTO FREIRE PCB
••••••••• pARECER .",•• ",.", ••

Temos a ccnvtccãc de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela pr-ejudtctat toaoe ,-------------------------------------------------------------------------------

lP1B869-5 R08ERTO FREIRE PCB
••••••"'*'" PARECER •••• "'••• '"

er-ejuctceoa, face a solução adotada /10 Projeto de
ccnst ttutcãc. conforme parecer de no lP09406-2-------------------------------------------------------------------------------

POTCARLOS ALB.ERTO CAÓlP18848-2

lP18B54-7 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
"''''••• '''.... PARECER •••••••••

------------------~::~-~:~:~~~~--~_:~:~~~-:~:~-~~~::~:~~::_~::~~:~~-----------
1P18855-5 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
•••••"'••• PARECER •••••••••

Acolhida, Quanto ao mérito, na redação genérica do
"cecut " do artigo

-----------------~:~:_:~~~~:~:~-~~~~!:~----------------------------------------
1P1B856-3 FAUSTO ROCHA PFL
••••••• "'. PARECER ."' ..... "'•••

A Emenda propõe o acresci mo de dispositivo, onde
ber , no artigo 12 do Projeto

A matéria merece o dev1do tratamento no Substitutivo
em fase de apreciação

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP18B57-1 CARLOS ALBERTO CAO POT
"'....."'."'. PARECER •• "'••••••

A proposta da presente Emenda envolve comprometimento com o
principio da unicidade sindical. ao passo Que. no suost ttu
t1vo que estamos elaborando, pretendemos optar pelo plura-
l tsee. embora não absoluto
~ela rejeição

1P18853-9 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
•••••••• <l< PARECER •••••••••

A matéria, objeto da emenda. mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento cond1zente com a sua Importância

Nesta etapa do processo oe elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo suost ttut tvc

Opinarr.os pois. pela aprovação parcial.

lP18850-4 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
"'......"'... PARECER "'••• "'••••

Estamos tentando tmpr-tmtr- ao texto Constitucional tue tas
ttextvets e liberalizantes no tocante aos Partidos Pct tt tcos ,
por isso, prefer1mos optar por- exigências mais suaves para
que eles possa-a concorrer as eleições nacionais. ou seja,
meio por cento de filiados em relação ao total de eleitores
do paj s , do Estado, do Munic1Pio ou do ntstr-ttc

Parecer centr-ar-te

PC"

PC"

lP1B85a-o ~OBERTO FREIRE PCB
....."'•••• PARECER "'....."'•• '"

Pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do Subst f t u
t tvo

lP18B59-B ROBERTO FREIRE PCB
..... "'•••• '" PARECER .

A implementação de uma oct tt tce mineral cons t.st ente e que
atenda aos Interesse maiores do pais é realmente unpr-esctndv
vel e devera ser levada a efeito atraves de leis ordinárias e
de uma eficiente admin1stração pub11ca. sem que seja necessa
rio tnclu1r no texto ccnst ttuctonat otecostt tvcs que. pela _
natureza. podem ser circunstanciais e tr-ans t tor-f os Outros
catees têm conseguido 1mplementar cct rt tces minerais eficien
tes sem Que 1sso conste de seus textos constitucionais Por

------------_:::~-~~~~~_:~~-~:~~-~:~::=~~-~::_:~~~::_--------------------------
lP18860- r ROBERTO FREIRE PCB
----••--. PARECER ••••-"'....

Pela rejeição, face às razões exoendtoas no parecer à emen
da lp2020'-9-------------------------------------------------------------------------------

lP1B86l-0 ROBERTO FPEIRE PC8
.......... "'••• PARECER •••••••••

A Emenda em exame propõe alteração ao ar-t 12, XV, "dO do
Projeto de constituição

Concordamos com as razões expostas pelo autor em sua just t-

------------_:~::::~_:_~~~-~~~::~!:~~_::~~~~~:~~-~-:~~~~::~~-~:_:~~~:.:_-----
lP18862-B ROBERTO FREIRE PCS
••••••••• PARECER •••••••••

A Questão do sistema de Governo, em face das discussões
que ainda se cr-ccesaam, será definida após CI elaboração do
substitutivo Pela orefudtctat tceoe

-------------------------------------------------------------------------------
lP18B63-6 ROBERTO FREIRE
"'••• "'••• '" PARECER ••"'••• "'••

A emenda foi aceita nar-ctateerrte tendo sido acatada a su
gestão de supressão da expressão" •• e do suesctc'' como for
ma de dar mais coerência ao texto constitucional Optou-se
também pela transformação do Art 427 e seus parágrafos e'» um
untcc dispositivo Que segue orientação distinta sobre exerc
cão de atner-tcs em terras ind\genas daquela crer-ectoa como
sugestão pelo autor da emenda

----------------_:~:_~:~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~----------------------------------
lP18S64-4 ROBERTO FREIRE
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial adotando-se os seautntes 11mi
tes "Art1go 63 • não podendo exceder de vinte e um vereado
res nos Munic\pios de até um mt tttão de habitantes, de trinta
e três nos auntctptos de até cinco ml1hões e de c1nquenta e
cinco nos demais casos ~

lP1BB65-2 ROBERTO FREIRE PCB
•••• "'•••'" PARECER "'••••••••

A Emenda propõe o acréscimo das palavras "ou secreto"
na at tnea "a" do item 11 do Artigo 17 do Projeto

A mater1a merece o devido tratamento no Substitutivo
Pela aprovação oar-ctat ,-------------------------------------------------------------------------------

lP18866-1 ROBERTO FREIRE PCB
••• 'l' ••••• PARECER ."'''' ..... '''.

A Questão do sistema de Governo. em face das discussões
cce ainda se processam, será eer tntce após a elaboração do

-------------~~~~:~:~::~~--~:~:_~~:!~~~:~:~~~:~:.:_-----------------------------
lP1BB67-9 ROBERTO FREIRE PCB
••• "'••••• PARECER ."'•••••••

A proposta já está 1mpllcita na dispo!:õ1ção do projeto
nef etçâo

-------------------------------------------------------------------------------

lP18876-a ROBERTO FREIRE PCB
"''''••••••• PARECER ...."'••• "'...

A proposta, altamente marttór-ta , merece acolhida no texto
constitucional, embora sua redação seja modificada. para e

feito de melhor precisão

lP18377-6 ROBERTO FREIRE PCB
•••••••• '" PARECER •••••••••

Temos a conv1cção de Que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela prejudicialidade.-------------------------------------------------------------------------------

lP1887B-4 ROBERTO FREIRE PCe
••••••••• P"!RECER •••••••••

A emenda propõe modificar art 247, dando-lhe nova redação
SO,1I05 pela manutenção do artigo na forma como se encontra no
anteprojeto, por ser mais abrangente e claro nas suas
cet tntcões ,
seta rejeIção

lP1BB79-2 FERNANDO SANTANA PCB
."'••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda conflita com os er-tnctctcs adotados

-------------~:~~-~~~!::~--~~~::_~:!::~~~---------------------------------------
lP18B80-6 GERSON PERES POS
.......... PARECER ••• "'•••••

Visa a Emenda dar nova redação ao ctspcstt tvc que ctsct
ct tne o tratamentc tr tcutér tc a ser dispensado à microempre
sa (ar-t 267)

Pelo exame do assunto. chegamos à conclusão ee Que a mi
croempresa, em face de sua teccr-têncta econômico-social, deve
ficar imune aos impostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos MuntC\pios, ressalvados os previstos no art
270, itens I, 11 e v

Por outro lado, considerando-se a ccrwentêncta de que a
matéria seja tratada a ntver nacional, para que se lhe impri
ma certa untrcrmtdace , entendemos que a microempresa, para
fins de usufruir a teuntoaoe. deve ser definida e caracteriza
da mediante lei complementar.-------------------------------------------------------------------------------

lP18BBl-4 GERSON PERES PDS
."'••••••• PARECER ••"'••••••

Os sindicatos patronais têm, coeo associados e contr-t 
butntes, as empresas do respectivo setor de at tvtcade econô 
mtca, organizadas para a obtenção de lucro. Por tssc, as em 
presas que os constituem diSpõem de muito mais recursos que
os empregados Ademais, as contr tbutcões e anuidades pagas 1

pelas empresas aos sindicatos que as representam constituem 1

despesas deout tveta do lucro bruto, para efeito de calculo do
1mposto de renda, ao passo Que a eatcr-ta dos assalariados do
sats tem rendimentos Que se s1tuam ecatxo- do t tertte de tsen 
cão, arcando eret tvaaente com o õnus da contribuição s1nd1 
cal.

Justifica-se, por-tanto, o tratamento tr-tbctãr-tc diferen-

-------------~~:~~_:~!~~-~~~~~:~:~:_~~:~~~~~~_:_~~_:~:~::~:~~~~~:_-------------
lP18B82-2 GERSON PERES PDS
......... "'••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende suprimir figuraria eetnor- em legislação
ordinária, ets Que a proposta de exctuatvtcace da folha de
satãr-tcs para incidência de contr-tbutcõee sociais destinadas
à Segur1dade possui implicações bastante s1gnificativas no
financiamento de programas e entidades já consolidados no
campo social.

Sotnente mediante tratamento via teats tacão tntr-aconst tru
ctcnat poderiam ser f1xadas as provisões tndtspensévets ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos
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1P1S890-3 ACIVAL GOMES PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização---------------------------------------------_. --------------------------------

lP 18869-0 ACIVAL GOMES F-MOB
............ PARECER •••••••••

A proposta, altamente meritória merece acolh1da no texto
.. ccnst ttuctcnat , embora sua r-eoacãc seja modificada, para e

feito de melhor precisão.

Em vista da r-etevãncta do assunto. e ccns toer-anoo-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comenoãvet acolher a emenda suceesatva, r-enet enoc a meter-ta
a ui ter-ter- cons tcer-ecãc. ao ensejo do processo teatatat tvc
crdtnár-tc

1P18886-S ACIVAL GOMES PMoa
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe nova redação â alínea -e», do item IV do
ar-t 17 do Projeto que coincide, em parte, com nesse posicio
namento a respeito de organização atnutcar , explic1tadO no
parecer à Emenda ip1681S-5, dtecr-enandc em outros pontos

Peta aprova!ão parcial

PMDBlP18916-l ACIVAI., GOMES
, PARECER .

Pelo acctntmento

lP1S917-9 ACIVAI., GOMES PMDB.....o:.~*. PARECER •••••••••
A Emenoa percute questão que deve ser examinada à luz do

subet ttut tvc Pela aprovação
--------------------------------~----------------------------------------------

1P1B910-1 GERSON PERES PDS
••"'•••••• PARECER •••• "'••••

Conforme expusemos no parecer à Emenda lp16B1S-S, opta-
mos pela exclusão da nor-ma da aL'inea "e", do tncrec IV, do
ar-t 17 do Projeto

A Emenda propõe a permanência, mas com outra redação
Somos pela rejeição

1P1S909-B GERSON PERES PDS
............ PARECEP .

A participação nos lucros da empresa, desvinculada da
.r-eeuner-ação é o princ\pi0 primordial que não pode deixar de
figurar no texto constitucional. Por uma Questão de justiça,
o trabalhador- tem direito a uma parcela do lucro Que nada
mais é nue um cr-odutooe sua colaboração Quanto ao aspecto
da -'ntegração na vida e no desenvolvimento ca empresa", en
tendemos Que, embora sendo o tceat , não há como obrigar, nas
~ada Impede oeu as partes o façam

lP1B914-4 ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

As quaarõeo relacionadas com o sistema de Governo, em fa
ce das discussões que ainda se processam, ser-a det tntoa após
a el abcr-ação do substitutivo

Pela pr-efudtctat idade

lP18902-1 ACIVAL GOMES PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento Os mandamentos do ar-t B1 da Constitui
ção ficam melhor situados em cnsoos tcãc de lei tnrr-aconst t tu
ctonet

1P1B91S-2 GERSON peRES POS
........... PARECE"t ••••••••• •

Rejeitada conforme Orientação oferecida ao substitutivo

1P18900-4 ACIVAL GOMES PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação, na forma da or tentacãc adotada na Comissão
de Sistematização

lP18e1B-7 ACIVAI., GOMeS PMDB
••••••••• PARECER ......"'•••

A Emenda percute Questão que deve ser exemtneoa à luz do
_ w ~~~::~:~:~~~__~~~~_~~~~~~:~~ _

1P1S919-S ACIVAL GOMES PMDB
••••••••• PARECER .

Optou-se por dar à eatér-ta objeto da emenda tratamento
diverso do nela proposto

Pela r-afetçãc-------------------------------------------------------------------------------

1P1B91S-6 GERSON PERES POS
.......... PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção Por não afeiçoar-se
a outros er-mctptcs ou pela sua tecer-t tnêncte com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição--------------------------------------------------------------------------

lP1B908-0 ACIVAL GOMES PMOB
.......... PARECER •••••••••

A emenda modifica o item III dp ar-t 253, retirando a
at tvtcace de cct tcta de minas da atribuição da sot tcta
Federal.
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária
PeTa r-ef e tcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P1B912-8 GERSON ?ERES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Por ser mais apropriada a redação do substitutivo. Pela
acrovacêc par-ctat-----. -------------------------------------------------------------------------

lP18eo6-3 ACIVAL GOMES _ PM06
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, por conter aspectos que se narno

-------------~~~:~_:~~-~-=~:=~~~~:~:~-~~-~~~~~~:~-~:_:~:~:~~:~~:::~------------
lP1S907-l ACIVAL GOMES PMD6
••••••••• PARECER •••••••••

Dela aprovação nos termos do sucst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------

1P1B904-7 ACIVAL GOMES PMDB
••••••••• PARECER .

A proposta já eerã lrr,pncita na disposição do projeto
Rejeição.------------------------------------------------------------------------_. -----

1P18e05-S ACIVAL GOMES PM06
••• -lo••••• PARECER •••••••••

, Pela aprovação, na forma da cr-terrtecãc adotada na Comissão
ee s teteear taacãc-------------------------------------------------------------------------------

lP18e01-2 ACIVAL GOMES PMOB
.......... PARECEP .

Aprovada nos termos da Justificação constante da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------

1P18eOS-g ACrVAL GOMES PMOB
••••••••• PAnECER ..

A proposta ja está. 1mpl tcf ta na disposição do 'projeto
Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P1Be11-Q GERSON PERES POS
........ "'. PA~ECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial, na. forma do sunst t tut tvc-------------------------------------------------------------------------------

POSGERSON PERESIP18882-2

lP1BB91-1 ACIVAL GOMES PMOS
••••••••• PARELER ..

A Emenda propõe a supressão do item VI CIO artigo 17 do
Projeto

A proposta já mereceu o devido tratamento no Substituti
vo em t r-amttacãc

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP18883-1 ACI""L GOMES PMDB
••••••••• PARECER .

Pretende a zmenda dar nova redação ao "caout H do ar-t
257, tnctutnoo.jse entre os tributos determinadas contribui
ções sociais e o emcr-ést Imo conout sôr-tc

Não obstante as razões apresentadas a favor da êmenca;"
entendemos que as contribuições sociais e os empréstimos com
cutscr-tce , em razão de certas car-ecrer-tsttces précr-tas , devem
ser mant tdos paralelamente as demais figuras tributárias, ob
servando-se quanto às contribuições, o dtecostc no ar-t 264,
itens I e 111, e aplicando-se aos empréstimos o disposto na
a1 'Inee a do H em II I desse mesmo ar-t 1go

Estando sujeito às regras contidas nesses ctscos tt tvos,
verifica-se que as contribuições sociais e os empréstimos
compulsórios - cuja c-tacãc e bastante restringlda pelo dis
positivo no ar-t 262 e seu parágrafo cntcc - passam a constar
do sistema tributário com as necessárias t tmttacões , nele se
integrando de forma nârnontca e equt t f or-ade-------------------------------------------------------------------- ----------

1P18BBS-7 ACIVAL GOMfS PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pudemos constatar, do exame das mil nar-es de emendas en
caminhadas à Comissão, Que há Um consenso quanto a cr-ctbtcão
do trabalho noturno e insalubre ao menor de 18 anos

Com relação ao menor de 14 anos, o texto deve dispor a
penas que so poderá tr-acatnar- como aprendiz Quanto ao número
de horas e em que idade devera começar a trabalhar, entende
mos const ttuf r matéria a ser regulamentada atr-avés de lei or
~Jnár1a.

1P18SS4-9 ACIVAL GOMES PMOB
••••••••• PARECER .

As crescentes distorções que se observa ao ntver das es-
trvtures produtivas ao longo do processo de cescnvctvtmento
das sociedades não autorizam a supressão dos pr tnctctos de
"r-edução das ceatcuatoaoes scctats e r-eatonats«, da - sobera
nia nactcnat H, da defesa do consumidor e do mete ambiente,
como Pretendido com a presente emenda

Por outro lado, não se j us t tf t ca onerar adicio.,almonte os
encr-eeodteentos produtivos, sejam publicas ou privados, pela
obrigatoriedade de comtemplarem -ecvr-scs em seus projetos
para atendimento das demandas sociais, já Que tal mentca re
presentaria flagrante cesar-t tcutecãc dos mecanismos de finan
ciamentos prevalecentes na economia
Pela aprovecac parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P1SS92-Q ACIVAL GOMES PMDB
••••••••• PARECER .

------------------~:~~-~:~:!~~~--~_:~:~~~_:::::.-~~~~!~~~:~:::._:::~~~~~---------
lP18893-8 ACIVAL GOMES PMOB
.......... PARECER •••••••••

A exclusão proposta é ccncat tvet com a doutrina que se
f i r-ma no proj eto

Aprovação-------------------------------------------------------------------------------
1P18B94-6 ACIVAL GOMES PMi:lS
........... PARECER ••••••••• _

E.m nosso parecer à emenda 1p1681S-S, cectar-encs nossa
opção pela exctusâc da norma da at tnea "d'", do inciso IV, do
ar t 17 do Projeto

Como a Emenda propõe sua manut anção com redação altera
~a, somos peta rejeição

1P1BBB7-3 ACIVAL GOMJ;S PMDB
.u'•••••• PARECER •••••••••

Pretende a supressão do ar-t 40 do Projeto de ccnet ttut
ção Que coloca a scce-ente em aofs planos cct tr tco e eccnõ-

-------------~~~--~~-~~~~~~::._~_::~:~-~~~-~~~:~:_~:~-~~~~~~:~~~~:~------------
1P1BB8B-l ACIVAL GOMES PMOB
••••••••• PARECER .

A proposta contem dtspcetcões que coincidem em parte com
os termos do Projeto

Aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP1889S-4 ACIVAL GOMES PMDB
••••••••• PARECER .

O artigo 389 foi sucr-tmtoc, bem corno os de numeros 386 e
390, por tratarem de matér-ta tnrr-aconst t tuc tcnat

Acolhida car-ctateente a Emenda.------------------------------------------------------------------------------
1P16D96-2 ACIVAL GOMES PMOB
.........'" PARECER .

Acolhida a proposta de supr-essão do d1spOS1tiVO, por se

------------_:~~:~~-~:_~~:.~~~~_:~~~:~-~:_::~~~~~:~~-~~~~~:~~~------------------
1P1aa97-1 ACIVAL GOMES PMDS
.......... PARECER .

convém esclarecer Que a ter cr-emar-ta se faz necessária
para dar normas ao conteudo que realmente ê amplo O mesmo se
aplica à concessão do oenet tctc fiscal, necessário para est t
nutar- o esporte como meio de educar e contr-tbutr- para a for-

-------------~~~~~-~~!:~~~~-~~-~:~-~~~:~~-------------------------------------
1P18898-9 ACIVAI... GOMES - PMOB•••••••$. PARECER .

Temos a ccnvtccãc de Que a matêr ia em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela cr-ef udtctat tcaoe------------------------------------_._----------------------------------------

1P1B899-7 ACIVAl GOMES PMDB
.......... PARECER .

Concordando com as razões expostas pelo autor em sua f ust t-

------------_!~::~~~_:~~:-~~~~_:~~~~:~:~-~:_:~~~~:_---------------------------

1P1B920-9 ACIVAl GOMES PMOB
• PARECER .

A matéria tr-tbut ãr-ta ficará, em nosso substitutivo, a
cargo do Primeiro Ministro, Que terá quanto a esse assunto a
iniciativa exctus tva na ecr-eeentacãc de projetos de lei

Pela prejud1calidade.--------------- ._--------------------------------------------------------------
lP18921-7 EDISON LOBÃO PFl
••••••••• PARECER .

A proposta já esta impl tcf te na dtspos tçãc do projeto
nej etçâo-------------------------------------------------------------------------------

1P'I8922-S ACIVAl GOMES PMDB
...."'...... PARECER •••",.", •••

A emenda deve ser apr-oyaoa, conforme entenc tmento predo
minante na Comissão de ststeeat taacão--------------------------------.._-~-------------------------------------------

lP18923-S EDISON LOBÃO PFl
.......... "'''' PARECER •••••••••

A proibição da atividade de tntermen'tacêo remuneraoa da
mão-ce-onra deve se apl 'cal' somente à perJndnent6. O ccjet tvc
que se quer atingir é, sem dúvida, a exploração que se faz do
trabalho cetc prestador de serviços. Atualmente, o que é pago
ao trabalhador, muitas vezes não é nem UM terço do Que a em
presa cobra do tomador por cada empregado •

Por outro lado, quanto à teeocr-ãr te ou sazonal, entende
mos que, devido às peculiaridades principalmente da zona ru
ral, caberá a lei orctnãr te r-esutamentar a matéria a fim de
~oib1r os abusos hoje existentes
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lP18923-3 EDISON LOBÃO PFL lP1B942-0 SANDRA CAVALCANTI PFL

lP1B924-1 EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda conr t í ta com os pr tnctptos adotados
pelo Projeto Pela rejeição

1P1892S-0 EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

lP1B926-B EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a Emenda mcdt r tcar- a r-ecacãc de dispositivo constan
te do artigo 272

Entendemos que a redação proposta esta tecnicamente bem
posta, tendo em vista o alcance da norma_____ w _

lPl8927-G EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Efetivamente, não existe motivos para que se dê 120 di
as de licença à gestante Por outro lado, caoer-ã á lei ordi
nária estabelecer o prazo mais adequado Ê tnccr-tante ressal
tar, por-ém que deve permanecer a ctecctcãc seautnte -sem
crejutac do emprego e do satar-to-, Ha que se 9arantlr na
ccnst ttutcãc o referido etr-etto a fim de que não se cometa
arbitrariedades contra a muttier

lP1B928-4 EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Opinamos pela supressão do parágrafo 50 do artigo 272-------------------------------------------------------------------------------
lP1B929-2 EDISON l.OBÃO PFl.
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lPl8930-G EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER .

A proposta já esta impl'icHa na disposição do projeto
Rejeição

lP18931-4 EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER .

Considerando a diversidade e complexidade da realidade
m-as t tet-a , entendemos que, para defesa eficiente do meio
aontent e. torna-se necessário não excluir a hipótese de com
petêncta l eq í sl at tva concorrente dos Estados e auntctptcs so
bre a matéria Desta forma, conclu'imos pela rejeição da Emen
da

lP18932-2 GERSON PERES POS
••••••••• PARECER •••••••••

O cr-tnctptc da igualdade assegurado no ar-t 12 dispensa o
inciso XI do ar-t 13, ou seja, um novo pr'nc~p10 que garanta
o que já está garant1do a qualquer ctoadão Poderá a lei or
dinária regulamentá-lo na questão concernente á dteer-enca de
salários e de cr t têr-to de admissão, dispensa e promoção

Ante o exposto, o item XI deve ser suprimido-------------------------------------------------------------------------------
lP18933-1 GERSON PERES POS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda dá nova redação a at tnea -c- do Hem VII do ar
tigo 17 do Projeto

A matéria, com o mesmo objetivo e fundamento básico, me
receu o devtuo tratamento no Substitutivo em tramitação

Pela aprovação ear-ctat----- w _

1P18934-9 GERSON PERES POS
••••••••• PARECER •••••••••

A vtncvtacâo ou equiparação dos membros da Defensoria
Publica com os do Min'stér10 subt 'co e do Judiciário, em nada
oescar-acter-tza ou tnrer tor-tza nem de qualquer forma prejudica
a magistratura ou a dignidade dos ju'zes

Estender a outros 6r9ãos ou pessoas as garant'as e veda
ções não significa uma -cectt ts dtmtnut to'", senão que uma am
pliação democrática

Pela rejeição.

lP18935-7 GERSON PERES PDS
•••• "'•••• PARECER ."'''' ••••••

Pela r-ef etcãc A manutenção do dispositivo constitucional,
nos termos do Projeto, prende-se à necessidade de se der tntr
cr ttér-tc obf et tvo. na dtstr-tbutcãc, aos Mun'c'ipios, da parce
la que lhes cabe do imposto Sobre circulação de mercadorias
Ê sabido Que, se não houver definição clara e exct tctta, em
le1 complementar, tal conceIto poderá ser manfpulado pelos
execut tvcs estaduais

lP18936-5 GERSON PERES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Em que pese os nobres propósitos, do autor, entendemos
que a introdução de cf sccs tt tvc relacionando orçamento
(lim'te de despesas) com Renda Nacional, não tem como ser o
peracionalizado As ceaats normas contidas na emenda não de
vem fazer parte da ccnst ttutcãc pois são mais indicadas como
leg'slação hierarquicamente 1"fer1or

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP18937-3 GERSON PERES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O Relator optou por inscrever no subst ttut tvc os deline
amentos programáticos básicos do segmento assistencial da se
guridade, cabendo à legislação ordinária os desdobramentos
necessários Assim sendo, não podemos acolher a sugestão,
cans toer-ace excess t vamente 1acõn i ca

lP1893B-l JOÃO NATAL PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Compartllhamos com a preocupação do nobre autor da Emen
da, pela importância do assunto Contudo entedemos que a ma
téria em questão deve ser objeto de norma em Le1 Comolemen
tac

lPl8939-0 JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Cuida a emenda da eteatbt t toeoe de m1l t t ar-es
Entendemos que deve ser mant toa a redação atual da ai ,

nea f do Hem II do ar t 27. por cf sctpt tner a mat er ta ele ma
neira mais coerente com as at tvtoaces pot f t tcas dos mt l t t a
res

------------------~~~~-~~~~~=:~------------------------------------------------
lP18940-3 JOÃO NATAL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

------------------------------------------~------------------------------------

lP18941-l SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER ."''''••••••

Improcedente.
O ajustamento proposto encontrará mais adequado trata

mento na legislação cr-dtnár-ta, prevista no parágrafo untco do
ar-t 253, do Proj eto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P1B942-0 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A racional operação dos serviços de transporte visa evitar
sacrificar a competição sadia, própria de uma economia de

mercado Outrossim, o comércio tnternac tonat e realizado tra
dicionalmente atr-evas de acordos

Pela rejeição

1P18943-8 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A matéria já consta no Projeto, portanto, está prejudicada

lPla944-6 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER "'••••••••

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

lPl894S-4 SANDRA CAVALCANTI PFL
• •••••••• PARECEP •••••••••

A Proposição, embora disponha sobre mater ta constitu
cional, contém desdobramentos Que melhor se situam no âmbtto
da teatatacão crdtner-ta e complementar

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P18946-2 SANDRA CAVALCANTI PFL
• PARECER •••••••••

A proposta já está impncita na disposição do projeto
Rejeição

1P18947-1 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

O artigo foi SUprimido por contemplar matéria cr-dtnér-ta
Pela rejeição

1P18948-9 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão figurar mais adequadamente, de
acordo com a tradição do ntr-e tto tir-as tt e tr-o , no corpo da t e
ats tacãc or-o tnãr ta e ccmctmentar-

Pela rejeição

lP18949-7 SANDRA CAVALCANTI PFL
.......... PARECER "'••

A emenda propõe dar nova redação ao oar-aar-etc untco do art
255
Trata-se de eater-ta de lei cr-c tnar-ta
Pela rejeição.

lP18950-1 SANDRA CAVALCANTI PFl
• •••••••• PARECER •••••••••

Acrescenta, onde couber no Projeto de Constituição, ots
positivo que cretbe ao ar-as t t manter relações diplomáticas
com catses que adotem, oficialmente, por t t tcas dtscr tmtnatc
rias. Como dissemos, a propósito de outras emendas semelhan
tes, a sugestão não nos parece aconselhável

lPl8951-9 SANDRA CAVALCANTI PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

lPl8952-7 SANDRA CAVALCANTI PFl
••••••••• PARECER "''''••• '''•••

Pela aprovação cer-ctat conforme orientação dada ao suest ttu
t tvc,

1P18953-5 PRISCO VIANA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda já está, parcialmente, atendida
nos seus obj et 1vos

1Pl8954-3 PRISCO VIANA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

De fato, o comtnto de brasl1e1ros no controle de um em-
preendimento deve ccnst ttutr- preceito fundamental para que se
assegure a etet tvtoaoe na aplicação de incentivos, cenet tctos
e outras formas de ce tvt téatcs orientados para o aumento do
ooeünto e da autonomia nacional no processo de desenvolvimen
to do Pa'is Porém, restringir esse controle a questão do capi
tal e tmpr-ópr to sobretudo em oeccr-r-encta da tnterventêncta
de outras variáveis nesse processo, tais COIOCl tecnologia, ge
renciamento, acesso ao ner-caoo , etc

Por sua vez, o dtsctplinamento da atuação das empresas de
capital estr-anaetrc já está cr-evtstc no dispositivo subse
quente do projeto, sendo, assim, cesnecessar-ta a proposta da
emenda

Pela aprovação parcial

lP18955-1 PRISCO VIANA PMDB
••••••••• PARECER ••••"'••••

A emenda pretende suprimir o art 360 que impõe limitação á
oer-t tr-rcacãc das entidades e empresas estatais na manutenção
r trtaoce tt-a de planos de crevteêncta complementar para seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de matéria mais própria de legislação cr-emar-ta. pois o
assunto jà é objeto de tratamento espec'if1co em dois decretos
execut tvos , o que demonstra a preocupação do Poder Publico
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a etscat t
zação dos -runccs de pensão" é competência de uma Secretaria
espectt tca do Ministério ela sr-evtcêncta e aeatstêncta Social,
ã qual incumbe o acompannamento da observância das normas le
gais e regulamentares pertinentes-------------------------------------------------------------------------------

lP18956-0 PRISCO VIANA PMOB
••••• "'••• PARECER ."'•••••••

A emenda propõe eodt r tcar- o ar-t 237 e seu parágrafo uni co,
no cecttuto do Estado de Sitio
O artigo como se encontra no anteprojeto é mais claro e
abrangente
Pela r-ef e tcãc

lP18957-8 PRISCO VIANA PMDB
••••••••• PARECER •••••• "'••

A livre iniciativa, fundamento da ordem economtca , de
acordo com o projeto, Já incorpora a possibilidade da ativi
dade produtiva estatal, sendo, assim, oesnecessár-ta sua enu
meração como pr-tnctpto

Ademais, nos dtspost t tvos suoseouentes, o projeto cet tenta
o conteúdo do processo de intervenção estatal no ccmmtc eco
nomtco. tnctutncc a atuação empresarial do Estado, e sua su
bord1nação a normas e obrigações pertinentes a tntc tat tva
privada.

Pela Rejeição.

lP1895B-6 PRISCO VIANA PMDB
"'••••• "'•• PARECER .

A presente proposta, Que busca detalhar as funções do Es
tado corno agente normativo e regulador da atividade econômica
já se encontra, de uma forma direta ou indireta, contemplada
pelo projeto

Assim, o tncent tvc ao cooperativismo e a outras formas de
associativismo visa a estimular o desenvolvimento de formu

las criativas de trabalho e produção, como pretende a emenda
Da mesma forma, o est teutc ao incremento do investimento,

e de sua componente privada, encontra respaldo adequado quan
do da estipulação do pleno emprego e da propriedade privada
como cr-tnctctos tunoaeentata para a ordenação da atividade
econômica

Pela rejeição

lP18959-4 PRISCO VIANA PMDB
."'''' ••• '''•• PARECER ••••••( ••

Aprovada parcialmente nos termos do subst ttut tvo •
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lP18987-0 FRANCISCO COELHO PFL
."' PARECER .

Mantido pelo Projeto o Fundo de Garantia ao Tempo de Ser
viço que da a sustentação econômica ao Sistema Financeiro da
aeattacãc. cescaoe a Emenda que, pelo seu texto é mats ade-
quada a legislação crdtnar-ta •

Pela r-ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP16979-9 FRANCISCO COELHO PFL
.*"''''*'''''''''. PARECER "'.... "''''''' ...

Aprovada parctalmente uma vez que o Projeto ja contempla a

-------------~~:::~!:_~~~~~:~~~~-----------------------------------------------
1P189BO-2 FRANCISCO COELHO PFL
......... "'.. PARECER "'...... * •• '"

Pela r-ejetcão A proposta é matar-ta de teats tacãc cedtná
"a

PFL

PFL

FRANCISCO COELHOlP1897B-l

1P18988-8 FRANCISCO COELHO
"'•• "' PARECER "' .

lP18984-5 FRANCISCO CORPO PFL
.....*•• "'. PARECER ...... "'......

A Emenda trata de nater-ta que, notoriamente. não e de am-
bito constituctona1, mas tner-acons t t t uc tona t

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP189BS-3 FRANCISCO COELHO PFL
... "'....... "'''' PARECER "'."' •• "''''...

Pretende a emenda establl1zar os ser-vtdor-es ocupantes de
cargo de confiança Que contam mais de cinco anos de exerct
cio Consideramos que a forma legH1ma de estabt r toace e

-------------~:~:~~:_~~_:~~:~~:~-~~~!.~:~-_:~~:!.~~~:_~:~:_~:~:~~~~-------------
lP18986-l FRANCISCO COELHO PFL
•••• "''''••• PAhECER **"'..."'''' ••

Aprovada parc1almente conforme orientação dada ao substitu
tivo

Entendemos que o exer-ctctc do voto é um dever ctvtco A
obrigato:-iedade do voto aoven da teoria do etettcr-aoo-runcêc
É, portanto, Iomaobrigação f ur-rctca

Não concordamos com os argumentos de que v tct enta a li
berdade e a consc1ência do eleitor Pelo centr-ar-te. o cidadão
vota no candtoatc de sua preferência, podendo, também. votar
em branco

O voto facultativo pode provocar grandes abstenções
comcronetenoc a recr-esentat tvtoaoe ccttt tca e popular dos
eleitos, levando ao poder mtnor1as radicais e transformando 
se em fator de corrupção ef ef tor-at ,

Sendo o voto cbr-taatór-tc, é óbvio aue o alistamento
também ser-a ccr taatór tc

Excetuamos da obrigator1edade apenas os analfabetos.
os matcr-es de setenta anos e os def1clentes r ts tccs------------------------------------------------------------------------------

1P1898l-1 FRANCISCO COELHO PFL......*••"'''' PARECER ...... "'•••
A emenda propõe estabelecer. na Constituição os cr-tnct

pios do planejamento tamt t tae deixando ê legislação or-dtnar te

------------_:_~:~~~:~:~:~:~~-_:~:_~:~:_:~~~~:~~~----------------------------
lP18982-9 FRANCISCO COELHO PFL
•• "'.... "'•• PARECER *....... "'....

Temos a convicção de que a matéria en foco recebeu trata-

-------------~:~:~_:~:~~~~~--~~-~~~~::~--~:!.:_~~:~~~~:~:~~~:~:_----------------
lP18983-7 FRANCISCO COELHO PFL
... ",,,,..... ,,,. PARECER "'*.""''''.''.

A Emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta
tivos

lP18962-4 PRISCO VIANA PMOB
"'''''''''' ...... PARECER .... "'''''''.-''''''.

renos a convicção de que a matéria em foco recebeu trata-

-------------~:~:~-~~:~~~~~--~~-~~~~::~--~:~:_~~:~~~~:~~!.~~:~:_----------------
lP18963-2 PRISCO VIANA PMDB
... "' PARECER ."'''' '''...

A Emenda propõe modificação na forma, não alterando o
conteuco do dtsccs tt tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP18964-1 PRISCO VIANA PMDB
"''''''' •• '''.... PARECER "'.... "''''.''''''

O artigo 427 e seus paragrafos foram tr-anstcrmaoos em
d1spostt!vo único que. com redação dtver-sa. confere a matéria
orientaçao idêntica a seautca pela Emenda.

-----------------~:!.~_:~~~~:~~~-~:~:~:!._---------------------------------------
1P18965-9 PRISCO VIANA PMOB
"'''' PARECER ••••• "'•••

Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Substitutivo da futura Carta Magna, julgamos oportu
no suprimir do Projeto de Constituição as normas que mats
adequadamente devem ser tratadas no âmbito da teats tecêc or
dtnar-ta Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o qual
a ~menda oferece nova redação, razão por que deixamos de aco-
lhe-la •

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P18961-6 PRISCO VIANA PMOB
."'''''''''''''''' PARECER .."' '"

Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao substitu
tivo

~~~~~:~~~:~~-~~-~::~~~~--=--~~~~::~-~~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:::~~~~~:_-------------
lP18960-8 PRISCO VIANA PMDB
"'•• "'...... PARECER •• "' ........ "''''

Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o
texto do Subs t t tut tvo da nova Carta Magna, julgamos oportuno
ej tntnar- do Projeto de Constituição as nor-mas que Mais ade
quadamente devem ser cons1deradas no âmbito da legislação 0:-
ctnãr-ta rnctut-ee nessa categoria o dispositivo a Que se re
fere a presente Emenda. razão por que deixamos de acolhê-la

Pela r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP18966-7 PRISCO VIANA PMDB
.......... PARECER ... "'••• "'.'"

Contém o Substitutivo uma norma que inclui entre os bens
da União as terras ocupadas pelos índios, alem de outra que
determina ser competência da Unlão a proteção dos tnntos e
dos seus bens Dessa forma, não nos parece cteus tvet conferir
aos f nctcs o poder de dtspor das terras destinadas a sua pos
se, a ponto de a exploração de minérios e o aproveitamento de
recursos ener-aet tcos existentes em suas terras dependerem "u-
nilateralmente. de sua aprovação '

-----------------~~:~~:_~~~~-~:!.:_~~~:~~~~------------------------------------
lP18967-S PRISCO VIANA PMDB
"'''' PARECER .."'."' •••• '"

Aprovada parcialmente conforme orientação dada ao sunst t t ut t-:
vo

1P1896B-3 PRISCO VIANA
..."' PARECER •••••••••

no su~~t~i~~~~gades da Emenda estão, em parte, contempladas

------------------~~:~~:._~:!.~_::~_:~~~~~~:~:~----------------------------------
1P1B969-1 RAIMUNDO LIRA PMDB
"'•••• "'.."'''' PARECER .

conctuuros pelo não acolhtmento por tratar-se de matéria

-------------:~:~~:~:-:-~:2~:~:~~~-~~~~~~~:~ _
lP18970-S RAIMUNDO LIRA PMDB
.......... PARECER .

nef ef taoa conforme cr-tentacãc oferecida ao substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P18971-3 FRANCISCO COELHO PFL
..",.", PARECER "' *

A Proposta abrange aspectos que. pela sua natureza tecnt
~~n~r~~namisMO, seriam melhor desenvolvidos na legislação Or-

lP18972-1 FRANCISCO COELHO PFL
......."'•• PARECER ....."'•• "'-

-------------~:!.~-~~:~~~~:~!.~~~~:_~~~!~~~:_~~~:~:~~~~-~:~:_:~-~~~~::~----------
lP18973-0 FRANCISCO COELHO PFL
............ PARECER ..

A proposta é meter-ta de lei oro tnar-ta
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P1B974-B FRANCISCO COELHO PFL
.......... PARECER .

A Proposição em exame apresenta valiosas contribuições
que o Substitutivo tnccrocr-e em sua essência

Pela aprovação parcial --------------------------------------------------------------------------------
lP18975-6 FRANCISCO COELHO PFL
......... '" PARECER .

A emenda propõe que o texto constitucional privilegie a
assistência mat erno-tntant tt . na área de saude

Este grupo ja é cr-tor-tt ar-tc em ações de seuce em todos
os pa\ses do mundo. pots é biologicamente muito vulnerá 
vet , Desta forma, não vemos necessidade de a Const ttutcãc •
descer a ntve ta de pr-át tcas de sauce já consagradas

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
1P18976-~ FRANCISCO COELHO PFL
............. PARECER "''''•• '''•• '''.

Somos pela rejeição A meter-ta diz respeito à legislação
or-utnar ta

Pela rejeição
---------~~,~9;7:2---------;RÃNcIscõ-cõELHõ-------------r..---------;;L---------

......... "'.... PARECER ••• "'•••••
A criação do Tribunal de Contas pelos Munlc\pios de modo

geral tmncr-tar-ta em aumento de despesas com tnstatacões e
pessoal t écntcc escectat taaec. que muitos dos nossos muni-
c\pi0~ não teriam condições de suportar Da mesma forma, a
cr-tacão do Conselho de Contas Muntc1pais não seria tmm-es
ctnd'tve t de vez que suas atr tbutcões podem e devem ser exer
cidas por câmaras especiais criadas nos Tribunais de Contas
dos Estados Por outro lado, o 30 do artigo 67 do projeto de
Const ttutcêo dá liberdade ao legislador muntctcat de criar
ou não sua propria côr-re de Contas. nos Municipios com pocuta
ção superior a três ml1hões de habitantes-------------------------------------------------------------------------------

lP18978-1 FRANCISCO COELHO PFL
."' PARECER .."''''''' '''.

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vin
culação de parte oa r-ecet ta t r onrt áe ta ou dos recursos orça
mentários, seguindo linha difef<;!nte do Projeto, que se orien
tou no sentido de deixar plenamente livres as receitas que a
Constituição prevê á disposição das várias unidades governa-
mentais '

Se. por um lado, pensamos ser importante Que os recursos
cunt tcos sejam aplicados preponderantemente em áreas e seto
res prioritários. entendemos. por outro lado, que o otsctnt t
namento de vinculações de receitas, a ruve t constitucional,
resultaria no comprometlmento r~g1do de toda receita publica
somente CO'll aquelas áreas e setores julgados prioritários em
determlnado momento e situação, com abstração de estudos e a
nál tses objetivas tndtsoensavets à elaboração das ccr tt tcas
publicas.

Improcedente
Não se trata de matêr-ta que deva constar da Bula Pol \

t tca que se l f mf t a a fixar os cr tnctntcs e funções tnst ttu
ctcnats

O tema proposta se enquadra na 1et adjetiva penal
Pela rejeição---------------------------------------------;..---------------------------------

lP189B9-6 FRANCISCO COELHO PFL
.......... PARECER "' .

Improcedente
A emenda desce a pormenores e detalhes que devem merecer

tratamento mats adequado na legislação ordinária
A ccj tt tca aar tccta é que definirá os objetivos, metas e

planos, com vIstas ao desenvolvimento da agrlcu1tura

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lP18990-0 PRISCO VIANA PMDB
....... "''''•• PARECER "'.

-------------~~~~~:~~-~:~:~~!.~:~::_~~:_::~~:_~~_:~~::~:~:~~~------------------
lP18991-8 PRISCO VIANA PMOB
.......",,,,. PARECER •••••• "''''.

-------------~~~~~~~:_~~~:~:!.~:~::_~~:_::~~:_~~_:~~::~:~:~~~------------------
lP18992-6 PRISCO VIANA PMDB
...... "'....... PARECER •••••••••

Prejudicada urna vez que o otsoos tt tvc emendado fol suor tmtoc
do substitutivo

lP18993-4 PRISCO VIANA PMDB
"'...... "''''••• PARECER •••"'••• "''''

Pela aprovação cer-cta r conforme orientação dada ao substitu-
tivo -

lP18994-2 MAURO MIRANDA PMDB
.......... PARECER •••"'••• "'..

A Emenda em questão, em que pese a eetevêncta das preocu
pações do Nobre Parlamentar versa sobre matar-ta de caráter
eminentemente aomtnt.s trat tvo não se justificando a sua inclu
são no texto const í tuctcnàt

-----------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP18995-1 MESSIAS SOARES PMDB
."' PARECER ."' •••••••

Procura o autor incluir no texto constitucional dispo
sitivos com o objetivo de garantir aust er-tdace á execução'
orçanentér-ta Em que pese os prop6s1tos do t Iustr-e Consti
tuinte e a excetêncta das medidas propostas não podemos a-

------------_:~:~=~::_-~~~:_~:~~~~_!~:~~~~~-_:~-~:~~:!.:=~~-~~~~~~~~~-----------
lP18996-9 MAURO MIRANDA PMDa
••• "'."' *' PARECER ..

O ccnreuoo da emenda apresentada refere-se a meter-ta Que

~~~~~~~~ac~~~~~~r~~ã6~g~:1~~:~i§~m~~~~~~~ar Merecerá, pois,
Com relação ao texto ccnst ttuctcnar , conslderamos a pro

posta rejeitada
---------~~~;~97:;---------~Aü~õ-MI~A~õA---------------------------;;õ~--------

•• "' "'. PARECER .
O direito de resposta, que é exatamente o objeto tratado nas
at tneas que se quer sucr-tmtr-, é, inegavelmente, direito indi
vidual que necessita constar do texto ccnst ttuctcnar , tal sua
relevância Isto pode ser feito com outra redação

------------------------------------------~--õ---------------------------

lP1899B-S MAURO MIRANDA PMOa
."'''' PARECER .* ..

O Substitutivo do Relator acolheu, com alterações, a re
dação proposta------------------------....,.-----------------------------------------------------

1P18999-3 MAURO MIRANDA PMDB
• ...... "'•• PARECER .",,,,...... ,,,.



566

lP19030-4 JOSÉ olJTRA PMoB
.......... PAREGé:R ... "''''•••••

Pel.a Reje1ç;io As transferênCias de recursos, da União pa

arts. 264, 266 e 268 resguardam devidamente os direitos dos
ccntr-tbutnres em r-elação ao Estado, no campo tr-tbutar-to. tor-
nando-se, portanto. dispensável a inclusão do dtsoos tr tvc pro

-------------~~::~-------------------------------------------------------------
1Pl90l7-7 JOVANNI MASINI PMDB
••••••••• PARECER ."'•••• "'••

A ElI'enda objetiva determinar a cor-reção monetár-ia das im-
portâncias recolhidas a titulo de empréstimo coaoutscr-tc e
prevê pr-azo par-a sua eest ttutcêc

A proposta versa sobre matéria a ser ctsctct tnaoa em nor
ma da car-áter tnrr-acons t t tuctcnat

-----------------~:~~-~:~::~~~-------------------------------------------~-----
lP190l8-S AUGUSTO CARVALHO PCB
... "' PARECER •••"'••*••

Pudemo~ constatar, do exame das mtIllares de emendas en
caminhadas à ccmtssão. que há um consenso Quanto ã proibição
do trabalho noturno e tnsatuur-e ao wenor- de 18 anos

Com relação ao menor de 14 anos, o texto deve dispor a
penas Que so poder-a trabalhar- como aprendiz Quanto ao numero
de hor-as e em que idade dever-a começar a trabalhar, entende
mos const trutr- mater1a a ser regulamentada através de tet or
dinária

lP190l9-3 AUGUSTO CARVALHO PCB
•••••• "'•• PARECER ... "'••••••

De fato, a natur-eza caet tcutar- que reveste a intervenção
estatal no ccmtntc econômico, vtncul aua a preceitos r-etat tvcs
a sea.n-anca nacional ou a inter-esses coletivos r-etevaetes ,
por s t só, justifica eventuais co-cessões de pl'iv11églos
e/ou subvênções a estas ent idades publicas •

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma sér-re de
serviços essenciais â população, e a produção de um conjunto
de bens estatéatcoe Que demarcam a sua relevante função se
ctat e econõmtca, ao tempo em que a distingue e a diferencia
da tntctat tva privada

Nessa Perspectiva, aô não justifica a concessão de benefi
cios t tscats que não sejam extenstveta às empresas privadas

----------------~:~~-~~~~~:~~~-~:::~~:_----------------------------------------
lP19020-7 AUGUSTO CARVALHO PCB
••••••••• PARE.CER •••• "'••••

Não prevalecer a Eme.,da no Que d":l. r-espeito ã inclusão da
expressão "com dotação or-cementãr ta própr-ia e global ", pois
tal autonomta fere os cr-tncrctos básicos da elaboração da Le1
de Meios

-----------------~:~~-~~~:~~~~-~~_:~:~~:_--------------------------------------
1P1902l-5 AUGUSTO CARVALHO PCB
........ "'. PARECER •••"''''.....

Pela r-ejeição, por não se ajustar- ao consenso da Comissão

-------------~:_~~:::~:~:~~~~.:._--------------------------------..--------------
lPlg022-3 AUGUSTO CARVALHO PCB
••••••••• PAReCER .

Pela aprovação, conforme entendimentos da Comissão de

-------------~!~:~~~:!::~~~--------------------------------------------..------..
lP19023-1 AUGUSTO CARVALHO PC9
."'''' •••• '''. PARECER "'•••• "'... _

Pela rejeição, na forma da orientação adotada na Comissão

-------------~~-~~:::~::~:~~~~-------------------------------------------------
1P19024-0 AUCUSTO CARVALHO PCB
•••• "'•••• PARECER ."'•••••••

Pela aprovação, face ao entend1mento da Comissão de S1s
teeat taecãc

---------------------------------------------------------------~---------------

lP19025-B AUGUSTO CARVALHO PCB
... "''''••• '''. PA~ECER .

-------------------~~~~-~~~~~:~~~_:~-~~~:::_~~_:~:~-~~-~~~::~:~:~~~-----------
lPl9026~6 AUGUSTO CARVALHO PCB
"'•••••••• PARECER ••••• "'•••

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que tncõe limitação a
par-t tctpacão das entidades e empresas estatais na manutenção
financeira de planos de cr-evtoêncta complementar par-a seus
servidor-es ãnt enoemos consistente o ar-cunentc de Que se tra
ta de matér-ta mais pr-ópr-f a de legislação cr-dtnãr-ta, pois o
assunto já e objeto de tratamento especifico em octs decr-etos
execut tvcs , o que demonstra a or-eocuoacãc do Poder Público
com a auestão Ressalte-se, ainda. Que o controle e a rtscat t
zação dos "fundos de pensdo· é ccncetêncta de uma Secretaria
eecectr tce do xtntatér-tc da Pr-ev toêncta e Assistência Social,
â qual tncumbe o accepaonenenec da cnser-vãncta das normas te-

-------------~~~~_:_~:~~~:~:~::~::_~:~:~~:~:::_---------------------~----------
1P19027-4 AUGUSTO CARVALHO PCB
...... "'.... PARECER •••••••• '"

Pela r-ejetcão. A emenda já está car-ctatmenre atendida
---------~~~~~2ã:2---------;~~~cIscõ-~;~~~-------------------------~~~--------

••• "'••••• PARECER •••••••• '"
A eater-ta nâo tem ceet tnêncta com O gr-upo V

-------------~:~~-~~~~~~::~~~~~:~:_--------------------------------------------
1P19029-1 JOSÉ OUTRA PM08
"' PARECER ."' "'..

A esteat t tcece, entendida como a garant1a de cereenêncta
'10 emprego e, portanto, como contraposição ao t tvr-e arbt tr-to

do ~mpr-egador de despedir o empregaoo, tornou-se, er-t tt tctc
samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg-

~~~~?Sr:{~~~~~~~~~t:?Sp;~t~~~r~~~u~~~0~~;:~1~~~~~ ~~~b~~~;.
Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele

er-mtr-tc e, não, como se propala enaanacamente, ter a garan
tia Irrestrita de pe;-manecer fU). elr,prego contra a vontade do
empr-egadtlr Consciente de Que é parte vital e tnat tenévet da
própr-ia at tv tuade eeor-esar-tar , sabe que não pode ser tratado
corno uma simples peça, um tnstrumento ou eáqutna que, após
usada. é jogada fora coeo tnservtvet •

De sua parte, não.1ntel'essa ao empregador tnsptrar- desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res coeceovacos da baba produtividade A cr-ãt tca, a experi
ência, o conhecimento técnico, a tcent tr tcacãc do empregado
com os Objetivos maiores da empresa, signiflcam par-a ela Um
catr-tnôntc tnsubs t tt.utve t Investe o emcr-eeãr-tc em l'eCUI'SDS
humanos, buscando hant t t tar- e acr-tmor-ar a qualificação pro
fissional de seus empregados Por tuoc isso, é elementar que
seja vir-tualmente contrário á rotatividade da sua mãe-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação ensr-eser tcta, fundada na b1 retet-e t tcace do
contrato, uma condição uni pessoal , cater-nat teta e tmccstt tva,

que, ao longo do te-ce. sempr-e foi causa de tormentosas de
mandas judiciais

Asstm, peto cotejo de centenas ce Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
taeos oferecendo fórmula conc111atórtc:. qUe reflete a tendên
cta major1táf'1a dessas pr-opostas, aceita por lideranças de
categorias econômicas e orof1ss10na1s qUE!. d1uturnamente, vêm
se manifestando por todos os meios (le comunicação é a veda

ção da despedida imotiVada ou sem jUsta causa, em termos a
~erem. definidos pela legisl""çâo or-dillária

PMOBJOVANNI MASINIlP19016-9

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP190Q9-6 JOVANNI MASINI PMOB
•••• "''''••• PARECER •••••••••

A emenda deseja excluir, das importações sujeitas ao
ICMS, as merceccr-tas destinadas ao at tvo do adquir1nte, ass1m
como os serviços oest tnaccs ao pr-ocesso or-ccvt tvc, Para tan
to, altera a redação do item I do 11 do art 272 do sr-cjetc
de Constituição

A emenda confl t ta com o Projeto da Comissão de ststemat t-

-------------~~~~~--------------------------------------------~----------------
lP 19010-0 PRISCO VIANA PMOB
"'...... "'••• PARECER •••••••"'.

O Relator optou pela rarunencêo do texto original, consa
grando a expr-essão -tdtoaa nactcnat "

lP190ll-B PRISCO VIANA PMOB
••••••••• PARECER '"

Seguindo a tradição do D1re1to nacional ,a Emenda equt exami
nada trata da matér ta tnrraccnst ttuctonat • cabendo, pois,
ser objeto de cutcaoosa consideração emetapa poster-tol' do
processo legislativo

-------------~:~~-~:~:~~:~-----------------------------------------------------
1P190l2-6 PRISCO VIANA PMDB
."' PAReCER "'''' '''••

A emenda propõe seja suprimido do "caout- do ar-t 236 a
expressão npor sot tcrtecão do Prtmeiro-Mi1lJstro g

Entendemos que, enquanto não for definida a forma de gover-no,
se Presidencialista ou ser teeentar-, qualquer alter-ação nesse
sentido não tem razão, o Que será feito na rcster-tor-t« na
redação f 1na 1

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP19013-4 JOVANNI MASINI PMDB
.......... PARECER ..... "'••• '"

O exame da Emenda e respectiva f uet tr tcacãc apresentadas
pelo nobr-e Constituinte, nos ll?VOU a concluir que a alter-a 
çãc proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto ,
tornando-o mais completo, preciso e consistente-------------------------------------------------------------------------------

lP190l4-2 JOVANNI MASINI PMDB
••••••••• PARECER ..... "'.,."' ..

O eminente Constituinte .rcvannt Masin1 pretende excluir
despesas r trrarrce tr-as , ceccr-ceores de vendas a crédito a ronsu
mtccr- final, da base de cálculo do ICMS, par-a o que altera a
redação o item I do 10 do ar-t 27') do Projeto de Constitu
cão Just1f1ca que objetiva reduzir o custe final das mer-ca 
ocr-tas compradas a crédito, benet tctancc o consumidor e est 1
eutanoo o comér-cto, aumentando a própria ar-r-eceoacão e ract 
l1tando a formação de carteiras de crédttc pelos próprios es
tabelecimentos ccmerctats ,

A nova ver-são para o Pr-ojeto de ccnet ttutcêc, preparada
pela Comissão de 5istemattzação, acertadamente sucr-tme todo
o 10 mencionado Na verdade sequer é matéria que mereça es
tar em n'vel constitucional

A pretensão da emenoa pode ser at tnatoa , pois, no Cod1go
'rr-tbutar-tc Nacional ou outra lei complementar

1P1901S-1 JOVANNI MASINI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende, a Emenda, exctutr- a faculdade do Poder Executi
vo de alter-ar as at 'quotas ( 1 de art. 270 do Projeto de
ccnst ttutcão) do imposto do inciso IV (IPI), mantendo para os
tecestes CIos tnctscs I, II e V. _

O tributo 56 pode ser cobreçc no exer-ctctc eunseceunte
aquele em que nouber s-oe publicada a lei que o instituiu ou
o major-ou O objetivo do principio da anter-ioridade da lei
tr-tbutãr-ta é evitar a sctrranca inesperada do t r tbutc no pr-ó
nr-to exer-ctcto financeiro em Que rot tnst t tutuo ou aumentado.

De acordo com o nroretc de ccnst t tutcãc (1 do art 270)
o pr-tnc-ptc da anter-tcr-toaoe não se aplica, observadas as con
ctções ee limites estabelecidos em lei, aos 1mpostos citados
nos itens I, rr , IV e V (oo art 270)

Assim, pela apr-ovecão parcial da Emenda Quanto à faculda-
de do Poder Executivo alterar as al1q1Jotas dos impostos dos
itens I 11 e V e rejetçao quanto à exclusão do Hem IV_________________~:~:_~~~~~:~:~_~:~~1:~ _

1P1S016-9 JOVANNI M.o\SINI PMOB
.......... PARE.CER .

A Emenda terr, por objet1vo incluir, na Seção I do Capitulo
I do ntulQ VII, artigo que contém pr1nc'pio limitativo do po
der f>t'Jblieo r-elativo â tributação

E01;and~mos que os pr-1nctpios e gat'ant1as consignados nos

~~~~:~~~::~~-~~-~:~~~~~-_:_-~~~~~:~-~~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:~:~~~~~--------------
A proteção a vtea. norma fundamental de toca Carta de

-------------~~~::!~:.:_~~~_!~::~!~~-~~_:~~::!:~:!~~.:_~~-~~:~:_~~:~~~:_-------
lP19QOO-2 MAUROMIRANDA PMOB
........... PARECER •••••••••

Os dispositivos que quer o autor ver sucr-tmtocs contêm
normas de proteção a sociedade

-----------------_:~~-~:~~::~~~~.:_:~~-~~::~::~::.:._::_~~~~:_--------------------
lP19001-1 JAAURD MIRANDA. PMOB
" •••••••• PARECER •••••••••

-------------~:~:_~:~:::~~-~~~~~~:_~~::~:::~~-~:.:~::!~:_:~_:~~::!:~:!~~-------
lP19002-9 MAURO MIRANDA PM09
•••• $ •••• PARECeR •••••••••

-------------~:~~-~:!:~~~~-~~~_::~~:_~~-~~~~:~:~:~~~--------------------------
lP19003-7 P/AURD MIRANDA PMDB
••••••••• PAREceR •••••"'."'.

o combate à pobreza e a garant1a de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo socrat Re
sultados portentosos e eect tvets podem ser alcançados medlan
te a justa proteção aos dtr-et tcs do trabalhador e medtante.
severo controle do dispêndio de recursos do Erário Necessá
rio é, ademais, Que a Lei Maior contenha 00 cr-tnctotc cr-ista
lino do combate à pobreza

------------~-----~:~~_:~~~~:~~~-~:~~~:~---------------------------------------
1P19004-S MAURO MIRANDA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Cuida-se de matéria Que deve ser tr-atada em caottutc nrócr tc

------------ _:_~~~::~~~-~-~~~~~~~:~~-------------------------------------------
lP1900S-3 MAURO MIRAtJDA PMOB
••••••••• PARECER ••"''''.'''''' ••

Pela pr-ejudtctat tereoe A medida proposta -remanefa-
at tneas e incisos lllOd1f1cando, aqut e ali, algumas palavras,
no escopo ele nenxugar n o texto, segundo o seu autor.

Não vimos nada, em substância, que autoriza o seu acr-e-

-------------~:~::~:~:~-------------------------------~----------- -------------
lP19006-l MAURO MIRANDA PM06
"'••••••". PARECER •••••••••

-------------~:::_~:~:~:~~_:~~:~~~-~~::~:::~~-~:~:_:~-~~~:!:!~!:~~------------
lP19007-0 PAULO RAMOS ?MOB
......"'."'. PARECER ••"'••••• '"

A redação sugerida na Emenda não ecer-tetcce o texto ado
tado pelo subst t tut tvc que, com etrurctas , ctsctpt tna a apre
ciação dos atos dos governos autoritários pelo Supremo Tribu
nal Federal_________________~:~~_~:~~~~:~_~~_e:~~~~~~~~ _

lP1900B-8 EDUARDO BONFIM PC 00 B
••••• "'••• PARECER .

Pela aprovação vãt tocs os fundamentes da justificação
da emenda
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lP19030-4 JOSE DUTRA PMDB lP19038-0 LUIZ SALOMÃO POT

r-a Estados e Munic'pios, foram no Projeto, significativamente
ampliadas Elevá-las mais atnna como pretende a emenda, sem a
correspondente: tr-ansr er-êncta de encargos, compromete o federa
llsmo de integração, ou seja, a União não dispara de recursos
para socorr-er regiões pobres e implementar programas de inte
gração nactcna 1

--------------------------~----------------------------------------------------

lP19031-2 LUIZ SALOMÃO PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Além desta, foram apresentadas varias Emendas como o pro
cost rc de sccr-tetr- c Hem v do artigo 264, que veda a cria
ção de priv11égio processual para a Fazenda Publica, em oet e t
menta do contribuinte
__O fundamento da supressão e o de Que, para melhor ceeen 
der os interesses do_Erário Publ tcc, conviria a presença de
privi testes ern favor da Fazenda Publica, privi teatce esses
que o dispositivo procura eliminar

Já com relação à justificativa, achamos que ela realmente
pesa Existe, no contencioso fiscal, o interesse individual
do ccnt etbutnte contra o interesse da comunidade representada
pela União, pelos Estados ou pelos aontctptos zr-cuantc pare
ce legitimo presumir a boa-fé da comunidade ao tomar suas de
cisões dentro do processo fiscal, o mesmo não se pode dizer
em relação ao contribuinte, pois que ao lado dos contribuin
tes honestos, le-ais, existem também os de ma-fé, prontos a
eternizar as questões fiscais para tirarem proveito pessoal,
mediante retenção de quantias que em verdade pertencem ao Te
souro Nacional, Estadual ou Municipal Há necessidade, portan
to de criação de obtce as ações protelatórias dos maus contr-t
butnt es , a fim de que o Tesouro possa contar também com as
contribuições deles, deixando de pl ess tonar- ainda mais os con
tr-tuutntes de coa-re, para compensar a sonegação dos recalci
trantes Entre tais ontcea, com certeza, estão os prJvi l é

gios, desguarnecendo, portanto, a Fazenda PublIca na defesa
dos interesses da comunidade A emenda esta correta ao pro
pugnar pela manutenção dos privilégios, vale dizer, pela nanu
tenção de instrumentos eficazes na defesa dos tnreresses pu
bl tece
__eien do exposto, existe no dispositivo constitucional em
foco uma presunção contra o esptr tto de justiça do Congresso
uactonat , que é apresentado como tendente à expedir norma pro
ceesua t que favoreça uma das partes em cr-ejutac da outra O
item 264 citado teria por objetivo ultima evitar que o Con
gresso Nacional viesse a criar norma processual que desse ã

Fazenda Pública vantagem nas questões fiscais, ao mesma tempo
que traria cr-ejutzo par-a o contribuinte envolvido Seria, en
tão, uma declaração de parcialidade do Congresso Nacional,
tnctus tve na sua atual formação
_Entendemos, assim, que o dispositivo em toco deve ser- re
tirado do Projeto, como pretende d, Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP19032-1 LUIZ SALOMÃO POi
••••••••• PARECER .

A emenda sob exame Quer que seja deixado para a lei COM 
plernentar a matéria atinente ao aspecto espacial, no que con
cerne à incidência do ICMS Nesse sent toe. troca a entrada,
"em estabelecimento de contribuinte", pela entrada "no terr-t
tor-to nactonat> Alega que nos demais tributos matéria dessa
espécie também é versada em lei complementar, que vigora, ha
anos, o cr t ter-tc de exigir o tecceto por ocasião do oeseabar-a
co aduaneiro, com benet tctce para o controle e sem pr-ejutzc
para os contribuintes, Que a alteração dará nator sistematiza
cão ao Imposto e vem atender aos anseios manifestados pelos
secr-etãr tos de Fazenda e Finanças dos Estadas, na Carta de ca
nela

A matéria ccnt tca no 11 poderia ser transferida
ao Código 'tr ttnrt ar to Nacional, entre a definição dos
fatos geradores Por outro lado, a concisão 1manente a
uma ccnst ttutcãc não deveria explicitar inclusões, pois
a não exclusão de bem ou serviço, no caso importado do exte
r-tcr , não deixa duvida sobre a inclusão, pois r-car-a bas tca
de exegese f ur-rctca ensina que não cabe distinguir onde a
le1 não distingue

----------------~-~~~~::~-~:_:~~:!~:~~~~~-~_:~~:~:~~~-~_:~:~~:_----------------
lP1903a-9 LUIZ SALO~ÃQ POi
••••••••• P.e,RECER •••••••••

A emenda sob exame quer SUpr-imir a r-erer êncta ao oetrotec
e comnust tve ts t tqutoce e gaSOSOs dele der tveocs , na não
incidência ao ICMS prevista para esses bens, mais a energia
etetr-tca. nas operações destinadas- a outros Estados (art.272,

11, 11, b)
Justifica o autor que misturam-se coisas otver-eas.oue ao

tempo do Imposto sobre vendas e consignações os Estados já
cobravam o tributo sobre comaus t tvats 1tqutoos e gasosos,
existindo experiência acumulada, que o petróleo e 05 ccmbus
t tve ts llQu1dos e gasosos são mercadoria como outras quais
quer

Se a futura ccnsttrutcão tr-eosrer-tr- ao Estados a tri
butação sobre os bens antes submetidos aos impostos umcoe
federais, dever-ta fazê-lo na plenitude, respeitando a auto
nomia federativa.

O Projeto da ccmtssêc de sistematização não agasalha
pretensdo----------------------------------------------- ._-----------------------------

lP19034-7 LUIZ SALOMÃO POT
••••••••• PARECER •••••"'•••

Altera a eecacãc do cacut do ar-t 10 do Projeto de cons-

------------_:~:~~~~~.:_~:.:_:_~~::~-~:~.:_~~~-~~:~:::~~~-~_:~~:~----------------
lP19035-5 LUIZ SALOMÃO PDT
............ PARECER ••••••*$.

À elevação gradativa da participação dos astaoos , Dis-
trito Federal e Municlp10s na ar-recadação tr-toutãr-ta. como
prevista no Hem II do 10 do artigo 461, foi a fórmula en
contrada, desde a Subcomissão dos Tributos, para POssibilitar
as acomodações necessar-tas e oecoer-entes dessa elevação. Pela
rejeição

---------------------------------------------------------------~---------------

lP19036-3 LUIZ SALOMÃO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O nobre Constituinte Luiz Salomão Quer seja suprimido o
3 do ar-t 272 do Projeto de ccnst ttutcãc,c qual pr-omete tmo
ntcace do imposto sobre transmissão "causa mortis" aos bens
de moradia de cõnjuge sobrevivente e de herdeiros Alega Que
o dispositivo permitirá a transferência de verdadeiras fortu
nas sem o pagamento do tributo e que as legislações recate
poderão estabelecer isenção

Na verdade, o dtspcstt tvo queat tonecc ignara até que o
cônjuge é meeiro, não podendo haver imposto para formalizar
em oeu nome o que lhe pertence; cita bem de moradia cujo al
cance não se 1imitaria ao imóvel, e submeteria ao tributo a
;~mpanheira ou o comoannetrc, pois não é cônjuge nem herdei-

Felizmente, nova versão para o Projeto de Constituição,
da Comissão de statenat taecêo. já suprime o questionado pará
grafo

lP19037-1 LUIZ SALOMÃO POT
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão fol eccttrtoa parcialmente no mérito, nos ter
mos da Substitutivo do Relator-------------------------------------------------------------------------------

lP190aa-o I.UIZ SAI..DMAO por
•••••••• $ PARECI;R •••••••••

Pretenne a emenda tornar estevets os servidores públicos,
de Qualquer regime, que contem ou vierem a conter 2 (dois)

anos de exerctctc Consideramos que a forma legHirna de esta
bilidade é o ingresso através de concur-se publico

':onclu1mos pela r-ejetção

lP19039-B LUIZ SALOMÃO PDT
••••••••• PARECeR •••••••~.

A presente Emenda da nova r-edação ao item II do 20 da
ar-t 270 do Projeto de Constituição estabelecendo Que o IPI
não incidirá, além dos produtos tnoustr-tat taaoos destinados
ao exterior, "tubr tr tcentee, comaust tvets t tautoos e gasosos
e energia eletrica."

Ora, os produtos acrescentados, no sistema do Projeto,
passarão a ser tratados pelos Estados

Assim transferindo-os para a Unfão provocaria cesecut r t-'
brio nas arrecadações estaduais, comprometendo a recuperação
da capacidade de financiamento dos gastos das Estados para
atendimento de seus encargos r tnancetr-cs

----------------------------------~--------------------------------------------

lP1904Q-l LUIZ SALOMÃO PDT
........... PARECER •••••••••

Sem embargo do apreço pela intenção, per não afeiçoar-se
a outros cr-tectctce ou pela sua impertinência com o tema, a

-------------~~~~~:!~-~~~-~~:~~~~-~:~~~~~~---~:~~-~:~:~~~~---------------------
lP19041-0 LUIZ 5ALOMÃO POT
••••••••• PARECER .

O dispositivo em Questão contém preceito de efeito mora
lizador, consagrado em todos os sistemas previdenciários do
sunoo, razão pala Qual rejeitamos a proposta de supressão ou
alteração do nesno-------------------------------------------------------------------------------

lP19042-B LUIZ SALOMÃO POi
••••••••• PARECER •••••••••

Aprovada parcialmente comforme orientação dada ao Substituti
vo

lP19D43-6 LUIZ SI\LOMAO POT
••••••••• PARECER ••••••"'••

As empresas de pequeno porta. r-esncnsaves pela geração
de parcela significativa da produção e do emprego, sofrem uma
série de -aarr-tcões , Quer as oriundas da organização do mer
cado, Quer as advindas dos encargos e obrigações tnctcen
tee , que não são ccecat tvets com sua tnccr-tâncta econômica

A Simplificação e/ou a et tmtnacão dessas restrições se
aeresentam pois como condicionantes básicos para a consolida
çac desse segrrento, devendo tor-nar- viável mesmo todo um
processo de legalização de empresas atualmente Iccat tzauas no
setor infOrmal da eccncmta

Acreditamos, asatm. que compete ao texto constitucional
reconhecer essa dtterE!:nclação. assegurando-lhes tratamento ta
vor-ectoo

Pela aprovação parcial, nos termas do substitutivo.
----------------------------------~--------------------------------------------

lP19044-4 LYSÂNEAS MACIEL PDi
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na Emenda coor t t ta com os pr tnctctcs aootancs

-------------~:~~-~~~~:!~--~:~~-~:!:~~~~---------------------------------------
lP19045-2 LYS~HEAS MACIEL POT
••••••••• ?ARECER •••••••••

O orspcett tvc proposto não acresce preceito que já não esteja
contemplado no projeto, além de atentar contra o princ'pio

• tradicional do direito adquirido Pelo não acolhimento
---------~;~9~;~:~---------~;si~~~s-;;c;~~-------------------------;~~---------

•••••••*. PARECER •••••••••
Pretende o autor alterar o dispositivo que trata da

prestação de contas de suas atividades aos eleitores pelos
cetentcr-es de mandatos eletivos

Somos nata supressão da at tnea "a" da ttem IV do ar-t
27

Pela eeje tcão
-------------------------------------------------------------------------------

lP19047-9 L"SÂNEI'S MACIEL POT
••••••••• PARECER •••••••"'.

Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo.

lP1904B-7 LYSÂNEAS MACIEL POT
••••••••• PARECER •••••••••

As emat tceces na Emenda estão 'em parte contempladas na
SUbstitutivo

Pela aprovação car-ctat

1P1904g-5 LYSÂNEAS MACIEL PDT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda do -tcor-e constituinte objetiva estabelecer
vinculação de parte da receita tributária ou dos recursos
orçamentários, seguindo linha diferente do Projeto, Que se
orientou no sentida ce deixar plenamente livres as receitas
Que a ConstitUição prevê a dtspcs tcâo das várias unidades 1

governamenta i e
Se, por um lado, pensal'l'Os ser Importante Que os recursos

cuottcos seja aplicados preponderantemente em áreas e seto
res pr-tcr-ttér tcs , entendemos, par outro lado, que o disci 
p1inamento de vinculações de receitas, a ntvet const f tucto
nat , r-esut tar-va no comprometimento r-tstcc de toda receita

_ nuct tca somena com aquelas áreas e setores julgados prioritá
rios em determinado momento e situação. com abstração de
estudos e anat tses Objetivas 1ndispensáveis à etaccr-acãc •
das pct tt tcas públicas •

---------~~~9~~~:9---------~;si~~;S-;AC~E~---------------------;---p~;---------

••••••••• PARECER •••••••••
A emenda em análise pretende abrigar pessoas at tnatces

pelo atos excecctcnats emanados pelos Governos autoritários
de 1964 em diante

Par-ece-nos dispensável a menção proposta na êeenoa, Uma
vez que o dispositivo pertinente acha-se redigido de tal for
ma que alcança a pretensão do ilustre autcr-, uma vez compro
veee o dano ou pr-ejutzo oeccrr-ente do ato arbitrário

Pela prejudicialidade.

lP190Sl-7 EUCLIDES SCALCO PMDB
•••••"'••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos do substitutivo

lP19052-5 EUCLIDES SCALCO PMOB
........... PARECER ••••••".••

Pela AprOvação, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP1905S-3 EUCLIDES SCALCO PMOB
•••••"'••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial A emenda aperfeiçoa a texto do
caput do ar-t tsc .317, sem no entanto discriminar os requisitos
que determinam a função social da cr-cpr-tecaoe

Procede essa sugestão, pois trata-se de matéria eepectr t
caue lei ord1nária-------------------------------------------------------------------------------

lP19054-1 EUCLIDES SCALCO PMOB
•••• *"'••• PARECER •••••••••

------------------~:::_~~~~~::~~-~:~:~~::_~~~_::~~:_~~_:~~:!:!~!~~~-----------
lP190$5-D EUCLIDES SCALCO PMOB
• PARECEi1 •••••••••

Pela aprovação Parcial. nos ter-eos ao suust ttut tvc
--------------~---------------------------------------------------------------

'P'9D56-8 EUCl.IDES SCALCO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

lP19D57-6 EUCLIDES SCALCO PMOB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos do substitutivo
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lP19059-2 EUCLIDES SCALCO PMOB
............ PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

lP19060-6 EUCLIDES SCALCO PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos do suust t tut tvc
--------------------------------------------------------------~----------------

1P19061-4 LYSÂNEAS MACIEL PMOB
........... PARECER •••••••••

A enenoa visa a criação do atntater-tc das Forças Armadas,
atén de oer tntr- sua oest tnacãc Os argumentos excendtoos na
justificação não nos convencem A moer-tr-cr ta do Poder
Militar em um só mtntater to , sob o comando de apenas um homem
não é recomendável. Somos pela sua rejeição

1P19062-2 LYSÂNEAS MACIEL POT
.......... PARECER ."' •••••••

A inclusão no texto constitucional de dispositivo como o
sugerido resultaria no cerceamento de Qualquer tn tctat tva no
domln10 de areas cruciais para o desenvolvimento nacional.

Pela ref etcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP19063-l LúCIO ALCÂNTARA PFL
••••••••• PARECER .

A Emenda procede, uma vez apresentar uma sistematização
dos principa1s aspectos concernentes ã Questão Urbana, tais
como função social da propriedade urbana, gestão cemocr-at t
ca , direito urbano, desapropriação, usucaptão, reg1ões metro
politanas e transporte coletivo urbano

A r-escet to de cada um desses aspectos, são ces tacacos os
elementos mais importantes e coerentes com a realidade social
do Pats

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo

lP19079-7 JORGE HAGE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Proteção significa também estabelecer reservas de merca
do Da forma como está aofet tveoe no projeto sistematizado,
objet1va evitar Que a ineficiência tenha de ser financiada
pelo consumidor; se vai além de um determinada prazo, sue ter
ente para a consolidação de um ramo industrial, se de fato
vtavet

Pela rejeição

lP19078-9 SAULO QUEIRÓZ PFL.
.......... PARECER .

O ctscos tt tvo a Que se refere a presente Emenda tem como
objetivo assegurar mater participação das tnst ttutcões of1ci
ais de crédito, que atuam a ntvet regional

Pela rejeição

lP19076-2 SAULO QUEIRÓZ PFL
.......... PARECER ..

A Emenda percute Questão Que deve ser examinada a I uz do
sucst ttuttvc Pela aprovação

lP19077-1 SAULO QUEIRÓZ PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda sob exar-e aprimora o Projeto visto que coecat r
bl1iza os dispositivos relativos ao S F N

Pela aprovação

lP19C)7S-4 SAULO QUEIROZ PFL
.......... PARECER •••••••••

A Emenda percute Questão Que deve ser examinada a luz do
Subst t rut tvc Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

A presente Emenda propõe a supressão da palavra "t r tbu
tos " do ar-t 12, XIV, do Projeto de ccst ttutcãc

SOll'OS de opinião Que a matéria contida neste dispositivo
não deve ser objeto de texto ccnat ttuctonat , mas sim de le-
gislação cr-dtnar ta,

Pe1a aprovação

PMDB1P19058-4 EVCLlDES SCALCO
............ PARECER ..

Pela rejeição
Matéria de legislação cr-dtnar-ta

lP19064-9 RAIMUNDO BEZERRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O conteuoc da emenda foi totalmente aproveitado pelo Re
lator no seu Substitutivo

Pela aprovação

lP19065-7 RAIMUNDO BEZERRA PMDB
............ PARECER .*•••••••

acctntoa. praticamente em sua totalidade, resguardando
se a preferência das ent toaoes filantropicas na colaboração
com o sistema de sauoe , t tmt tanco-se a tr-anerer-êncta de
recursos ao setor nr tvaco aos orçamentários e definindo-se
as principais competências do sistema nacional untco '
de eeuoe

Pe1a aprovação

lP190BO-1 JORGE HAGE PMOB
.......... PARECER .

Suprimido o dispositivo. na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda fica or-efuctcaca.

lP190Bl-9 JORGE HAGE PMDB
•• "'... " .... PARECER •••••••••

A sr-cpos tcão em exame apresenta valiosa contribuição que o
Substitutivo incorpora em sua essêncta
Pela aprovação car-ctat

lP19082-7 JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER ."' .

A preocupação da Emenda oferecida é a mesma contida no texto
do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP19066-S RAIMUNDO BEZERR.o\ PMDB
.......... PARECER •••••••••

A emenda foi acolhida pelo relator em seu substitutivo
Pela aprovação

------------------------------------------~------------------------------------

lP19067-3 RAIMUNDO BEZERRA PMOB
*•••••••• PARECER ..

A emenda foi acolhida pelo relator, no seu subs t í tu 
t tvc

Pela aprovação

lP1906B-l RAIMUNDO BEZERRA PMDB
........... PARECER .

O conteudo da Emenda foi praticamente todo aproveitado
pelo Relator

Com relação ao paragrafo untcc, o mesmo foi apr-oveitado,
COM outra redação, nas utsoos tções 'rrans t tor-tas

Pela aprovação parcial

lP19083-S SEVERO GOMES PMOB
............ PARECER .

E pr-erer-tvet Que se mantenha no texto const ttuctcnat o
requisito do controle do capital sem Qualquer especificação
adtctonat , No Que respeita a titularidade desse capital, a
menção a nactcnat tceoe e ao ocmrct t tc enxuga o conceito

Pela aprovação parcial, nos termos do subst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P190B4-3 SEVERO GOMES PMOB
••••••••• PARECER ..

A alteração do Quorum para a aprovação da criação de em
presas públicas, sociedades de economia mista e fundações pú
bl tcas dá a esse ato maior conteúdo par-t tctpar tvc

A emenda, no que iguala empresas publicas e sociedades de
economia mrsta com as empresas do setor privado scnente Quan
to aos cr tvt téatce t tscats , melhora a redação desse disposi
tivo porquanto evita os males apontados Que aovtr-tem de se
deixar no texto a menção as fundações publicas Pela aprovação

to

1P19070-3 JOSÉ AGRIPINO PFL
........... PARECER .

A Emenda pretende alterar a redação do ar-t 455 do Proje

lP19069-0 RAIMUNDO BEZERRA PMDB
........... PARECER .

Foi sucr-tmtcc o 20 do ARt 353
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

A nosso ver o texto original, com pequenas modificações
tntrcouatcas no Sunst t tut tvo melhor atende aos des~gn1os da
anistia, processo esse de grande relevância para a implanta
cão da ordem oeeocr-at tca estável e sôt tca

Pela aprovação parcial da Emenda, tendo em vista Que par
te dela acha-se aproveitada pelo substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP19092-4 SEVERO GOMES PMOB
• PARECER •••••••••

Julgamos ser ctspensaver o etsccatt tvo proposto, pois o
Congresso Nacional disporá de poderes apropriados para
r-eretter- acordos ou compromissos multilaterais ou nt tater-ats
Que, a critério dos legisladores, sejam prejudiciais ao
desenvolvimento do pais
pela rejeição

lP1909l-6 SEVERO GOMES PMDB
........... PARECER .

A presente emenda deve ser objeto de lei ordinária
Pela rejeição.

lP190BS-l SEVERO GOMES PMOB
• PARECER •••••••••

A emenda retira a expressão -ccec agente complementar do
oesenvotvtnentc eccnômtco", substitui o termo "r-eautaccs- por
-ctsctct tnaocs'". A redação proposta é sut tctente. desde Que
sobreleva na norma o interesse nacional

Pe1a aprovação

1P190B9-4 SEVERO GOMES PMDB
............. PARECER •••••••••

A legislação cr-ntnar-ta espectr tca trata da matéria objeto
da presente eeenca,
Pela sua rej e tcão ,

lP19086-0 SEVERO GOMES PMOB
.......... PARECER .

A emenda proposta traz suas tancta t Melhora a redação da
matar-ta e, Quanto ao mérito, introduz dois dtspos tt tvcs rele
vantes o primeiro estabelece no cacut do ar-t 30S prazo para
os contratos decorrentes da eutor-teacêc ou concessão para
pesquisa e lavra dos bens minerais e aproveitamento dos po
tenciais de energia hidráulica. dispositivo de extremo valor
para a defesa dos tnter-esses nacionais, o segundo. tntr-oouzt
dO pelo parágrafo 20, abre aos Mun1c~p10s e Estados a cces t
nt t toaue de vtr-em a receber justa compensação quando tiverem
partes de seus ter-r t tór tos gravadas por mec tuas de proteção

PeI a aprovação

1P190B7-B SEVERO GOMES PMOB
........... PARECER .

Pela aprovação da tncrusão. no ar-t 306, das "reservas de
aaua subter-r-âneas- como cr-ccr-tecece da Un1ão, distinta da do
solo, pela ccnventênc ta de se fazer' constar' do texto consti
tucional tal dispositivo

Quanto as atividades de garimpagern, sarros pela rejeição
da emenda, pelo fato de tal eater ta ser objeto de lei or-ctné
r1a e não ccnst í tuc tonat

Por essa razão somos pela aprovação parcial de Emenda

1P19093-2 SEVERO GOMES PMOB
••••••••• PARECER .

As razões expostas para a supressão sugerida são per-t t-:

lP190aB-6 SEVERO GOMES PMOB
............. PARECER .

O ar-t 307, ao referir-se a -emcr-aaaa nectonats'' inclui,
obviamente as empresas publicas ou privadas Por essa razão
somos pela -ejetcãc da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP19090-8 SEVERO GOMES PMDB
............. PARECER .

Tecnicamente a emenda atende aos cr-tnctptos buscados nos
artigos 313 e 314 do projeto, aléM de extJgar o texto-------------------------------------------------------------------------------

PMOBlP19074-6 JOSÉ SERRA
••••••••• PARECER •••••••••

1P19071-1 PLINIO ARRUDA SAMPAIO PT
••••••••• PARECER ••••*••••

sr-etence a Emenda, amctonar- item VI ao art. 270 do Pro
jeto de ccnst ttutcãc cr tanoc tributo sobre o patl'imõn10 )1
outoo das pessoas t tatces , com a justiftcação de matar fust t
ça fiscal e social

Contudo, tal ocjet Ivo é contrario ao sistema tr-tbutâr-to
atualmente estabelecida pelos constituintes

-----------------~~~~-~:!~~~~~-------------------------------~----------------
1P19072-Q JOSÉ SERRA PAlDB
.......... PARECER .

Quer o emtnente const ttutnte José Serra seja suprimtdo o
3 do ar-t 272 do Projeto de Constituição runcanenta Que o

or tnctctc estabelecido vai bener tctar- muito mais aos r-tece do
Que aos pobres, Que uma pessoa pode falecer e oetxar uma pe
quena casa para seus herdeiros mas, se for rica, pode deixar
uma casa de grande valor para cada herdeiro e escapar do im
posto sobre herança, Que herdeiros não são apertas os filhos,
Que a preocupação do dispositivo resolve-se através de isen
ção através de lei cr-dtnar-ta

Proceaem Inteiramente as objeções levantadas na emenda,
ao lado de várias outras Na verdade o 3 atnoa comete dts
paridades tecntces , ao ccnrunon- o cônjuge meeiro na tr-ens-
Missão de bem Que já é seu, ao deixar de fora a pessoa não
casada, ao referir-se a tecrectsce bens de morad1a e ao, re
dundantemente, referir a transmissão por morte ao tratar, es
cectr tceneote, do imposto sobre transmissão "causa mortis·

A nova versão or-a o Projeto de Constituição, da Comissão
de Sistematização, acertadamente elimina o questionado pará
grafo

1P19073-8 JOSÉ SERRA PAlDS
••••••••• PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda acrescentar dispositivo pertinente ao
imposto de renda, pelo qual se busca aperfeiçoar a sua pro--
ar-ess tvtcace, tornando-a mais abrangente, de ecoe a alcançar
todos os t tncs de rendtmentos

Pensamos .tambem Que a progressividade e critério Que
deve presidir a aplicação do tr tnutc, a fim de torná-lo mais
justo e ecuttat tvc para todos os contribuintes.

Com base nesse entendlmento, introduzimos em nosso Subs
titut1vo norma onde se estabelece Que o imposto sobre a renda
e proventos de Qualquer natureza "será 1nformado pelos cr rté
rios da aener-at tcaee, da untver-sat tueee e da progressividade,
na ror-ma da 1at"

Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da. E
menda
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lP19093-2 SEVERO GOMES PMDB 1P19110-6 PAULO MINCARONE P~DB

nentes e oportunas
Pe1a aprovação

1P19094-1 SEVERO GOMES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida em parte, desde Que a emenda, no que suprime di
versos paragrafos e transforma um deles em untcc, objetiva
retirar do texto medida ecautetaccr-a. qual seja aquela que
veda és estatais favores que não sejam extensivos- ao setor
privado Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

lP19095-9 SEVERO GOMES PMDB
••••••••• PARECER •••••"'."'.

A Emenda procede, devendo a mater-ra suprimida ser estabe
lecida em legislação or-df nar-t a

Pela aprovação. nos termos do Substitutivo

1P19096-7 SEVERO GOMES PMDB
••••••••• PARECER "'•••• "'•••

As modificações propostas realmente 'aperfe1çoam o texto
do Projeto, incluindo entre as formas de monopólio, de forma
excr tctt a, a tmcor-tacêc e exportação do petróleo bruto de
seus derivados, bem como o reprocessamento de minerais nucle
ares

Oportuna, 19ualmente, a inclusão do parágrafo uni co, ve
dando os contratos de risco Que ameaçam e conr t í t am com o mo
nopólio proposto pelo artigo em questão e cuja inutilidade re
é publica e notaria a socteoace cr-ast teu-a

Por essas razões somos ce 1a aprovação da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P19097-S ANTONIO BRITTO PMDB
••"'•••••• PARECER •••• "'••••

Acatada parcialmente no mérito neste caottutc e no titulo
II

lP19098-3 SANTINHO FURTADO PMDB
••••••••• PARECER ••"'••• "'••

Considerando que o ar-t 407 integra cecttutc escectr tcc
sobre meio ano tente e que, observadas as normas básicas al i
estabelecidas, estará atingido o objet tvc preconizado pela
proposição em estudo, ccnctuurcs por sua prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P19099-1 SANTINHO FURTADO PMD8
••••••••• PARECER •••••• "'.'"

A emenda proposta tem o mer t to de reunir, num untco inciso,
os 3 incisos do texto da Projeto de Constituição, de forma
generica e, salvo melhor JUIzo, englobando todas as formas de
monop61to exct tctteocs no Projeto A aceitação da emenda tra
ria, de imediato, a vantagem da economia e da racional taecãc
do texto do Projeto, sem prejudicar-lhe o mérito Por isso
somos pe1a aprovação da emenda

1P19100-9 SANTINHO FURTADO PMOB
••••• "'••• PARECER •••••••• '"

As empresas publicas e sociedades de economia mista. sen
do entidades estatais, devem ter formas de controle e fisca
l t zação rigorosas, pois devem à sociedade que as instituiu O
dever de serem er tctentes e isentas ~

Pela rejeição -

lP19101-7 MATHEUS IENSEN PMOB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

A emenda não tem pertinência com a missão deste grupo V
Pe1a prejudicialidade

lP19102-5 IVO CERSÓSIMO PMDB
" ••••• ,."'''' PARECER •••••••••

As final tuaoes da presente Emenda estão, em parte, con
templadas no Substitutivo

ASSim, pela sua aprovação parcial

1P19103-3 IVO CERSÓSIMO PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Com relação à primeira sugestão, a mesma está contem
plada quando o Estado assume o dever de zelar pela saude •
de todos

Quanto a fixação de 13~, no mln1mo, de recursos da
untêc e 25% dos Estados e euntcto tcs , o substitutivo resol
veu acatar outra fórmula de financiamento

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP19104-1 IVO CERSÓSIMO PMDB
••• ",•• ",,,,,,, PARECER "'••••• "'••

As finalidades da presente Emenda, estão, em parte, con
templadas no Substitutivo

------------------~::~~:._:~~:_~::~_:~~-~~~~~~~~~------------------------------
lP19105-0 ALEXANDRE PUZVNA PMDB
••••••••• PARECER "'••

O proposto na Emenda ccnrt tta com os princípios adotados
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P19106-8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
...... "'••• PARECER •••••••••

O exame da Emenda e respectiva justificação acr-esen 
tadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Pro-

-------------~:~~:.__!~~~~~~~:~-~~~:_~~::!~:._~~:~!:~-_:_:~~:!:!:~!:_----------
1P19107-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres propós1tos do Autor, não se harmoniza com a s tete
méttce Que orienta os or-tnctotos na parte r-etat tva aos Planos
e Orçamentos

1P1910B-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
••••• "'••• PARECER •••••••••

A emenda acrescenta toda uma parte que cescar-ecter taa a
intenção cr tntna r do texto proventente da Comissão de Siste
matização Pela rejeição

-------------------------------------------------------------------------------
lP19109-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O eminente ccnst t tutnte Antonio Carlos Konder Reis Quer
supr1mir o 1 do art. 272 do Projeto de Constituição, Que
confere aos asteccs e ao Distrito Federal competência para
instituir um adicional ao imposto sobre a renda e proventos
devido á União por pessoas r tatcas ou jur-tdtcas domiciliadas
ou residentes nos respectivos territórios Justifica Que virá
agravar a carga fiscal de forma tnf usta e Que o Estado já
dispõe de suas fontes de recursos para o atendimento de seus
fins

Além desses argumentos teria a trüusta oneração que o im
posto de renda faz sobre a classe media, que será ainda mais
penalizada, além do que a cr-cnr ta classe pobre, sobre a qual
será trasladado o adicional das empresas ao cobrar os servi
ços e as mercadorias Por outro lado, Quebra a tradição nr-a
et tetr-a de competência exclusiva para o imposto d'str1bu'ido
á união, aos Estados e aos auntctctcs ,

De resto, o adicional em foco encerra mero expediente ar
r-ecadator-to Mas a nova versão do Projeto de const ttutcão. da
Comissão de Sistematização, repete o preceito oriundo da Co
missão de S1stema Tributário

1P19110-6 PAULO MINCARDNE PMDB
••••• "'••• PARECER •••"''''••• '''

O sIstema tr tbutár tc proposto no Projeto de const ttutcãc
estabeleceu um perfil de distribuição de competências e de

receitas tr tbutar tas capaz de proporcionar, a cada esfera de
poder cot t t tcc, os recursos necessér tos ao atendimento de
suas atr-toutcões

A alteração suaer toa na Emenda criaria um oesequt t tbr tc
no s1stema proposto, capaz de coepr-cmeter- o cumprimento das
tarefas atinentes a União, aos Estados e aos auntctptcs

-----------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P19l11-4 PAULO MINCARDNE PMOB
••"' PARECER •••••••••

seejuetcaca. em decorrência da solução adotada no Pro
feto de Constituição, conforme parecer de numero lp090406-2 •
Pela aprovação oaectat adotando-se os seguintes limi
tes "Artigo 63 não podendo exceder de vtnte e um vereado
res nos Municlpios de até um milhão de nanítantes , de trinta
e três nos Mcnic'ipios de até ctncc milhões e de ctncuenta e
ct nco nos dan-ai s casos "

1P19112-2 PAULO MINCARONE PMOB
"''''''' PARECER •••••••••

Parece-nos desaconselhável remeter â legislação infra-
constitucional, sujeita à reforma sem a exigência de -cuo
rum" qualificado, o estabelecimento da corcetêncta do Tribu
na 1 de Contas

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P19113-1 PAULO MINCARDNE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em exame propõe o acresci ma de dispositivo ao
er-t 12 do Projeto de Const ttutcãc vtsancc a determinar que
todo crim1noso re1nc1~ente, cuja sentença tiver transitado,
estar-a sujeito a or-tsãc preventiva •

A sugestão contida na Emenda deve, no nosso entender,
ser objeto de legislação or-dtnár-f a,

Pela r-efetcãc

lP19114-9 PAULO MINCARDNE PMD8
•••• "'•••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe o acréscimo de artigo, onde couber, re
gulando o tratamento a ser dado ao preso para averiguações
que não tenha antecedentes criminais

A meter-ta merece ser inserida no Substitutivo em elabo
ração

Pela aprovação parcial

lP1911S-7 PAULO MINCARONE PMOB
•••••• "'•• PARECER •••••••• '"

Efetivamente, a presente emenda, contribui para o aperv
fe1çoamento do texto do Projeto de Constituição

-------------------~::~~:._:~~:_~::~_::~-~:~:~~~:~!~---------------------------
- 1P19116-S PAULO MINCARONE PMDB
•••••• "'•• PARECER .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_!~_:~~:!~:~:~~~~:_:~_:~~~~~:~~~--~:::_~~~:!=~~--------------------
1P19117-3 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER "'••••• "'••

Inclui, onde couber, no Projeto de ccnst ttutcão, disposi
tivo que 1ncorpora os tratados trrter-nactcnats á legislação
interna Não o faz, contudo, de modo totalmente isento de re
paros---------------------,---------------------------------------------------------

1P19118-1 PAULO MINCARONE PMOB
• •••• "'••• PARECER •••••••••

As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no
Subst t tut tvo

Pela aprovação parcial

lP19119-D PAULO MINCARDNE PMDB
.......... PARECER ..... "''''•••

A Emenda percute Questão que deve ser examt nada a 1uz do

-------------~~~~:!!~:~~~--~:~~-~~~~~:~~~--------- ...----------------------------
1P19120-3 PAULO MINCARDNE PMDB
•• "'•••••• PARECER .

Pela aprovação Válidos os fundamentos da justificação
da emenda

1P19121-1 PAULO MINCARONE PMDB
•••••••"'. PARECER "'••

Pela rejeição por cons toer-mos a atividade do servidor pú-

-------------~~!:~-~~:_~:::~~::~-~:~!~:_!~~~~!:~-~~~~~!~-----------------------
lP19122-0 PAULO MINCARONE PMDB
.........'" PARECER •••••••••

Não nos convencem os argumentos em prol da racut tat tvtdade do
Serviço Militar, a ser exerc1do nas escolas de segundo grau e
nas untver-s tcaues A preparação dos reservistas pelas Forças
Armadas tem funcionado regularmente
Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lP19123-a PAULO MINCARDNE PMOS
•••••••• '" PARECER ••••• "'•••

A matéria Colida de lei ordinaria O texto constitucional
elaborando posiclona as Pot f ctas Militares como orgãos
1ntegrantes da Segurança Publ tca
A norma tntr-aconst t tuctonat regulara o assunto
Pela rejeição

lP19124-6 PAUl.O MINCARDNE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Parece-nos Que a Constituição deve garantir ao trabalha
dor satã-te nnntno capaz de satisfazer suas necessidades bé
sscas e as de sua fam'i lia e garant i r a manutenção. ao menos ,
de seu valor real

O 1'01 de necessidades e a periodicidade dos reajustes de
vem, a nosso ver, ser regulados em lei cr-otnér-ta

Somos, portanto, pela aprovação parcial da emenda

1P19125-4 PAULO MINCARONE PMOB
."'''' ••• '''•• PARECER ."'•••••••

A Emenda propõe a substituição do artigo 264 do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização por 'dispositivo
Que estabelece a f ns t t t u t çâo de tributo uniforme a ser parti
lhado pelos cnver-scs ntvats de Governo
Na hipótese, não obstante os elevados propósitos do Autor, a
Emenda precon1za a extinção da forma tedar-at tva do Estada e
contraria, ademais, a optntãc expressa pela mator ta dos Cons
tituintes que participaram da elaboração do Projeto de Cons
t ttu-cãc em exame em fases anteriores

------------~:~~~.:._:~~:_~:~~-~~-~:~:!~~~------------------------------------
1P19126-2 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prefuctcat tcace A emenda já está parcialmente
tendida

1P19127-1 PAULO MINCARDNE PMOB
••••••••• PARECER •••••*•••

A emenda trata de eteatbt t toace
Concordamos com a eteatbt t toace aos dezoito anos No que

se refere à idade nüntraa para o candidato a Presidente da Re
ount tca, Governador, senaucr- e Deputado Federal, não podemos
nos manifestar, porque a matéria não deve ser disciplinada no

Hem II do art 27, do caortutc dos utr-ettos sct tt tcos , mas
nos caettutcs que tratam do Poder Executivo e do Poder t.eats-
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tat tvc

------------------~:~~_:~~~~:=~~-~~~:~~~-------.;-------------------------------
1P1912B-9 ROBERTO BALESTRA POC
•••••• "'•• PARECER ."'••••• "''''

O eminente const ttutnte Roberto Balestra pretende supri
mtr- o imposto sobre doações de Quaisquer bens ou dtr-ettcs ,
nr-avtstc para os Estados ao lado do 1mposto sobre transmissão
"causa mort is" (art 272 11)

Justifica Que esse 1mposto não tem trad1ção no s1stema
tributaria brasileiro, que teria que ser cercado de muitas
r-estr tcões na tnctoêncta, sob pena de ser nr-esumtnc como doa
do todo bem relat1vamente ao qual o possuidor não ccns taa
provar Que o acoutr-tu. que do alf1nete ao automóvel tudo se
r-ta abrangido, que sob o disfarce de doações POde ser facil
mente transformado pelo legislador ordinário em tncostc sobre
o patr-teõntc, que a 1tcercace do cidadão estar-a profundamen
te a ameaçada se ete v tar- a ser obrfgado a conservar todos os
arcvantes que demonstrem ter comprado quaisquer bens que te
nha em casa, no campo no estudtc, no ate t ter , no escr tt ór-tc
etc; que nos catses em que o 1mposto foi tnst ttatuc a tnct
uêncta é muito restr1ta e pouco rentável

Afigura-se uma utóntca busca do peerecctontsec tributário
pretender tributar as doações, agravadas pelo exagero de
-cuatsouer- bens ou dtr-ettos ", que serão vastamente exceoctc
nados se o tr-Ibuto vter- a ser tnst ttutcc Alcançará tnevf ta
velmente todos os presentes, que são espécies de doações, mas
cujo controle é teoosatvet ou de custo superior ao bener tctc
e ainda lega11zará mui tos presentes que encobrem autênticas
corrupções em postos ct tctats (quadros, jotas, e até imóveis
r-ecentcos por dtr taentes de eutarqutas e empresas estata1s)
Mas o Projeto da Comissão de Sistematização mantém o tr1buto

-------------~-----------------------------------------------------------~-----

lP19127-1 PAULO MINCARONE PMIl. lP19145-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
• •••• "'••• PARECER .... "'.."''''....

Pela rejeição, o dispositivo foi suprimido do suest í tut t-

lP19146-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
."'•••• "'•• PARECER "'•••• "'•••

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na comtssão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP19147-S ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
"''''..... '''•• PARECER ....... "'•••

Aproveitamos a et tnea "g" do tt ee IV do ar-t 17 do Pro
jeto, apenas na parte que contempla a contrlbu1ção sindical

A Emenda propõe ver-tes outros tópicos e.na parte da
contribuição sindical, estabelece um sistema vtncuj ano a lei.

Nós vinculamos tal contr1bu1ção á assemb te ta Geral da
:ntiaade, razão pela qual a Emenda deve ser rejeitada

lP1914B-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
•••••• "'•• PARECER •••••••••

O parágrafo 10 do art1go 67 do Projeto de Constitui
ção já prevê que o controle externo da Câmara Municipal seja
exercido com o auxtt tc do Tribunal de Contas do Estado Com
relação á sua per tcctdaoe, deve ser regulada no âmbito da le
gislação crutnãr ta-------------------------------------------------------------------------------

lP19149-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
"'•••••••• PARECER •••••••••

A nova redação da at tnea "m" do item IV, do ar-t 17 do
Projeto, proposta nesta Emenda consagra o cr-mctcto da unici
dade s tnmcat , ao passo Que optamos pelo pluralismo, embora
com alguma exceções (parecer- a Emenda 1p16815-5)

Pela reje'ção
lP19129-7 ROBERTO BALESTRA PDC
•• "''''•••• ''' PARECER "'••••••••

Entendemos Que o fundo de garantia de tempo de serviço
vem desempenhando a contento sua função social. Ass1m sendo,
eleve ele permanecer como é hoje, cots sua ext tnçãc não condiz
com os anseios trabalhistas

Pela aprovação

1P19130-1 ROBERTO BALESTRA POC
....... "'••• PARECER ."'•• "'..... '"

A Emenda proposta, não otlstante os elevados propósttos do
Autor, versa sobre matéria Que, por sua natureza, é de natu
reza tipicamente administrativa e que, portanto, estar-ta
Illelhor dtsctct tnaoo em norma de caráter tner-aconst ttuctonat

Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------
1P19131-9 ROBERTO BALESTRA PDC
"'."'''' •• '''•• PAReCER ."'•• "''''.''' ...

Temos a ccnvtccâo de Que a matéria em foco recebeu trata-

-------------~~!~_:~:~~~~~--~~-~~~~::~--~::~-~~~~~~~~~~:~~~~:_----------------
1P19132-7 ROBERTO BALESTRA POC
........"'•• PARECER ••••• "'•• '"

A Vinculação ou equtpar-açâo dos membros da Defensoria
subt tca com os do M1n1sterio Pub11co e do Judiciár10, em nada
cescar-acter-taa ou 1nfer1or1za nem de qualquer forma pr-ejudtca
a magistratura ou a dignidade dos juizes

Estender a outros 6rgãos ou pessoas as garantias e veda
t;;õeS não s1gn1f1ca uma -ceptt ts df mtnut to", senão que uma am
pliação oeeccr-ãt tca

Pela rejeição

lP19133-5 ROBERTO BALESTRA POC
"' "' PAREt.ER "'•• "'••

A redação proposta, com pequenas alterações, foi accmt
da pelo Substitutivo do Relator

lP19134-3 ROBERTO BALESTRA PDC
........... PARECER ..

O dtscos tt tvc é necessário, no sentido de tornar opera
ctonat taevets as atividades de controle externo. Pela r-ej et
cão

lP19135-1 ROBERTO BALESTRA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda,
pela importância do assunto Contudo, entendemos que a maté
ria deva ser objeto de norma tner-a-const ttuctcnat Pela re
jeição-------------------------------------------------------------------------------

1P19136-Q ROBERTO BALESTRA • PDC
........... PARECER •••••••••

Temos a ccnvtccãc de Que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela pr-ejudtctat toaoe-------------------------------------------------------------------------------

1P19137-8 ROBERTO BALESTRA POC
"' PARECER ••••••"''''.

Com esta emenda, pretende o nobre ccost ttutnte alterar
a redação do art. 12, XI, "g" do Projeto de ccnst ttutcãc

A matéria contida no mencionado dispositivo deve ser ob
jeto de legislação oectnár ta

Pela rejeição

1P19l3B-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'•• "'..... "'. PARECER "'•••• "'•• '"

Pelo acolh1mento parcial, nos termos do sunst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
1P19l39-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
"'''' PARECER .

Pelo não acolhimento Não na duv1da de que há necessida
de de se estabelecer prazo para encaminhamento do projeto de
lei orçamentária ao Congresso Nacional

1P19140-8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
........."'''' PARECER ••••• "'•••

A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~!~-~~:~~~~~~:.~-~~_:~~~~~~~-~:_~~~:.:~~:.~:~=~~----------------
1Pl914l-6 ANTDNIO CARLOS KONDER REIS PDS
•• "'.."'•••• PARECER "'''''''

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no subst ttut tvc, por entender-se cesnecessãr ta a ressalva

lP19142-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
•••••••• '" PARECER .

O texto proposto não se coaduna com a cr-teeeacãc geral
adotada para a matéria

Pela rejeição

lP19143-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............ PARECER •••"'•••• '"

O conteudo da emenda apresentada refere-se a matéria Que
figurar1a melhor em teatstacêc complementar Merecerá, sete,
adequada cons tcer-acâc, na ocasião próor-ta

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
Desta rejeitada

1P19l44-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
........"'•• PARECER ••"' .

O cr-tnctnto da tsonomte , acolhido pelo Substitutivo,
abarca a não d1scrlm1nação
especificações suscet tvets , de provocar cotêetcas

As escectr tcacões devem-se afastar do polêmico, ctecuns
cr-evenco-se à proteção aos direitos e liberdades fundamenta
ts

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P19150-S ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
............ PARECER •••••••••

------------------~:::_~:~:~=~~--~_:~:~~~_:~:.:.:._~~~~~~:~:~:.:.:._:!:~~~~~---------
lP19151-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
."'••• "'••• PARECER "'••••• "'••

Conclutmos pela r-ej e tcão ficando mant1do o texto original
do Projeto, por considerarmos mals adequado e coerente com a
matér-ra

lP19152-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
."'•• "''''''' •• PARECER •••• "''''•••

------------------~~~~-~~~~~:~~~-~~~:~:~.:._~~~..:.:~~~-~~-~~~~:.~:.~!~~~-----------
1P19153-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
•••"''''•• '''. PARECER "'."'''' •••• '''

Pela aprovação Valida, a fundamentação de apoio a emen
da

lP19154-8 JOSÉ RICHA PMDB
••"'''' PARECER .

A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da
Comissão de s tstemat tzacão.e constitui uma contribuição va
liosa á elaboração do subst ttut tvc, tanto que é propósito do
Relator manter o maior numero ccsatvet das sugestões at ccn
t tcaa

Deverá ser exc tu tua do texto, segundo consenso f1rmado
na ~omissão, toda a meter-ta relativa a teats tacãc cr-dtnar-ta ,
r-aaac pela qual um certo numero de dispositivos não serão a
crcvet tados

No Que se refere à Saúde, a emenda fol acolhida na quase
totalidade no Substitutivo do Relator.

Apenas houve a retirada da expressão do ar-t 201, " fun
dos disciplinados em teta pela União, Estados, ntat r t tc Fede
ral e Munic~pios~ e a transferência do parágrafo entoe do
Art 201 da Emenda para as ütspos tções tr-anattcr-taa. alteran
do os termos "FUndo Nactona l de seaur-tcace'' para "Orçamento
da Seguridade soctat ".

Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.
Quanto à ccmuntcacêc, dec1de o Relator acatar a proposta

na sua \ntegra, a exceção da forma adotada para o parágrafo
40 do ar-t 221, que não impede o aproveitamento CIo mérito

Somos pela sua aprovação, no eer-tto. no que se refere a
proteção da ramt t ta, casamento ctvt r e religioso, dissolução
da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolh1men
to do menor e proteção dos idosos.

Do1s ctspcstt tvos são eeutcaocs à Cultura o primeiro
reproduz texto da ccnst ttutcãc vigente e está. no mérito,
pr-esente no Projeto, o segundo está na \ntegra, na sr-coosta
cc Relator. Portanto com relação à Cultura, a Emenda está
parcialmente atendida

Somos também de parecer- Que os atsccstt tvcs referentes
às ttnat toaoes e or-tnctotcs da educação, a cultura e t tnanct
amentc merecem aprovação caectat

Nas ár-eas da Seguridade e da asatstêecta Social, foram
aproveitados os otspos tt tvcs Que norteiam a proposta, sendo
neceaser-tc, para atender ao objetivo de tomar o texto sucin
to, retirar dtsccstt tvos que, provavelmente serão acr-ovette
dos em legislação complementar

Na área de C1ênc1a e Tecnologia, o projeto mantém a es
trutura básica da proposta em exame com pequena alteração no
cr tmetrc artigo do capitulo, onde foram sucst ttutcas as ex
pressões "apoiará e est teutar-a- por "promoverá"

Quanto ao mercado interno, nenhuma mod1ficaç~o substan
cial foi lntroduz1da pela emenda

O conceito estabelecido para empresa nacional em nada
d1verge da redação do texto, tnctus tve com a remtasão feita
ao 7\tu10 da Ordem accnõetca

-----------------_:~~~-~~~:~.:.-~~~~~~~~:~~_:_~~~~~-~~~~~~~~-~:~:~~:~~:~------
lP19155-6 JOSÉ RICHA PMOB
"'''''''''' ••• '''- PARECER ."'''''''''' ••••

A Emenda, mu'lt tp t a em seus objetivos, tem extraordinária
cer-t tnêncta, e sem dúvida enriquecerá o sucst ttut tvc em ela 
bcraeãc

Pela aprovação parctat------------------------------------------------------------------------------
1P19l56-4 JOSÉ RICHA PMOB
."''''''' .. '''••• PARECER "'•• "'•••••

vtsa a Emenda dar nova redação ao dispositivo que ctsct
pl1na o tratamento tr'butár10 a ser dispensado à microempre
sa (art 267)

Pelo exame do assunto, chegamos a conclusão de que a mi
croempresa, em face de sua tnccr-tâncta eccnõetcc-seetat , deve
ficar 1mune aos impostos da União, dos Estados, do ütat r-t to
Federal e dos Mun1c~pios, ressalvados os crevtstce no ar-t
270, itens I, 11 e V

Por outro lado, considerando-se a conveniência de que a
matér-ta seja tratada a rüvet nacional, para que se lhe 'mpr1
ma certa unr rc-mtcaee , entendemos que a microempresa, para
fins de usufruir a imunidade, deve ser definida e cer-acter-taa
da eectante ter complementar

1P19157-2 RAIMUNDO LIRA PMOB
••••• "'•• '" PARECER '"

O eminente ccnst ttutnte aatmunoc t.tr-a e mais 26 outros
Querem que seja sucr-tmtco o 3. do ar-t 272 do Projeto de
Constituição, o qual afirma que o imposto sobre tr-ansmtssãc
"causa mortis" e doação não tnctdtr-á sobre a transmissão, por
morte, de bens que sirvam de moradia ao cônjuge scbrevtvente
ou a ner-ce tr-cs aust tt tcam Que a supressão contempla os asoec-
tos de eér-t tc do tema, as aspirações soctats do povo brasi-
leiro, a representatividade dos s1gnatar1os da emenda e a
sistematização adequada à técnica legislativa

De fato, o questionado parágrafo pr-tvt teatar ta eats os r-t-
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1P19l57-2 RAIMUNDO LIRA PMOB

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP19176-9 JOSÉ CARLOS COUTlNHO PL

PC

PC

de cada escecte de imposto para uma so pessoa ne ctrettc pu
bl tco Por outro lado, o imposto sobre vendas a varejo ser-a
cumutat tvc com o teceste estadual, violando o principio do
Imposto sobre valor agregado

A versão de novo Projeto da Comissão de Sistematização
contraria as pretensões

lP19177-7 JOSE CARLOS COUTINHO PL
.."'••"'."'. PARECER •••••••••

A remuneração em dobro das rer tas pode ser c-ef udtctat ao
próprio trabalhador, no sent too que representaria um custo a
eats para o -empregador com consecuentes reflexos nos seus
produtos

Entendemos que deva ser garantido o dtr-ettc ás ferias com
~emuneração tntegral

1P191B3-1 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••••••

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 floras, como proposto em numeros tss t-
mas Emendas, teve, de certo modo, um r-eter-enctat comum
A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões remat t
caso seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matér-va mais
adequada a teats iacãc ordinária

De fato, a jornada de trabalho deve reriet tr- uma situa
ção conjuntural Que s6 a tet pode atender QUarenta horas
não ccnvtr-ta a um determtnado noaentc da vtca econômtca do
eats, mas, pejo desenvolvimento recnctóatcc, por motivos de
interesse publ tcc ou ate por comprovadas razões de ordem pst
cosoctat , pooem vir a ser a SOlução ideal Ressalte-se, por
oportuno Que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, vá
rias catecor-tas , em decorrência de lei escectf tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções cctet tvas , já cum
prem jornadas reduzidas

Num Quadro tnver-so. em que a necess tdace tecer-tosa de
se expandir ou tncrementar- os ntve ts de produção, até como
med1da de salvação nacional, cooer-ã o Estado, em consonância
com os anseios ec povo, propugnar por jornadas ee ts extensas.
desde Que cosnensatôr-tas a ntvet de remuneração Esse, aliás,
e o -exenotc Que nos dá o Japão. onde a tntene trtcecêc do tra
balho, longe de penalizar o trabalhador, é o melo eficaz de
lhe m-cotctar melhor padrão de vida

Ass1M, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens tvet às retnvtndtcações dos trabalhadores e consctente
das reaHdades do Pa\s, poderà, com maior flexibil1dade., dis
c1plinar essa controversa questlo, optamos pOr manter apenas,
a limttação tia duração diãria do trabalho em a horas. no má
Kl"".

1P19l79-3 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••_•••

Embora ner-f tôr-ta a intenção, há Que deixar ao empregador
a 11berdade de contratar, de acordo com as suas expectativas
empresariais, a mão-de-obra necessãr-ta ao seu empreendimento,
sem discrimtnação por faixa etária, num Pais em aue o subem
prego é crônico e a remuneração do trabalho, vexat ór-va

Pela rejeição
--------------------------~---------------------------._-----------------------

1P19180-7 JOSÉ CARLOS COUTINHO
••••••••• PARECER .

A matéria ccnstente da presente Emenda é t tntca da le
gislação tnrraccnst rructcnat , dai nosso parecer contrário

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------. 1P19181-5 JOSÉ CARLDS COUTINHO
••••••• "'. PARECER •••••••••

A Emenda pretende Que a competência residual fique so-
mente com a União e não dependa, para sua ut tt taacãc.ce maio-
ria absoluta dos Membros do Congresso Nacional

A sucr-essãc da competência residual dos Estados estimula
o central i SITO ftscal da untãc, Que tanto mal causou a autono
mia estadual Além disso, o imposto federal é sempre uniforme
em todo o terr-ttõr tc nacional e, assim, não permite que a ar
recadação da r-ecat ta fique restrita ás regiões mais ricas,
sem ônus para as populações carentes Concedida a competência
residual aos Estados enseje-se que o ônus da er-eecacacãc já
possa tnctdir apenas sobre os contribuintes do r-escect tvc Es
tado

Quanto à exigência de mataria Qualificada. ela se just'
fica como uma aar-ant ta em eavcr- dos contribuintes, evitando a
multipl {cação de impostos ao sabor de mtnortas-------------------------------------------------------------------------------

1P19178-S JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendtoa como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como contraposição ao 1 tvr-e ar-m tr tc

do empregador de despedir o empregado. tornou-se, ar-t tt tctc
samente, uma ecmenr osa e controversa Questão, porquanto. seg
mentos expressivos das categorias envcrvrcas tem se mantree
taco. eet teracamente. por uma solução nareontcsa do problema

Na verdade, o que Quer o empregado é ver limitado aquele
ar-bttr-tc e não, COllM) se pr-ecata enganadamente, ter a qar-an
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do
empregador Consciente de Que é parte vttal e trtat tenávet da
própria atividade empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um tnstrumento ou máquina que, após
usada, e jogada fora como tnser-vtvat

De sua parte, não Interessa ao empregador tnsou-ar- desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o conhec1mento técnico. a tcent tr tcacãc do empregado
com os objetivas maiores da empresa, s,gnificam para ela um
patrimônio tnsuns t t tutve t Investe o encr-esãr-tc em recursos
humanos, buscando nantt t tar e aprimorar a Qualificação pro-
r tsatonat de seus empregados Por tudo isso, é elementar que
seja vtr-tuateente contrario á r-ctat tvtdaoe da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a Questão nestes termos, não há ocrcue se trazer
para a relação empregat leia, fundada na nt tater-at tuace do
contrato, urr..a condtçãc untpessoat , paternalista e teocsf t tva ,

Que. ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas fuotctats ,

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas Que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conciliatória Que reflete a tendên
cia majoritaria dessas propostas. acerta por lideranças de
categorias econômicas e crof tss tonats que, ctuturnamente, vêm

se manifestando por todos os meios de comunicação: é a veda-
ção da despedida teot tvaca ou sem justa causa em ter-mos a
;erem definidos pela teats tacãc ordinária

1P19182-3 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
............. PARECER ••_••••••

A susestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relator por manter no texto do Substituttvo um m'in1mo de
esoectt tcecãc das bases de tnctcêncta de contr-tbutcões para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No Que respeita esoect
almente á contribuição empresarial. o entendtmento do Relator
é no senttdo de explicitar a ntver-s tt tcaçãc da base, de modo
a romper com O circulo vtctcsc gerado pela incIdêncIa excte
stva sobre a folha de sarar-toa Quanto á manutenção do fatu
ramento e dO lucro, parece-nos óbvio que se trata de fatos
geradores diferentes, Que cccer-ãc ser ut t t tzaoos pelo leg1s
lador de acordo com as cecui tar tceces eccoõmtcc-rtnancen-es e
operacionais de cada ccntr-f nutme

------------------------------------------~------------------------------------

1PI9110-0 RITA CAMATA PMDB
••••••••• PARECER ."'•••••••

O Subst t tut tvo do Relator acolheu, com alterações, a re
dação proposta

lP19171-8 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER ......... "'•••

ccnctuuros pela rejeição por considerarmos como untca for
ma legHlma e estabil tuaee o ingresso no serviço público atra
vês do concurso publ ice

---------1;~~~72=6---------~õ;ê-c;~LÕS-~ÕÜ;:IN~Õ--------------------PL----------

••••••••• PARECER .
A Emenda estabelece prazo, a ner-tir da programação da nova

constituição, para a real tzação de etetcões gerais no sats ,
bem como prazo para as respectivas posses

A proposta, em Que pesea fust tr tcat tva de modernização das
lideranças ccr tt tcae , esbarras no tnteresae de se implantarem
as reformas e alterações determinadas pela nova const ttutcãc
o atual corpo do Pais

soece , portanto. pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
lP19173-4 JDSÉ CARLOS COUTINHO PL
••••••••• PARECER •••• "'••••

Inobstante os etevaccs cr-ccõs ttcs do tns\gne Autor a
matér1a af'gura-se-nos mais apropriada no corpo da legtslação
cr-utnàr ta Pela rejeição

----:-----~p;9;;~:;---------~õ;ê-~~~õ;-cõ~~i~~õ--------------------;~----------

••••••••• PARECER •••••••••
O combate a pobr-eza e a garantia de uma existência digna

são deveres do êstaco e [te cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e tact tvets podem ser alcançados median
te a justa proteção aos direitos do trabalhador e mectenee
severo controle do d1spêndio de recursos do ar-ar-te Neceasâ
r10 é, acemats , que a Le1 Maior contenha 00 pr-toctctc er-rata
11no do combate ã PObreza.

Pela aprovação parctal-------------------------------------------------------------------------------

1P19165-3 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

Não vemos o porquê de se 1Imitar, como propõe a emenda, o
numer-e dos Deputados Distritais, de modo diferente do cr ttê

r10 Que a ccnst ttutcão estabelece para os Deputados Estaduais

---------------~-~~::~-~~~~::~-~.:_~~~::._~:~~-~:~:~=~~:-------------------------
1P19166-1 GERSON CAMATA PMDB
•••••• "'•• PARECER ••••• "'•••

A emenda deve ser r-ejet tana por não eusta--ee ao enten-

-------------~~~:~!~-~~:~~~~~~~!:_~~-~~~~~:~-~:_:~:!:~!~:~:~~-----------------
1P19167-Q GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

Tendo em vista a orientação adotada no substitutivo, o
parecer é pela r-eretcão-------------------------------------------------------------------------------

1P19163-7 RITA CAMA.TA PMOB
"'•••••••• PARECER •••••••••

A proposta Que a emenda vem apresentar já está atendida,
pelo menos em parte, em dtspoatt tvos constantes do Projeto de
Constituição------------------------------------------------------------------------------

1P19162-g GERSDN CAMATA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Em face da SOlução adotada no suost ttut tvc, o parecer é
ceta rejeição

lP19161-1 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

Acolhemos a emenda no mérito antenceece Que a norma que
trata da proteção da eanüt ta, no Projeto, contemple o obje
tivo da proposição-------------------------------------------------------------------------------

lP19160-2 GERSON CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda em tela, segundo as tr-acrcões ccnst ttuctceats
m-as rten-es, merece adequada consideração Quando da elabora
ção da teats tacãc ordinária

Pelo não acolhimento

lP19159-9 RITA CAMATA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda em tela, segundo as tradições const ttuctcnats
brasileiras, merece adequada consideração quando da elabora
ção da legislação cr-emar-ta

Pelo não acolhtmento

1P19164-5 RITA CAMATA PMDB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

A redação adotada no substttutivo não elimina do Tribu
nal de Contas da União o caráter de órgão tecntcc Pela apr-c
vacãc par-ci a 1-------------------------------------------------------------------------------

cos do que os pobres. E comete a impropriedade técntca de ig
norar a condição de meeiro para o cônjuge que recebe o que já
-e seu, não limita a imunidade a im6vets e dtscr tmtna entre
pessoa casada e não, em ccntr-actcãc com o er-t 416, 30

Nova versão para o Projeto de const ttutcão suprtme, acerta
damente, o parágrafo sob exame.

~--------~;~9~5ã:~---------~~;é-Ri~~;------------------------------;;~ã--------

........... PARECER *••••••••
Em parte a proposta encontra atcer-que nas disposições

focalizadas Pel a aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P1916a-a GERSON CAMATA PMDB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

------------------~:~~-~:~~~:~~_:~_::::_~:_~~~:~:~:~~-~~_:~~:!~!~!~~~----------
1P19169-6 RITA CAMATA PMDB
••••••••• PARECER "'••

Somos ce 1a aprovação da emenda no que concerne a i gua i
dade de direitos e cuar tt tcacões dos filhos, nascidos ou não
da relação do casamento, bem como cs-eoct tvcs , preferindo, no
entanto, fazer constar do texto constitucional redação d1fe
rente da proposta

Quanto á sugestão relativa ao abandono, julgamo-la per
tinente á legislação cr-dtnãr-ta

lP19l75-1 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
•••••••• '" PARECER ••**•••••

Pelo acolhimento na forma do Substitutivo.
---------~;~9~;~:9---------:õ;é-~;~~õ~-c~~;i~~õ--------------------;~----------

••••••••• PARECER ••"''''•••••
O nobre Constituinte José Carlos ccut tnnc pretende supri

mir a faculdade de os Estados e o Distrito Federal tnst ttut
rem um ectctcoat ao Imposto de Fenda devtcc a União pelas
pessoas r ts tcas e jurtdfcas (ar .. , 272. parágrafo lo), e o no
vo imposto sobre vendas a varejo de mer-caccr-tas , previsto
para os Munfc\ptos (ar-t 273-II1 e ar-t 460)

Just tr tce Que a cctet tvtcace brasileira está sobrecarre
gada com tributação de toda natureza, med1ante a qual se efe
tua tcr-t tss tma transfer-êncta de recursos das pessoas e empre
sas para o setor publ tco. e que essa carga e transferência
vãQ alimentando o gigantismo estatal em detrimento da ativi
dade empresar1al e da renda do trabalhador

Realmente sJo consistentes os argumentos do autor da e
menda, havendo atnda os agravantes de má fiscaltzação dos im
postos já existentes e perdulária aplicação dos d1nheiros ar
recadados Além disso, a instituição do adicional ao fmposto
de renda pelos Estados Quebra a sistemática de exclusividade
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lP19183-1 JOSE CARLOS COUTINHO PL lP19195-5 JOSE CARLOS COUTINHO PL

lP19201-3 NELSON CARNEIRO PMDB
"''''.''''''.'''.''' PARECER "''''..... '''••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a desnecessidade do
deta 1hamento

lP19196-3 !'lELSON CARNEIRO PMD8
••"''''''' ..... PARECER "'''''''''''''.'''''''''

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

PMDB

PMOB

lamentá-la

lP19204-8 NELSON CARNEIRO P"'OB
."'''''''.'''*.- PARECER ••• "'."'''' ••

O teor da emenda ser-a contemplado na legislação ordinária
Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP19205-6 NELSON CARNEIRO PMDB
... ",,,,... ,,,,,,,,, PARECER ",,,,,,,*,,, •• ,,,.

A Emenda em exame propõe acrescimo ao ar-t 12 do Projeto
de Constituição visando a permitir -acão de car-áter- social
Que tenha por objetivo a cura de males etatccs

E nosso entendimento Que esta nat er f a não deve ser tra
tada no texto constitucional, mas deve ser objeto de legisla
ção crctnãr ta

Pela rejeição

lP19199-B NELSON CARNEIRO PM08
."''''''''''''' •• ''' PARECER "'''''''''''''.'''.'''

A Emenda esta parcialmente atendida
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

-----------------------~-------------------------------------------------------

lP19200-5 NELSON CARNEIRO PMDB
."'''''''''' •• '''.. PARECER "''''''''''''' .....

O Estado poderá exercer o necessãr-to controle sobre a a
tividade por-tuar-ta. como o tem feito, sem que necessartamente
o faça atr-avés da criação de mais um monopólio Em casos em
Que esteja em jogo a segurança nacional ,há formas constituci
onais de tnt er-venção do Estado naquele setor Por essa razão
somos pela rejeição da Emenda

1°19197-1 JOsé: CARLOS COUTINHO PL
",.",,,,,,,.,,,,,,.. PARECER "'''''''''''''.''''''-

A emenda ora sob exame estabelece a supressão do inciso
XIV do art 13 do Projeto

Em considerando o merito da matéria, julgamos Que a ques
tão e conjuntural, da' a conven têncta deixá-la para o legis
lador ordinário Que ter-e maior t texmti tcace nas mutações
eventuais da eccncmta

Ante o exposto, somos pela aprovação

lP1919B-O ~IOSÉ CARLOS COUTINHO PL
"''''••••• '''. PARECER "''''''' ••• ''''''.

No entendimento do Relator, a matéria tratada no disposi
tivo que se pretende suprimir figurada melhor em legislação
or-dtoar ta, eis Que a proposta de exclusividade da folha de
sarar-tos para tnctcêncta de contribuições sociais destinadas
a .seaur-tcaee possui irrplicações bastante atantr tcat tves no
r tnanct amentc de programas e entidades ja consol toaocs no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tnn-accnst ttu
ctonat poderiam ser fixadas as crcvtsões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os ctver-scs aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comencávet acolher a emenda suor-esatva. remetendo a mater'ia
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP19203-0 NELSON CARNEIRO
"'••• "''''''' •• PARECER ......"''''''''''.

O teor da emenda não e matéria constitucional
Pela Rejeição------------------ ------------------------------------------------------------

lP19202-l NELSON CARNEIRO
"''''.'''.'''''''''. PARECER .."''''''' ..'''''''''.

O teor da emenda não é matéria constitucional
Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lPlg'84-Q JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
"'''''''.'''''' ... ''' PARECE.R "'."' .."''''''' ....

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas, como proposto em numerosisat-
mas Emendas teve, de certo modo, um referencial ccmun
A maioria das propostas mesmo na fase das Comissões 'remãt t
cas , seja pelas suas fust tr tcacões , seja pela forma de apre
sentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais
aoecuaca a legislação or-dtner ta.

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que so a lei pode atender Quarenta horas
não conviria a um determinado momento da vida econômica do
Pa'í s , mas, pelo desenvolvimento tecnológico por mot tvos de
interesse pub l tcc ou até por comprovadas razões de ordem ps t
cosoctat , podem v f r- a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, Que mesmo no r-eatme atual de 48 horas semanais, vá
rias categorlas, em decorrência de lei esoecrr tca ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções cotet tvas , ja cum
prem jornadas reduzidas

Num Quadro inverso, em Que a necessidade imperiosa de
se expandir ou incrementar os ntvats de produção, até como
medida de salvação nectcnat , poderá o Estado, em ccnsonéncta
com os anseios dO povo, propugnar por jornadas mais extensas
desde Que compensatórias a ntvet de remuneração Esse, aliás,
é o exemplo Que nOS dá o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de penal izar o trabalhador, é o meio eficaz de
lhe propiciar melhor padrão de vida

ass tm, considerando Que o Congresso Nacional, sempre
sens tve t às r-etnvrncncacões dos tr-ana l narro-es e consciente
das realidades dO Pais, poderá, com maior flexibilidade, dis
ciplinar essa controversa Questão, optamos por manter apenas,
a t tmttecâo da duração diária do trabalho em B horas, no má
ximo.

lP19186-6 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
"'."'''' ... ''''''''' PARECER "'."''''''' ••• '''

A proposta está de acordo com o objet tvc de s tect tr tcar- o
texto ccnst ttuctcner , seja pela supressão de expressões pr-es
c\nd\ve\s. seja pela supressão de mater-ta pert1nente a j eats
lação ordinária, merecendo, portanto, o acolhimento do Re
lator

lP19185-8 JOSE CARLOS COUTINHO PL
"'."' ...... "'''' PARECER "'."''''''' .... '''

A Emenda procede, ao excluir a pceatbtt toaoe de aquisição
de bens puortcos através do instituto da usucapião urbana

Os teores do "cecut v do art 312 e 20 entretanto, cena
t ttuen meter-ta ccnst t tuctcnar , já Que o cunho social de que
se revestem visa a assegurar o direito de nor-aata a ml1hões
de fal'1\ lias carentes

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP19189-l JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
"'••••••• '" PARECER •• ",••• ",,,,.

Dentro do sistema contribuit1vo da previdência social nr-a -
slleira, seria auscrutanetna tnvtavet , de ponto de vista
etnancetrc, estabelecer plena correspondência entre o valor
dos bener tctos e o dos salários do trabalhador, sem se levar
em consideração o tempo de trabalho e de ccntr-tbutcão do se
gurado

lP19187-4 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
."'''' .... ''''''''' PARECER .... "'•• "''''.

A Emenda propõe nova redaçâo a al tnea ·c" do item VIII
do artigo 17 do Projeto, que trata da proteção amctenta t e do
ecutt tbr-to ecctoatcc como um direito de cada individuo

A matéria merece o devido tratamento no subst ttut tvc
em elaboração

-------------------~::~-~~~~~~=~~-~~~:~~:_-------------------------------------
lP19188-2 MANOEL MOREIRA PMDB
"''''•• ,...... ''' PARECER ."'''''''.'''''''''.

O estabelecimento de t tent es muito r'ig1dos, sendo o mesmo
que orototr-. descabe neste caso concreto, de vez Que, embora
se pretenda uma ordem econômica fundada na livre tntctat tva,
e tneaavet , no século corrente, a intervenção do Estado na e
ccnomta, quanto mais não seja nos per-tocos de depressão. com
pct tt tcas de r-evtcor-amentc da produção

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP19206-4 NELSON CARNEIRO PMDB
••• "''''•• '''. PARECER ."'."''''•• ''''''

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

lP19211-1 ANTONIO PEROSA PMDB
"''''.'''''' .. '''.''' PARECER .."'... * ..... '"

Por- ser mais apropriada a um texto constitucional a re
dação dada no substitutivo, o parecer' é pela r-ejetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lP192l0-2 ANTONIO PEROSA PMOB
•• ",,,,,,, ••• ,,, PARECER "'... "'''' ..... '''

A emenda do dtst tnto constituinte, com a devida vênia, é
a negação da própria f tst tr tcacão Pela rejeição --------------------------------------------------------------------------------

lP19209-9 ANTONIO PEROSA PMOB
...."''''''' .... ''' PARECER *•••*.... '"

Tendo em vista a orientação adotada no substitutivo, o
parecer é pela rejeição

-----------------------~-------------------------------------------------------

PMDBlP192l3-7' MANOEL MOREIRA
... "'."' ..... PARECER "'.... "''''••••

lP19212-9 MANOEL MOREIRA PMOB
•• "''''''' ..... PARECER •••",,,,*,,,.,,, •

O apoio e estimulo ao cooperativismo e outras formas de
assoctat tvtsnc tem um caráter especrr tco. voltado para incen
tivar a função social da propriedade

Pela rejeição

lP19207-2 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMOB
••• "' '" PARECER "'... ~

No entendimento do Relator, a mater-va tratada no ctepcet
t tvo que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
cecmer-ta. eis que a proposta de exctus tvtoace da folha de
salários para incidência de contr-tbutções sociais oest tnacas
a Seaur toace possui implicações bastante s tante tcat tvas no
financiamento de programas e ent idades f a consol idado~ no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação infraconstttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sent too , julgamos re
comendável acolher a emenda supr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

---------;p;9;~ã:;:--------~~~Õ~~Õ';~RÕS~--------------------------;;~~--------

"'."'''' •• '''.''' PARECER ••• "''''••• '''
Consoante ja assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo pro
póst to. é irrelevante para os objetivos a Que se propõe o ccn
trote externo a real taacão de fiscalização meramente conta
bl1 Interessa, isto sim o exame da gestão- de cada cr-aãc da
administração pública sob 05 aspectos financeiro, orçamentá
rio, operacional e patrimonial, como prevê o Projeto
Pela rejeição

-----------------------------------~-------------------------------------------

lP19190-4 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
"'.... "''''.'''''' PARECER "'••"''''''' ... '''

O ctapoatt tvc é totalmente inocuo Não ha necessidade de
le para garantir as regulamentações das profissões já estabe
lecidas por legi.$lação ordinária Por outro lado, não na no
Projeto Qualquer ameaça de perda desse direito ja adquirido

Enfim, não nos esqueçamos que a lei não poderá prejudicar
o ato jur'dico perfeito

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19191-2 NELSON CARNEIRO PMDB
•••••• "'•• PARECER ......"'''''''.

A emenda pretende suprimir o art. 360 Que impõe 1 imitação à
participação das entidades e empresas estatats na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servtocr-ee Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de eat ér-ta mais própria de legislação ordinária, pois o
assunto já é objeto de tratamento espectr tcc em dote decretos
execut tvcs , o Que demonstra a preocupação do Poder Público
COm a Questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a etscat t
zação dos -fundos de censãc- é competência de urna Secretaria
escectr tce do Mtnistério da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da onser-vãncta das normas le-

-------------~:~~_:_~:~~~~~:~::~:~-~:~!~~:~!::_--------------------------------
1P19192-1 NELSON CARNEIRO PMDB
."'''' ..'''.''''''. PARECER "''''••• '''''''''.

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão

-------------~:_~~~:.:~::.~~::~~-------------------------------------------------
lP19193-9 JOsé: CARLOS COUTINHO PL
....."''''••• PARECER "'... "''''.... •

O emtnente Constituinte Jose Carlos Coutfnho quer- modift
cal' a redação do 5, na verdade o 6, do ar-t 272 do Proje
to de Const ttutcãc. no sent ido de excluir dele a admissão da
seletividade do ICMS

Na verdade, inócuo é dizer que o ICM pode ser seletivo,
pois a autonomta estadual, com referência ao temosto Que lhe
compete, poderta fazê-lo mesmo sem previsão constitucional,
por não existir proibição

Entretanto, a comtssão.oa sf stemat taecãc está mantendo o
texto anterior

lP19194-7 NELSON CARNEIRO PMOB
"'''''''.'''''' ••• PARECER "'•• "''''''' •• '''

ccnctuurcs pela aprc>vação da Emenda por considerarmos, co
mo o autor, medida do mats elevado eectr-ttc de justiça

---------lP19~95:5---------Jõsé-c~R~õs-cõu~~~Hõ--------------------PL----------

... "'....."'''' PARECER "''''''''''.'''''''''.
Entendemos Que no texto ccnst ttuctcnat deva COnstar, em

10 lugar,a proibição de trabalho noturno e insalubre aos me
nores de 18 anos

A razão e bastante óbvta e não carece ccment ar tos Quanto
ao menor de g anos, só ser-a permitido na condição de apren

diz Ao nosso ver, a forma encontrada tr-ar-á gram:les bener t
Cios para ambas as partes s tnâtmente. quanto â duração da

~;Iornada de vabalho do aprendiz, caber-a a lei crotnar-ta r-equ-



PMDB

PMDB

:~~:::~~::~~-~~-~::~~~~-_:_-~~~::~~_:~~~:_~~-~~:~~~:_~~~:::~~~~~:_-------------
Em sua acepção mais ampla, pode-se atribuir ao pr-esente

artigo (314). a meta permanente de dotar a nação de um siste
ma integrado de transporte, capaz de permitir a circulação
racional de bens e pessoas

Tal formulação ressalta do fato, de que o, setor transpor
te é um produtor trrter-medtar-to Essa car-ecter tst tca determina
u-na interdependência muito estreita entre este setor e o de
sempenho das atividades scctc-zconômtcas do Pais como um to
(10 Daí a necessidade em se manter as diretrizes contidas no
artigo

A ntvat (Ia Lei Maior

-----------------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP19214-5 MANOEL MDREIRA PMOB
................ PARECER ..

A tmence procede, devendo a matar-ta suprimida ser encemt
nnaoa à legislação municipal

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP19215-3 MANOEL MOREIRA PMOB
••••••••• PARECER .

Devido ao cunho social de que se reveste o instituto da
usucapião urbana, cujo objetivo maior e assegurar o direito
de moradia a mt tnões de tamt t tas carentes, a meter-ta deve in
tegrar o texto constitucional

-----------------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P19216-1 MAIIJOEL MOREIRA PMOB
............ PARECER .

Efetivamente não existe motivos para que se dê 120 di
as de licença à gestante Por outro lado, caberá a .tet cr-dt
nar-ta estabelecer o prazo mais adequado E importante ressal
tar, porem, que deve permanecer a disposição seguinte "sem
cr-ef utec do emprego e do salário" Ha Que se garantir na
Constituição o referido direito a fim de Que não se cometa
arbitrariedade contra a mulher

lP19217-0 MANOEL MOREIRA PMOB
............. PARECER ...

De fato, o inciso VIII do artigo 52 já inclui entre os
bens da União os recursos minerais e os potenciais de energia
hidráulica, pelo que não na necessidade de se repetir tal ex
pressão no ar t 306, tambee por problema de racional tzacão da

-------------~:~:~~~--~~~~:._~~~!~~:~.:_~:~:_:::~!~~~~-~~-~~:~:~!:_~~:~~:_------
1P1921B-8 PAES LANDIM PFL
............. PARECER •••••••••

------------------~:~:_~:~:~~~~--~_:~:~~:-:~:~.:_~:~~~:~~:~::.:_:::~~~~:_--------
lP19219-6 CLÁUDIO ÃVILA PFL
............ PARECER "'••

Visa a Emenda dar nova redação ao dlsposit Ivo que disci
plina o tratamento tributário a ser dispensado á microempre
sa {ar-t 267)

Pelo exame do assunto, cneaamos à conclusão de que a mi
croempresa em face de sua importância econômico-social, deve
ficar imun~ aos Impostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos 1t'unlclp1os, ressalvados os previstos no art
270, itens I, li e V

Por outro lado, considerando-se a conveniência de Que a
mater1a seja tratada a ntvet nacional, para que se lhe impri
ma certa uniformidade, entendemos que a microempresa, para
fins de usufruir a imunidade, deve ser definida e caracteriza
da medlante 1e1 complementar-

lP19220-0 CLAUDIO AVILA PFL
..................... PARECER. .

conctutncs pelo não acolhimento conforme orientação dada

-------------~~_:~~::~:~:~~~---------------------------------------------------
lP19221-8 CLAUDIO ÁVILA PFL
............... PARECER ..

Pela rejeição
aetér- ta não cons.:~.:~:~:'~~~ _

---------~~~9;;;:~---------~~~~~~Õ ÁVILA PFL
................ PARECER *

Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo
---------~~~9;23:~---------~~Á~~~Õ-;~;~;---------------------------~F~---------

................. PARECER ...
Compartilhamos da preocupação do eminente autor da Emen

da, pela importância do assunto Entendemos, contudo, Que a
matéria deva ser objeto de Lei Comp1ementa~, vez Que a Cons
tituição devera estabelecer cr-tncmtos e nao cr t tér-tos de a
locação dos recursos Por isto consideramos prejudicada a
emenda

1P19224-2 CLAUDIO AVI LA PFL
.............. PARECER .

Sua Emenda está acolhida no Projeto-------------------------------------------------------------------------
lP19225-1 CLÁUDIO ÁVILA PFL
................... PARECER .

A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos
a conclusão de Que ela pode ser ace t ta parcialmente, por
quanto trata de aspectos que contribuem etet tvamente para o
aprimoramento do Projeto, tornando-o mats consistente

---------1~~9;;6:9---------cL;~õÍõ-Ã~ÍL~-------------..-------------;;L---------
................... PARECER •••••• "'••

A emenda deve ser r-ef et taoa por não ajustar-se ao enten
dimento or-eoomtnant e na Comissão da stst emat tzacãc

-------------------------~-------------------------------_.._-------------------
1P19227-7 CLAUDIO AVILA PFL
................ PARECER ...

Propõe a Emenda alistamento cor-taatcr tc e voto facultat1vo
Acolhemos a proposta do at istamento obrigatório _
Quanto ao voto facultativo, o eleitorado br-as tletr-c ainda nao
esta preparado para exercer esse direito Sua pratica poderia
ser prejudicial a r-ecr-esentat tvtoaoe cor 'it tca e popular dos
eleitos As grandes abstenções poderiam levar ao poder mino
rias r-aotca ts e comprometer a lisura dos pleitos devido a
corrupção eleitoral
Sendo o exer-ctctc do voto um dever ctvtcc. entendemos Que a

-------------~~~~~~!~~~:~~~:_~~-~~:~-~:~:_~:~-~~~:~~:--------------------------
1P1922B-5 VASCO ALVES
................... PARECER ...

Prejudicada Tendo em vista a aprovação da supressão

-------------~~_:~:~~~-~~~~~_::~:~-~~-~~~~::~-~:_~~~::~:~~~~~------------------
lP 19229-3 VASCO ALVES
........... PARECER .

O teor da emenDa não é matéria constitucional

------------~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP19230-7 VASCO ALVES PMDB
•••• *•••• PARECER .

A emenda apresenta dispositivos eper-eetcoaoor-es do proje-

tá Com alterações de redação, de car-t tcutcatcades e do dis
positivo Que se refere ao usucapião coletivo, somos pela sua
aprovação, na forma do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

1P19231-5 VASCO ALVES PMDB
................. PARECER .

A perda da propriedade r-esulta num desfalque cat e teomat .
num pr-aj ufzo, Significa anu l ar- o direito de cr-ccr teoaoe sem
indenização

conccr-ceeoe com a desapropriação do teovet Que não cumpre
sua função social, mas ccns tceremos injusto neqar- ao c-ocr-te-

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP19231'::'S VASCO ALVES PMOB

tãr tc rural o direito de retornar ao oonü nto de sua proprie
dade Quando lhe for irregularmente usurpado pelo Estado e,
sem receber a indenização devida

É a isso Que leva a "perda sumária
O resto dos dispositivos repete o projeto.

-----------------~:::_~:~:~~~~-~:_~~:~~:_--------------------------------------
lP 19232-3 VASCO ALVES PMDB
."'••••••• PARECE.R •••*•••••

A previsão do funcionamento do setor saude com recursos
fiscais e parafiscais está ccnteentaoa no suost ttut tvc do Re
lator Porém, a fixação do percentual de 1310 das Receitas da
União, Estados e Munidpios, não foi acatada por causa da li
mitação Que gera na elaboração dos orçamentos ao longo dos
anos

-----------------~:::_:~~~~~~~~-~~~~~~~----------------------------------------
1P19233-1 VASCO ALVES PMDB
••••• "'••• PAREC~R ••••* ••••

ccnctutncs pela rejeição por considerarmos a meter-ta mais
apropriada para legislação or-dtnar-ta

---------~;~9;34:Õ---------~;SCÕ-;L~ES-----------------------------;;õ~--

••••••••• PARECf;R .
Embora nada se possa opor, do ponto de vista t ttosõs tcc

ou toectoatco, ao texto sugerido, não cabe ao texto constitu
cional, e, especificamente na definição dos fundamentos e
principias da ordem econômica, fixar norma que venha infrin
gir o sistema econômico vfgente no Pais

-----------~:::_~:~:~~~~-------------------------------------------------
lP19235-B VASCO ALVES PMDB
................ PARECeR -

Pela aprovação parcial, nos termos do substitut tvc
---------~;~9;3~:~---------~;S~Õ-;~~ES-----------------------------;;~~--------

............. PARECE:R "' .
A emenda Ora sob, exame estabelece que ~Além de outros que

visem a melhoria de sua condição social, são assegurados aos
trabalhadores domesticas, os direitos previstos nos itens IV,
vr , IX X, XII, XVII, XV!!r, XIX, xxr rr e XXVI! do artfgo rs,
bem como a integração a previdência social e aviso prévio de
despedida, ou equivalente em dinheiro, e aos
trabalhadores avulsos os direitos previstos nos itens li, lU
IV, VII. IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, X.X, XXI, X~I1I, XXIV.
XXV, e XXX elo mesmo ar-t tac e lntegração na pr-evf dênc í a soei -

a1considerando Que no substitutivo, a classe dos trabalhado
res está plenamente contemplada não apenas nos aspectos es 
~ecHicos, bem como na sua extensão, opinamos pela rejeição

---------~~~9;ã7:;---------;;~~~-;~;~C~-------------~--------------;;~;-

................... PARECER .
Muitos dos aspectos na Emenda foram, no seu conteudo, a

provados e acatados no Substitutivo do Relator, embora com
outra redação

------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~~-------------~--------------------------
lP19238-2 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER ..

A Emenda não inova ou aperfeiçoa o Projeto, Quer técnica,
quer fur-rdtcamente

aefetcãc

1P19239-1 VASCO ALVES PMDB
• PARECER .*•••~•••

Tendo e'n vista a supressão do art 350 no Substitutivo,
fica prejudicada a emenda proposta de caráter aditivo

Pela prejudicialidade

lP19240-4 VASCO ALVES PMDB
............* PARECER .

A emenda tnt.r-ocuz novo "caput " para o art. 424, passando
o "caout ' original a 10 e elimina seus 20 e 30 , alte
ra, no lo do art 425 a expressão "as utll1zadas para suas
atividades produtivas" para "as utilizadas para caça,
pesca, extração, coleta, agricultura e outras atividades
or-cout j vas'", alongando desnecessar- i ementa o texto, concorda
mos com a supressão do 30 do art. 424, que vessa sobre a
execução da política indigenista, o termos -tnat tenãvet- t t
gura no -cenut« do ar-t 425 e no 20 do mesmo artigo, abre
exceção para a pesquisa e lavra de recursos mensais em terras
indlgenas, deferidas apenas á untãc pelo ar t 427 assim mes
mo em casos exceoctcnats Se aceita, a emenda desfiguraria
esse importante Capitulo

De modo geral, a proposta alonga por demais o texto
ccnsr ttuctcnat , tnser-tnoc disposições do Estatuto do índio _e
da legislação da FUNAI, as quais, em nosso entendimento, nao
devem fi9urar no texto constitucional, sendo cropr tc de lei
ordinária

Acatamos a sugestão para supressão do 30 do art. 424
por já existir Úrgão próprio da administração federal, execu
tando a cct tt tca tnotaentata

------------------~:~:_:~~~~~~~~-~~~:~~~---------------------------------------
lP19241-2 VASCO ALVES PMDB
.................. PARECER ..

A emenda apresenta extensa contribuição ao texto ccnst t
tuctcnat , abrangendo aspectos r-etat tvcs a fam11 ia, a criança,
ao adolescente, ao deficiente fisico, pr-evê medidas referen
tes ao tr-aoenio do menor, a privação da sua liberdade, ã com
petência dos poderes publicos no tocante aos diversos assun
tos

Apesar de considerarmos altamente mer-ttcr ta a proposta.
não a podemos acolher, na forma como se apresenta, pois ja
existe consenso quanto a ser mant ida a estrutura do Projeto

Quanto ao detalhamento, terâ melhor apreciação em ocasião
posterior, por tratar-se de matér-ta pr-onr-ta de legislação
or-dtnar-ta

---------------------------------------------------~---------------------------

1P19242-1 VASCO ALVES PMDB
..................... PARECER .

A Emenda propõe alteração de vários artigos da Seção da
Saude

Alguns asnectos foram contemplados no Substitutivo do Re
lator, com redação diferente Outros não

-----------------~:~~_:~~~~~~~~-~:~:~~~--------------------------------
lP19243-9 VASCO ALVES PMOB
'f' ••••••••• PARECER •••••••••

O mcncoct tc estatal da importação de mater ta-cr-tea qui 
mico-farmacêutica pode ser uma medida ut t t na assistênc1a
farmacêutica a população Porém, dada a complexidade do as
sunto e suas espectr tctoaoes , a mat er ta não deve ser conside
rada de mvej constitucional

-------------~:::_~:~:~=~~-----------------------------------------------------
1P19244-7 VASCO ALVES PMDB
.............. PARECER ...

Acolhida parcialmente, resguardando-se Q dtr-e t to a
intervenção e cesacr-ocr-tecão

------------------~:~:_:~~~~:~~~-~:~~~::_--------------------------------------
"1P19245-5 VASCO ALVES PMOB
............... PARECER .

A remunE.ração em dobro das férias pode ser cr-ejudtctar ao
orem-te trabalhador, no sentido que representaria um custo a
mais para o encr-eaeccr com ccnsecuentes reflexos ncs seus
produtos

5,73
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lP19245-5 VASCO ALVES PM09 lP19263-3 JOÃO PAULO PT

Entendemos que deva ser garantido o dlretto às ferias com
~emuneração integral

ção da comunidade na avaliação dos estudos previas de impac
to ambiental. Desta forma. ccnc tu uros pela crejudtctat tceee
da Emenda

iP19246-3 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Entendemos Que a redação atual do inciso é demasiadamente
oetartusta E fundamental estabelecer o cr-rnctntc do repouso
semanal r-emuner-ado Quanto ao restante, encarregar-se-á a lei
~rclinãria de regulamentar

1P19264-l JOÃO PAULO PT
• PARECER •••••••••

O caottuto que trata dos direitos cotet tvcs assegura a
par-t tcrcacãc direta da população em todas os ntvets da admi
nistração publica Desta forma. ccnctutecs pela m-efuctctat t
cace da Emenda

lP19247-l VASCO ALVES PMOB
........... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a cesnecess roaee do
detalhamento pretendido, já tnctutcc genericamente no ctscc
stt tvc

lP1924B-O VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais.
filantrõpicas ou comunitárias

1P19249-B VASCO ALVES PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão foi ecctntca parcialmente no eer tto. nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP19265-0 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

COnvém ressaltar o eer-tto de tn tctat tvas Que objetivam fi
xar- mecanismos de defesa do meio ambiente No entanto, a pro
posição em análise aborda eat er-ta Que podera ser mais adequa
damente tratada na legislação ordinária Desta forma. conclui
mos pela rejeição da Emenda

lP19266-8 JOÃO PAULO PT
• •••••••• PARECER •••••••••

Os cojet tvcs visados pela proposição já se encontram
atend1dos, no titulo Que trata das Garantias Constitucionais.
escectateente no artigo que prevê a ação popular, para, entre
outros aspectos. anular ato ilegal ou lesivo ao melo ambiente
Desta forma. ccnctutecs pela prejudicial idade da Emenda

A Proposição em exame apresenta vat tcsa contribuição que o
Substitutivo incorpora em sua essência
Pela aprovação parcial

lP1925l-0 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de Que a eater-ta em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

lP19250-1 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER .

Cuida a emenda do alistamento e visto dos estrangeiros
que preencherem as condições de permanência regular e resi
dência no Pa'is por cinco anos

O projeto e o subst ttut tvo incluem entre as condições de
etectntr toeoe , a nac tonat tcaoe br-as t t etr-a

Pela ref etcãc,

lP19253-6 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda de
sempenho cer tctente, somos de parecer Que todos os esforços
nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar. sem du
vida de grande alcance social. deve ser contemplada com ou
tras fontes de recursos

Pela r-efetcãc,

lP19268-4 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER •••••*•••

Pela refetcãc, considerando Que o novo Substitutivo do
Relator deu diferente redação ao utspcatt tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP19269-2 JOÃO PAULO PT

• •••••••; ~~:~~~~ã~·~~·:~;~r da emenda examtnada, ja se encontra ~
adequadamente atendida mediante o Que dtspõe o parágrafo 2,
do ar-t 306 (FUndo de exaustão) e o parágrafo 2. do art 30B
(compensação aos Estados e Munic'ipios gravados por medidas de
proteção)

Pela aprovação parcial

1P19270-6 JOÃO PAULO PT
••• " ••••• PARECER •••••••••

Pela prejudicialidade. tendo em vista a solução adotada pelo
Substitutivo

lP19274-9 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER •••••••••

Pela r-efetcãc.
A matéria prevista no item I foi outorgada aos Estados.

Não nã tecectr tc a Que os mcnf c tpf os legislem sobre aspectos
ligados a Administração própria Que digam respeito à compe
tência municipal

lP19267-6 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição considerando Que o novo Substitutivo do
Relator já deu nova redação ao dispositivo.------------------------------------------------------------------------------

1P19273-l JOÃO PAULO PT
•••• " •••• PARECER .

Pela rejeição. considerando que o novo substitutivo do
relator deu nova redação ao otsoos tt tvc,-------------------------------------------------------------------------------

1P1927l-4 JOÃO PAULO PT
........... PARECER •••••••••

Temos convicção de Que o tratamento dado â Questão. no

------------_:~~~:~!~!~~~.:_~-~-~::~~:~~~~:~--~:~~-~~~~~~~!~-~~~:~~~----------
lP19272-2 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. considerando Que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao dispositivo------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP19254-4 VASCO ALVES
••••••••• PARECER .

1P19252-8 VASCO ALVES PFL
.......... PARECER .

A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibili
dade do Autor em relação á justa eetvtnctcacãc das donas-de
casa (Inclusive camponesas) no sent Ido do reconhecimento de
seu direito á f111ação ao sistema previdenciário na quali
dade de segurado Entedemos. não obstante, Que a inovado 
r-a adoção do pr-tnctatc da cntver-sat tcaoe de cobertura da
Seguridade Social. acolhido no Substitutivo, proverá por Si
só. com a vantagem de sua generalidade. o fundamento até ho
je reclamado como necessar-tc á plena integração da dona-de
casa ao sistema oficial de previdêncla A partir de tal
provisão. nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se
postergar o exer-ci cio desse direito pelas donas-de-casa
m-as í tetres , cabendo á lei crdtnar-ta regular as bases des
se exer-ctctc

lP19255-2 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta de Emenda dispõe sobre ccnteuoo. cujos desdo
bramentos jurídicos, seacncc a praxe do Direito no Brasil,
melhor se coadunam com a legislação crotnár-ta e complementar.

lP19256-1 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER .

Assegura já o inciso XXVII do Projeto a assistência, pelo em
pregador, aos filhos e dependentes dos empregados. ate os
seis anos de idade, em creches e cr-e-escctas
.A limitação desse dever a empresas com mais de cem empregados
e o pagamento actctone t de um salário m'nimo ao trabalhador
Que tenha filhos parecem-nos descabidas no mérito e adequa
~os. em todo caso. ao âmbito da legislação ordinária

lP19275-7 JOÃO PAULO PT
•••••••"'. PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no suost ttut tvc

lP19276-5 JOÃO PAULO PT
......."'•• PARECER •••••••••

Inclui. sem just te tcacãc, os Municlplos como unidades re
neracas Não julgamos eccnsetnãvei a proposta, Que contradiz
a tradição de nosso ctr-ettc

1P19277-3 JOÃO PAULO PT
•••••••"'. PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

1P19257-9 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER .

A matéria de que trata a presente emenda é objeto do Que
ctscõe os artigos 426 e 427, do projeto

Pela aprovação parcial

lP1925B-7 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER •••••••••

Entendemos que os objetivos da proposição em estudo já
se encontram contemplados nos termos em Que se expressam as
normas eés tcas sobre meio ambiente estabelecidas no texto do
Projeto Desta forma, conctuteos pela prejudicialldade da
Emenda

lPt9259-5 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

sucr-tmnrcs , na elaboração de nosso subst ttut tvo. a ncr- 
ma da ar tnea -0-, do Hem IV, do ar-t 17, do Projeto, por en
tendermos Que contém matéria própria da lei or-utnàr ta

A Emenda propõe sua manutenção, alterada a redação.
Pela rejeição

lP19278-1 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

lP19279-0 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Cuida a Emenda de estender. tambem aos conscritos. o alista
mento etertcrat
O projeto permite o alistamento de todos os militares, com
exceção dos que estão no serviço tntctat
A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de Que os eearros ,
durante o per-tece eleitoral, Quando as Forças Armadas são
r-ecutatteoes pela Justiça Eleitoral par-a a manutenção da Or
dem, são mobilizados para cumprir essa mlssão
Esses militares não devem. portanto, participar do pleito

----------------------------------------------------------~--------------------

lP19280-3 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER "'••••••••

A singela definição proposta pela emenda, versando sobre a
destinação das Forças Armadas não nos parece oportuna. O
texto do projeto sob exame é mais conv tncente ,
Pela rejeição

lP19260-9 JOÃO PAULO PT
.......... PARECER •••••••••

O dipos1tivo em tela efetivamente trata de matéria infra
const 1tuctcnat , conforme as tradições do uu-ettc ar-ast tetrc
pela aprovação------------------------------------------------------------------------------

lP19261-7 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Convém ressaltar o mérito de tntctat tvas que Objetivam
fixar mecanismos de defesa do meio ambiente No entanto. a
proposição em estudo atvtca matéria tnrr-a-const ttuctonat , a
ser mais adequadamente tratada na t tsnts tacão or-dtnãr-ta Des
ta forma, ccnctutecs pela ref etcãc da Emenda

1P19262-5 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

ccnccecancs inteiramente com os argumentos Que justifi-
cam a proposição em estudo e entendemos ql..e seu cof et tvc já
se encontra contemplado nos termos em que se expressam as
ctsecs tcões sobre o melo ambiente - CapHulo VI do crcf etc,
Desta forma. ccnctutecs pela erejuctctat tcece da Emenda.

---------~P~926ã:3---------Jõiõ-pÃÜLÕ-----------------------------;;:----------

••••••••• PARECER •••••••••
Entendemos Que Os ctuet tvos da prcoostcãc em estudo já se

encontram atendidos nos termos em Que se expressam as dispo
atcões sobre o meio ambiente estabelecidas no texto do Proje
to de const ttutcão, estando. tnctuatve. prevista a par-t tctpa-

lP19281-1 JOÃO PAULO -pr
.......... PARECER •••••••••

Convém ressaltar o mérito de tntctat tvas que objetivam fi
xar- mecanismos de defesa do meio ambiente No entanto, a pro
ccs tcêc em análise aborda matéria infra-constitucional. a ser
mats adequadamente tratada na legislação ordinária Desta for
ma. conctuteos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

lP 19282-0 JOÃO PAULO PT
"'•••••••• PARECER .

A Emenda, atinente â ar tnea -b- do item I do artigo i2
do Projeto prevê a prestação alternativa de serviço aos con
vocados para o serviço mil1tar Que alegarem objeções de cons
ciência

Ao matéria já está devidamente tratada no texto em elabo-
ração -------------------------------------------------------------------------------

lP19283-6 JOÃO PAULO PT
••••••••• PAREtER •••••••••

O combate á pobreza e a garantia de uma existência digna
são deveres do Estado e de cada membro do corpo social Re
sultados portentosos e ract tvets podem' ser alcançados eeotan
te a justa proteção aos cteettcs do trabalhador e nectante
severo controle do dispêndio de recursos do Erário. Necessá
rio é. ademais. que a Lei Maior contenha 00 pr-tnctptc crista
lino do combate à pobreza
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lP19299-4 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP192BB-9 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida parcialmente no mérito, nos termos do suest ttu
t tvo do Rel ator

lP19297-B VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, nos termos do substitutivo, tendo em vis
ta a pertinência da matéria

lP19287-1 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do
relator deu nova redação ao dispostt Ivo-------------------------------------------------------------------------------

lP19310-9 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
.......... PARECER .

As numerosas emendas oferecidas ao artigo 97 e seus pa
rágra"'os do Projeto, conftrmam- a inexistência de consenso so
bre o tema ainda amplamente discutido nesta fase da elabora 
çãc legislativa Da média das sugestões analisadas, em seus
nucleos, frutificaram os dispositivos relacionados em artigo
do mesmo número do Substitutivo, Que tanto Quanto cosatvet
procura responder afirmativamente, em parte e em essência, às
finalidades pretendidas na proposição sob exame Pela aprova
ção parcial

1P19317-6 BRANDÃO MONTEIRO POT
••••••••• PARECER •••••••••

Não obstante deve-se r-econhecer- a louvável preocupação
do ilustre Autor em otsctct tnar minunctosamente os efeitos
práticos e legais da anistia, não nos car-ece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da 1mplement';:l"'ão, no texto const1
tuctonat

A redação do art. 475 do projeto, de resto aproveitado
com e-ntmas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forma Completar a concessão de nener tcto. deixando para
a legislação tnrr-aconst ttuctonat a regência dos aspectos esce
cs r tccs da anistia

Ressalte-se Que grande parcela dos preceitos sugeridos
acham-se no Substitutivo, pelo qual opinamos pela aprovação
parcial da Emenda-------------------------------------------------------- ---------------------

1P19309-S LUIZ INACIO LULA DA SILVA PT
• •••••••• PARECER .

A emenda se propõe suprimir o item I do ar-t 237 do cemtutc
do Estado de SH10
Entendemos ser necessária sua manutenção na forma como se
encontra no anteprojeto
Pela rejeição.

lP19312-S BRANDÃO MONTEIRO POT
.......... PARECER .

A manutenção do Estado de Defesa, como consta do projeto, nos
parece oportuna Mais brando do que o Estado de SHi0, o
Estado de Defesa é salvaguarda do Estado de inegável
cabimento para os casos próprios Que abarca
Pela rejeição

lP19302-B CRISTINA TAVARES PMOB
............ PARECER •••••••••

Entende o Relator Que a atribuição de competência para o
Conselho Nacional de Comunicação seja essencial, mas que pode
ser objeto de legislação tntr-aconst ttuctcnet

1P19~15-0 HAROLOO LIMA PC DO B
.......... PARECER .

A emenda propõe providência circunstancial Que ccnst ttut
mera programação a ser at r ttiuttra ao Governo, resultando des
necessária a sua inclusão no texto em elaboração

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19316-8 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda ora sob exame pretende assegurar à categoria_dos
trabalhadores taxtne tros e lavadeiras diaristas, além de ou
tros Que vtsem a melhoria de sua condição e segurança no tra
balho, vários dtrettos

Na verdade, no Substitutivo no cacttuto r r , art. 13 e ou
tros, os direitos são ext ens tvcs a todos os treaatnaccres ,
seja rural ou u-cenc, sem nenhuma dtscr tmtnecão,

Em se tratando de categoria especrt tca. julgamos que no
sentldo particular as matérias devam ser objeto de anét tee e
decisão pela legislação cr-cmér ta

Ante o exposto, opinamos pela rejeição
-----------------------~----------------------------------------------~--------

1P19305-2 CRISTINA TAVARES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Entende o Relator Que a União possa explorar, mediante
concessão, os referidos serviços

lP19306-l LUIZ INÁCIO LULA. DA SILVA PT
.......... PARECER •••••••"'..

A emenda visa a fusão das Forças Armadas, integradas pela
Marinha, Exército e Aeronáutica, subordinadas ao Ministério
da Defesa Em emendas de teênt tcc teor já nos manifestamos
contrar1amente, razão pela qual, igualmente, opinamos pela
rejeição

lP19311-7 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
••••••••• PARECER ••••••••••

A tese relativa á estat taacãc so S F N foi vencida
Comissão V, que tratou de matéria

Entendemos que o sistema misto, com predominância do Es
tado no setor, deve ser mantido, como propôs a Comissão Te
mática

Pela r-efetcêc

lP19313-3 BRANDÃO MONTEIRO POT
............. PARECER .

Apesar do mérito contido na presente emenda, car-ac.t er-tza-se
a mesma como meter-ta tecnicamente act tcaver à legislação
cr-dtnãr-ta •
Pela rejeição

lP193l4-1 BRANDÃO MONTEIRO POT
........... PARECER ..

De fato, a definição proposta é a que melhor atende aos inte
resses do Pa\s e assegura a brasileiros os beneficios sob as
formas de Subvenções, ou incentivos, ou outros instrumentos
de promoção da atividade econômica constantes dos planos e
programas de desenvolvimento nacional
Deve-se acrescentar que com a extçêncta de oomtct t to no sats
desses titulares tnoecnr-ee-ã qualquer desvio de bener tctcs
ou vantagens.
Pela aprovação oar-ctar nos termos do sucst ttut tvc.

lP19303-6 NELTON FRIEDRICH PMOB
••••••••• PARECER .

Entendemos devam ser mantidos, no novo texto ccnetttucto
na'l , os direitos adquiridos referentes às concessões de nea
qutsa e lavra de recursos mrner-ats , ficando a cargo de leis
tnrr-a-const ttuctcnats dispor sobre os casos Que venham a afe
tar os interesses do pats no desenvolvimento das atividades
mtnet-ats
Por essa razão somos pela r-efetcãc da Emenda-------- ----------------------------------------------------------------------

lP19304-4 NELTON FRIEDRICH PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo------------------------------------------------------------------------------

1P193aB-7 BRANOAO MONTEIRO POT
.......... PARECER .

Pretende o autor consagrar o cr-tncrctc do voto proporcional
O artigo 97 do Projeto tntr-oduz o sistema distrital misto,
voto majcr-ttár-tc, direto. secreto e proporcional.
Adotamos o referido sistema eleitoral por entendermos ser o
que melhor ater-de aos interesses da classe ccttt tca. dos par
tidos, dos eleitores e dos candidatos.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P19307-9 BRANDAO MONTEIRO POT
••••••••• PARECER •••••••••

O pr-tncf oto. em sua essêncta. foi acolhido na forma do
suost ttut tvc

Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------

PTJOÃO PAULO1P19283-8

lP19300-1 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER •••••••••

ccnctutncs pela rejeição pois a tr-ensecr-macãoce cargos
tem sido uma cr-ar tce Intermitente no Serviço Publico, haja
vista que a cada novo Plano de Classificação de Cargos há uma

grande Quantidade de cargos transformado com saiar tcs eleva
dos e não extensivo as aposentadorias

1P19289-7 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda, de qualquer forma, foi acatada, pois propõe
a supressão de parte do Art 351 e o mesmo foi totalmente I

suprimido pelo relator

------------------~:::_:~~~~:=~~-----------------------------------------------
lP19290-1 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

O ideal normativo da Emenda será alcançado através de dis
positivo amplo que estabelece a função social da propriedade
e a obrigatoriedade dos planos cr cenaecr-ea do espaço urbano,
na forma do sueet ttut tvc

----------------~~::_:~~~~:=~~-~:~~::~-----------------------------------------
lP1929l-g VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER •••••••••

Esta Emenda tem por objetivo estabelecer a oer tcdtctceoe
da revisão de isenções ou outros benee tctos fiscais pelo Le
gislativo competente (art 269 do Projeto de ccnst ttutcão)

Acontece que se trata de antecipação de -eceus ccer-anut "
que deve ser estabelecido em lei complementar, conforme dis
põe o referido art. 269, -in fine

-----------------~~:~-~~~~~~~~-------------------------------------------------
lP19292-7 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER .

A supressão das tmcntceoes tr-tbut ãr tae tr-autctcnats em
nosso direito contraria tendência crescente, entre os Cons
tituintes, Que vem se manifestando desde o inicio dos traba
lhos das Subcomissões e das Comissões 'renat tces

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19293-S VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER .

Os argumentos que justificam a cr-cpos tçãc somam-se a ou
tros em razão dos cuate acolhemos Emenda ant er tor- pela 'supres
são do ar-t 414 do projeto de Constituição Oesta forma, con
cluimos pela prejudicial idade da Emenda em estudo

1P19294-3 VIVALDO BARBOSA POT
........... PARECER ...

Convém ressaltar o mérito de iniciativas que objetivam fi
.. xar- mecanismos de defesa do meio ambiente No entanto, a pro

posição em análise aborda matéria infra-constitucional, a ser
mais adequadamente tratada na legislação complementar Desta
forma, conclu1mos pela r-ejetcãc da Emenda

1P19301-0 NOEL DE CARVALHO POT
••••••••• PARECER •••••••• fl

Em nosso parecer a emenda 1p16B15-5, optamos pela su
pressão da norma da a'l tnea "e ", do inciso IV, do art 17 do
Projeto

Como a eeenoa propõe sua manutenção, apenas Que com OU
;ra redação, somos pela rejeição

lP19295-l VIVALDO BARBOSA POT
••••• e<••• PARECER .

Busca a emenda estender o disposto no inciso I do artigo
276 as empresas publicas

Entendemos que o critério da tributação da empresa publi
ca deve ser a mesma da empresa privada-------------------------------------------------------------------------------

1P1929B-6 CARLOS CARDINAL POT
••••••••• PARECER ..

Pelas disposições contidas no texto Constitucional são
assegurados aos ~ndlos viverem segundo os critérios de suas
próprias culturas, o pleno usufruto das suas terras e dos
recursos naturais nelas ex1stentes Há mais, é dada competên
cia á unf ãc para proteger as terras, tnst ttutções , pessoas e
bens

Quanto ao direito à plena cidadania e assunto ainda pre
maturo O estágio de acut tur-ecãc dessas populações evidente
mente ainda não o permite.

Reconhecemos Que alguns 'nd'os, com aenodado esforço,
de1xam suas tribos e vêm para as c1dades trabalhar, estudar e
até concluir Um curso sucer-tcr , O grosso das tribos, todavia,
prefere a vida natural dos seus usos e costumes O avanço so
cial no texto constitucional é grande, resta apenas, num fu
turo próximo, o acesso e a plena integração do trmtc na vida
sôctc-eccnõmtca do Pats

Por tais considerações, deixamos de acolher a emenda
Pela rejeição

lP19296-0 VIVALDO BARBOSA. por
.......... PARECER "'••••••••

Temos convtccãc de Que o tratamento dado à Questão, no
Substitutivo, é o r-eccaencévet Pelo acolhimento per-ctat ,-------------------------------------------------------------------------------

------------------~:::-~~~~~~:~~-~~~:!.::_--------------------------------------
lP19284-6 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER .

A primeira alteração proposta foi acolhida pelo Substi-
tutivo, com outra redação A segunda e a terceira pertencem
à esfera de atribuições do legislador ordinário-------------------------------------------------------------------------------

lP19285-4 JOÃO PAULO PT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda procede quanto a aspectos importante da usucact
ao urbana

Entretanto, tendo em vista as cecut tar tcaces de cada mu
ntcrcto, a delimitação da ár-ea deve ser remetida à legislação
municipal

-----------------~:::_:~~~~:~~~-~:~:!.:~.:_~~~_!:~~~-~~-~~~::!.:~:!.~~------------
lP19286-2 JOÃO PAULO PT
........... PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no sucst t tut ivo
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lP1934S-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
................ PARECER * ..

Temos a corw t cção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequada no Projeto Pela prejudicial idade.-------------------------------------------------------------------------------

lP \9356-7 FERNANDO VELASCO PMDB
• PARECER ..

Optamos por manter, no texto constitucional, referência
apenas ao Banco Central do Brasil

-------------~:~~-~:!:~~~~--------------------------------'---------------------
lP19357-5 FERNANDO VELASCO PMOB
............ PARECER ..

A meter-ta contida na E:menda é t tptca de teatsracãc cr-ct
nar-ra

Pela r-ejetcãc da Emenda

lP19346-0 EG1DIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER .

Temos a convtccãc de que a mater ta em foco recebeu tra
tamento adequada no Projeto Pela c-ef uotctat tcace

---------~~~93;;:ã---------EGtõlõ-FE~REIRÃ-LI~Ã--------------------~;Õ;--------

............... PARECER ..
Temos a convtccãc de que a eater-ta em foco recebeu tr-a-

------------_::~:~:~_:~:~~~~~-~~-~~~!::~--~:~~-~~:!~~~:~::~~~~:_---------------
1P19348-6 EGíDIO FERREIRA LIMA. PM08
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de que a eater-ta em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~:~_:~:~~:~~-~~-~~~~::~--~:~~-~~:!~~~:~~:~~~~:_---------------
lP19349-4 EGíDIO FERREIRA UMA PMOB
• PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_:~~~:~-~~:~~~~~-~~-~~~!::~--~:~~-~~:~~~~:~~::~~~:_---------------
lP 19350-8 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
............... PARECER ..

Temos a ccnv tccêc de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Proj etc Peta or-ejudtctar tcaee-----------------------------------------------------------------------

lP19351-6 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
............. PARECER .

Temos a ccrwtccãc de que a mat ér-t a em foco recebeu tr-a-

------------_!~~:~!~-~~:~~~~~-~~-~~~!::~--~:~~-~~:!~~~~~~:~~~~:_---------------
lP19352-4 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER .

Temos a ccrwtccãc de que a eatér-ta em foco recebeu tr-a-

------------_!~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~!::~--~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:----------------
lP19353-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
• PARECER ..

Temos a ccnvtccãc de Que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~!~-~~:~~:~::_~~-~~::!::::_-~:!.~-~~:!~~~:~~:~~~~:_---------------
lP19354-1 LEZIO SATHLER PMDB
............. PARECER .

Pela r-efetcãc A emenda altera a comccstcêc tnterna das
tr-ansfer ênctas da untão. ao introduzir o Estado do Esp\rito
Santo na oar-t tctpacão das transferências ao Norte e Nordeste
Quer nos par-ear- que esse Estado desfruta de condições mais

------------_::~::~~~:!.:_~-~::~:::~~~::_~:_~:~-~:::~~::~~~~:~:~--------------------
lP 19355-9 LEZIO SATHLER PMDB
.......... PARECER ....." ••••

Pela cr-ejuctctat tcaoe , tendo em vista a scrucêc adotada pelo
Sucst ttut Ivo-------------------------------------------------------------------------------

PMDBEGIDIO FERREIRA LIMAlP19344-3

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP19322-2 EGíOIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento parcial, porquanto pretendemos deixar para o

-------------~:~~~~:~-~-~:~~~~-~~~~:~~::-~:~::_~~:~~------------------------
lP19323-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER .

Pelo não acottumento Procuraremos expung1r do Projeto as ma
terias tnrr-aconst ttuctonats , mas tal não ocorre com o dtecc
sf t tvo versado na Emenda

lP19324-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER .

As questões relacionadas com o sistema de Governo, em fa
ce das dtecussões que atnca se processam, sera definida após
a etabor-ecão do substitutivo

------------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~--------------------------------------
lP19325-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
................. PARECER .

As Questões r-etactcnacas com o sistema de Governo, em fa
ce das discussões Que ainda se processam, será definida após
a etaccr-ecãc do substitutivo

------------------~:~~-~~:~~~~~~~~~~~~:_---------------------------------------
lP19326-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

As Questões relacionadas com o sistema de Governo, em fa
ce das discussões que ainda se processam, será definida apos
a etaocr-ecãc do sucst t tut tvo

------------------~:~~-~~:!~~~:~:~~~:~:_---------------------------------------
lP19327-S EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER •••••••••

As Questões relacionadas com O sistema de Governo, em fa
ce das discussões que atnoa se processam, será definida após
a elaboração oc substitutivo

Pela prejudicial idade.-------------------------------------------------------------------------------
lP1932B-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
........... PARECER .

O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substi
tutivo

-----------------~::~-~~~~~~:~~-~:~:~~~----------------------------------------
1P19329-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
........... PARECER .

Pela rejeição, na forma do suost ttut tvc.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP1931B-4 HAROLDO LIMA PC DO B
••••••••• PARECER .

Conquanto altamente mer-trcr ta. a emenda estabelece normas Que
ampliam, além dos t teu tee fixados na elaboração do projeto, o
espaço de atuação das matérias conteudo dos ae t tqos 306 a 310
do projeto, salvo melhor ju'zo

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
lP19319-2 JAMIL HADDAD PSB
••••••••• PARECER •••••••••

A pr-esente emenda e atendida, em seu mérito, qual seja, o
de evitar a concentração dos eretos de ccmuntcacãc nas mãos de

-------------~~~:~~.:_~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~_:_~:~~~~~~~~-------------------
lP19320-6 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

-----------------~:~~-~:!:~~~~--~~::~~~-~:_~:~~~~~~~~-~~~~~~~~~----------------
lP19321-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB ~
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo não acolhimento Pr-ocur-ar-emos excunatr- do Projeto as ma
térias tntr-accnst ttuctcnats , mas tal não ocorre com o dispo
sitivo versado na Emenda.

lP19330-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
............ PARECER .

-------------------~:~~-~:!:~~~~.:_~~-~~~~~-~~_:~~~:~:~:~~~---------------------
lP1933l-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
............ PARECEP .

-------------------~:~~-~:~:~~~~.:_~~_:~~~~-~~_:~~~:~:~:~~~---------------------
lP19332-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.............. PARECER .

O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substi
tutivo

-----------------~::~-~~:~~~:~~-~~::~~:_---------------------------------------
lP19333-8 EGíoIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER •••••••••

-------------------~::~-~:!:~~~~.:_~~_:~~~~-~~_:~~~:~:~:~~~---------------------
lP19334-6 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
................. PARECER .

-------------------~::~-~~~~~~~~~.:._~~_:~:~-~~-~~~~:~:~:~~~--------------------
lP19335-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convtccãc de que a mater ta em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~:~_:~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~~-~~:!~~~~~~:~~~~:_---------------
lP19336-2 EGíOIO FERREIRA LIMA PMOB
........... PARECER .

Temos a convrccão de que a eate-f a em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~:_~~:!~~~:~~~~~~~:_---------------
lP19337-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER .

Temos a convicção de que a »atér-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade------------------------------------------;;.------------------------------------

lP19338-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
............ PARECER .

Temos a ccnvtccãc de Que a matér\a em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~:~-~~:~~:~~-~~-~~~!::~--~:~:_~~:!~~~~~:~~~~~:_---------------
1P19339-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.............. PARECER •••••••••

-----------------~~:~~~~:~~~.:_:~~~~_:~-~~~::_~_:~~~:::~~:~-~~~~~~~:~~~--------
lP19340-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.............. PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~:_~~:~~~~:~~:~~:~:_---------------
lP19341-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
............... PARECER ..

Temos a ccrwtccãc de Que a matér te em foco recebeu tr-a-

------------_:~~~:~_:~:~~:~~-~~-~~~~::~--~::~-~~~~~~~:~:~~~~~:_---------------
lP19342-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER .

-----------------~:~~-~:~:~~~~:~.:_~:~~-~-~:~:~~~~:~~-~~-~~:~~~----------------
lP19343-S SIGIrIARINGA SEIXAS PMDB
............ PARECER ..

Temos a ccnvtccão de Que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_::~:~:~_:~:~~:~~-~~-~~~!::~--~:~:_~~:~~~~~~~~~~:~:_---------------
lP19344-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

Temas a convtccão de que a meter-te em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela cr-efuctctat idade

1P1935B-3 FERNANDO VELASCO PMDB
.~ ••••••• PARECER •••••••••

Quem pode o mais, pode o menos Esta e uma regra geral
que se aplica bem ao caso Julgamos, pois, desnecessar to o
acresci mo sugerido

-----------------~-~~~:::~_:_~:~:_~:!:~~~::_---------"---------------------------
lP19359-1 FERNANDO VELASCO PMDB
........... PARECER .

A norma fur-tdtca tem que se fundamentar em fato concreto.
e não sobre fatos que poderão ou não ocorrer

Retirar a expressão "cu esta em curso de ser-v da al1nea
a do ar-t 317 e urra pr-ov tdencf a exigida por inumeros consti
tuintes, pols a sua manutenção levará fatalmente a abusos
por cer-te de escecuteecr-es de terra

Entretanto entendemos que a oer tntcãc da funcão social
da terra devera ser remetida a ieçts tacãc orotnar-ta

-----------------~:~:_~:!:~~~~-~:-:~:~~:_--------------------------------------
lP1936D-S FERNANDO VELASCO PMOB
................ PARECER ..

A nr tme tr-a proposta contem mater ta eececte tce de lei 01'
o tnar-ta

A e txacãc de limite de propriedade e inconveniente para
um pais, corno o nosso, de grande dtspontbt t tdece de terras
Ademais, cada exploracão aar-tcota exige um tamanho diferente
de ar-aa

O que se tem que levar em conta e a função social da ter
ra, objetivando o aumento da produção earcoecuar-ta

Pela r-ejetcãc da emenda--------------------------------------------------------------------------
lP19361-3 FERNANDO VELASCO PMOB
.............. PARECER .

O texto do of soos tt tvc e-nendauo e mats abrangente e aten
de perfeitamente ao pretendido pela emenda

-----------------~~~~-~~~:~~~~-------------------------------------------------
lP19362-1 FERNANDO VELASCO PMDB
........... PARECER ..

O conteúdo da emenda, em confronto com o do Projeto, não
obstante os nobr-es propósitos do Autor, não se harmoniza com
a s tstemat tca e os pr-tnctptos Que orientam o Sistema de Pla-

-------------~~:_:_~~~:~:~:~:_-------------------------------------------------
lP19363-0 FERNANDO VELASCO PMDB
........... PARECER .

A emenda pretende suprimir o ar-t 360 que tmcõe r tmt racãc a
participação das entidades e empresas estatats na manutencêc
financeira oe planos de previdência complementar para seus
servtoor-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta de matéria ma1s cr-onr ta de legtslação orctnar ta. pois o
assunto já é objeta de tratamento esoectf tcc em dois decretos
executivos, o Que demonstra a pr-eocupação do Poder Publico
com a questão Ressa1 te-se atnoa , que o controle e a fiscal 1
eacãc dos -runocs de censac- e ccmcetêncta de urna secr-etar ta
escectr tca do Ministério da Previdência e Assistência Social,
a qual incumbe o acompanhamento da obser-vãncta das normas l a-

-------------~:~~_:_~:~~~~~:~::~:~-~:~:~~:~:::_--------------------------------
lP 19364-B FERNANDO VELASCO PMDB
............ PARECER ~ .

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de s tmp t t t f car- a redação do Projeto pela ej tmf nação de ex
pressões ou de artigos prescindlve1s É cr-eter-tvet adotar uma
forma Que contenha o principio do dtr-etto. como o fez o Pro
jeto de ccnst ttutcãc. sem, entr-etanto. estender-se em aspec
tos que Qual tr tcae a matér-ta e Que são pertinentes à legisla
ção cr-dtnar ta

Pela rejeição
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lP19364-8 FERNANDO VELASCO PMOB TP19379-6 EliEZER MOREIRA fPl

---------~;~~365=ã---------;~~~;~~õr~~L;~~õ------------------------;;~~--------

••••••••• PARECER •••••••••
A autorização para o funcionamento das instituições fi-

nancetr-as, bem como dos estabelecimentos de seguro, previdên
cia e capital taacêo será regulamentada em lei or-dtnar-ta Por
esse motivo não há a necessidade de se definir no texto cons
titucional as atribuições dos bancos oficiais

Somos pe1a rej e i cão da enenca
---------~;~~3ãã=;---------;~~~;~~õr~~~;s~õ------------------------;;~~--------

........... PARECER .
A Emenda propõe alterar o cacut do artigo 284 do Projeto

de Constituição da Comissão de Sistematização
A meter-ta disciplinada pelo artigo em foco é de natureza

eminentemente administrativa, não se justificando a sua in-
clusão no texto constitucional

Assim, face á supressão, Que propomos, do artigo 284, en
tendemos prejudicada a, Emenda em exame--------------------------_ ..._--------------------------------------------------

1P19367-2 FERNANDO VELASCO PMDB
.......... PARECER ..

A zmenoa propõe alterar a redação do parágrafo untcc do
artigo 284

A Emenda apresentada pelo Nobre Constituinte contém as
pectos Que representam efetiva contribuição para o aperfei
çoamento do Projeto de' Constituição Que estamos elaborando

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial, propondo para
o ar-t igo em foco a seguinte redação "As dtsocntnt I idades de
caixa da União serão depositadas no sancc Central As dos Es
tados do Distrito Federal e dos Munlclpios, bem como as dos
()r9ãos ou entidades do poder PúbJ tcc e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalva
das os casos previstos, em 1ef "

Pelo acolhimento, na forma do Substitutivo

lP19368-1 FERNANDO VELASCO PMDB
............ PARECER .

A norma sobre a prescrição relativa aos direitos traba-
lhistas é processual, pr-ccr-ta da lei ordtnar-ta

Pela rejeição

lP19369-9 FERNANOO VELASCO PMOB
........... PARECER .

A presente matéria' destina-se ao capitulo sobre a compe
tência da untêc, onde é tratada

-------------------------~-----------------------------------------------------

1P19370-2 FERNANOO VELASCO PMDB
............ PARECER .

No entendimento do Relator, a matéria tratada no dtscost
t tvc Que se pretende suprimir figuraria melhor em legislação
ordinária. eis Que a proposta de exclusividade da folha de
satar tos para incidência de contribuições sociais destinadas
á Segur-idade possui 'Implicações bastante significativas no
financiamento de programas e ent idades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via legislação tner-accnet ttu
clonal poderiam ser fixadas as pr-ovisões indispensáveis ao
desoonr-amentc da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
ccmenuave t acolher a emenda sucr-ees tva. remetendo a meter-ta
a ulterior co-istoer-acãc, ao ensejo 00 processo legislatlvo
ordinário '

lP19371-1 FERNANDO VELASCO PMOB
........... PARECER .

Pela prejudicial idade A matéria já consta do projeto com

redação adequada a d1~crlmlnação de rendas constante do s ts 
terna Tributário Nacional do projeto

lP19372-9 FERNANDO VELASCO PMOB
........... PARECER ..

Optamos por nanter , no texto consratuctcnat , referência
apenas aos dirigentes do Banco Central do ar-ast t
Pela rejeição

lP19373-7 FERNANOO VELASCO PMOB
••••••••• PARECER ...

De fato, a natureza particular que reveste a intervenção
estatal no uosünto econômico, vinculada a preceitos relativos
a segurança nacional ou a interesses coletivos relevantes,
por sl so, justifica eventuais concessões de or-tvt tectcs
e/ou subvenções a estas entidades públicas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
serviços essenciais â população, e a produção de um conjunto
de bens estr-et eatcos que demarcam a sua relevante função so
cial e econômica, ao t eecc em que a distingue e a diferencia
da iniciativa privada

Nessa perspectiva so não justifica a concessão de benef'i
cios fiscais Que não sejam ext ans tvets as empresas privadas

Pela aprovação parcial, r-os termos do substitutivo

lP19374-5 ELIEZER MOREIRA PFL
............ PARECER .

A emenda, na verdade um substitutivo ao capttutc I da
Ordem êconômtca , não traz nennuma contribuição relevante aos
ntacoett tvcs onde tenta modificar e, em sua grande maioria
meramente repete o texto do projeto, notadamente em seus
itens principais como a intervenção do estado de empresa
nacional e o papel do capital estrangeiro na economia nac to
031

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------
lP19375-3 ELIÉZER MOREIRA PFL
.......... PARECER ..

Dá nova redação ao ar-t 40 do Projeto de Constituição,
escecs stcaocc em nove ltens o espaço geográf,co scer-e o qual
se exerce a soberania do -astaoc Federal" I ~

_ asoectt tca, alem disso, em onze itens os componentes do
patrimônio nacional e condtctcna a ur t t teacãc dele ã promoção
do desenvolvimento econômico e social

Malgrado a original idade de algumas disposições e o seu
f nepave t alcance social não consideramos oportuna a sugestão
Que e excees tvamente detalhada e anat t t tca-------------------------------------------------------------------------------

1P19376-1 ELIéZER MOREIRA PFL
............. PARECER '"

Pelo não acolhimento, tendo em vista que já constan como
bens da União os recursos minerais do subsolo

1P19377-Q ELIéZER MOREIRA PFL
.......... PARECER. .

Pelo não acolhimento, tendo em vista que os recursos natu
r-ata de suoer-r tcte pertencem não á União, mas aos legHimos
crcpr-tetar tos das terras sendo por estes ut t t taaccs , entre
outras formas, na agricultura

lP19378-8 ELIÉZER MOREIRA PFL
............ PARECER ..

Pretende alterar a redação do item I do ar-t 20 -oc Proje
to de Constituição para substituir a expressão "sccer-enta do
povo" por "acueranta nacional" Em nosso entender, naquele
artigo a soberania tnoecenoe de qual t r tcat tvos

lP19379-6 ELIÉZER MOREIRA PFL
........... PARECER .

A Emenda visa a acrescentar ao item V do ar t 20 do THu-

to I a expressão "cct tt tca- Em pr tnctpto. no contexto em que
esta colocada a na lavra "r-ecr-esentacãc- implica necessaria
mente em representação ccr t t tca No entanto, para evitar du
vidas na exegese do texto, vamos acolher a emenda------------------------------------------------------------------------------

lP19380-0 ~LIEZER MDREIRA PFL
........... PARECER ..

Visa à inclusão, no 'r ttutc I do Projeto de Constituição,
de dtsnos tt tvo relativo a população brasileira e a sua compo
sição A sugestão parece extrapolar os limites do texto cons
titucional

1P19381-8 ELIÉZER MDRE.IRA PFL
............. PARECER ..

Altera a redação do ar-t 30 do Projeto de const ttutcãc
para fazer referência á soberania nacional e não à soberania
do povo Em nossa opinião, o dispositivo emendado e meramente
oectar-ator tc e não oeve figurar no texto definitivo-------------------------------------------------------------------------------

lP19a82-6 ELIÉZER MOREIRA PFL
............ PARECER ..

Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do
Relator deu outr-a redação ao dispositivo-------------------------------------------------------------------------------

lP19383-4 ELIÉZER MOREIRA PFL
.............. PARECER .

Pela rejeição, considerando Que o novo subst ttut tvc do

-------------~:~~:~~-~:~-~~:~:_~:~~:~~_:~-~~:~~:~:~~~-----------------------_.:-
lP19a84-2 ELIÉZER MOREIRA PFL
............... PARECER ..

Pejo não eccthteenro. tendo em vlsta já se encontrar a ex
pressão Que se pretende acrescentar, inclusa em outras

1P19385-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC
........... PARECER ...

A Emenda vvsa dar uma nova redação ao preâmbulo do Projeto
de ccnst ttutcãc Que, a nosso ver, não aperfeiçoa a sua t tn
guagem nem a sua substância

lP19386-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC
............. PARECER .

A Emenda vtsa dar nova redação ao Titulo I do Projeto de
Constituição, numa tentativa de stntese e clareza

Apesar de representar um esforço louvavel de aperfeiçoa
mento do texto original, mantem alguns dispositivos ou pr trr
ctptcs Que não consideramos necessários á nova Carta

lP'9387-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC
••••••••• PARECER ........ "'.......

A Emenda, do Ilustre Deputado Siqueira Campos, abrange di
versos cam tutcs do Projeto, com profundas tnovecões estrutu
rais

Assim é Que os "utr-e ttos e t.ttrer-oeoes Fundamentais" Com
O Capitulo "Dos Direitos Individuais", são tratados no Artigo

9 , em nada Menos de 38 (trinta e alto) car-aar-aros
00 Artigo 10 ao 12, trata a Emenda dos chamados "Direitos

Sociais",
O Artigo 13, com dezoito (18) per-aa-aeos e os Artigos 13

e 14, com dois (2) paragrafos, tratam dos "Direitos cotet t
vos-

Seguem-se disposições sobre a "Nacionalldade", e Sobera
nia Popular" (Artigos 15, com Quatro paragrafos) e Soberania
Popular (Artigo 16, com oito parágrafos)

Por fim, no Artigo 17 e seus car-asr-atcs , são consignados
disposições concernentes aos Partidos scr tt tcoe

... mut t tp I 'cidade de temas esta a exigir um Parecer ter-cem
mct t-tntc em seu aspecto formal, por exigir análises parcela

das desses diversos segmentos do texto constitucional
Atendendo-nos á s ts temat t ca do Projeto e do Substitutivo,

cabe-nos uma anal tse oer-tuntor ta dos dispositivos at mentes
aos "necr-etos Individuais" (Artigo 9.) e "Direitos Coletivos"
(ArtigO 13)

No seu todo, o trabalho inova o contido no Projeto nova-
mente no aspecto formal, a partir do canut do Artigo 9 bem
como e'n seus parágrafos. notadamente nos paragrafos J 2
3,4,8,12,.28,35e38 ,.
tivo~ão se pode fazer uma apreciação detalhada desses disPos1

Um reparo,_a nosso ver, se impõe o cár-cer-e privado e a
~~~~~ldual1zaçao da pena já const am da teatsiacão penal ardi-

A enct tacãc do leque dos direitos tna l í enáve t s , a nosso
ver, e oemas taoa , como esta no 1 do artigo 9

t.cuvave t as disposições cont idas nos ctsccs t t tvos inovado
res ( 2, 3 • 4 , 8 , 12 e 28)

Ressalte-se, por fim Que as disposições contidas nos ar-t t
soe enfocados estão eor-eoeeente contempladas no Substitutivo

em fase de elaboração
A contribuição da er-enoa, assim, afigura-se-nos ver ida,

mornaente em se sabendo, Que se acham incorporadas, em sua
maioria, ao novo texto

Oprinido pela aprovação parcial dos diversos dispositivos
constantes da Emenda e ccncêfnentes aos capt tutcs que enrcca

mos, após as adaptações recactcnats , cremos Que a Emenda deve
r-a passar, a seautr-, pelo crivo, ana t t t tco dos especialistas
nas areas -ncs Direitos Sociais" e "Dos Partidos Pct r t tcos''

Quanto a parte que apreciamos, octnanos pela aprovação
parcial

Esta Emenda!. na parte dos direitos coletivos, especifica
mente or-centeecsc sinl:llcal e exectctc do direito de greve,
harmoniza-se em alguns pontos com o conjunto de normas Que r-e
SOlverem aproveitar em nosso substitutivo conforme pareceres

dados as Emendas lp16815-5 e lp143268 e propõe a manutenção
de outros Que não pretendem aproveitar

Har-montzar--ee com o esquema de nosso substitutivo a ple
na 1tcer-eace de associação sindical, devendo a lei regulaMen
tar as condições de reatstr-o e da representação nas conven
Çges coletivas de trabalho, a desvinculação do Estado a fiXa
ceo e desconto em fOlha da contrlbu1ção slnd'ca1 da caeesc--ta
Segundo aprovação em assémbléla a proibição de Que a lei e

xija autorização do Estado para fundação de sindicato ou fi
liação sindical, o asseguramento do exer-ctctc do direito de
greve

Portanto, nesta parte, somos pela aprovação parcial
Quanto aos ctsoos tr tvos que asseguram direitos ao traba

lhador, unificamos pelo cotejo da Emenda com o Projeto Que
diversos erece1tos já estão contemplados, emocr-a • e claro
com r-edação o tver-sa Neste particular, cabe-nos esclarecer
Que procuramos escctmae , no Substitutivo Que pretendemos ela
bcr-ar , toda matér ta pertinente a legislação cr-dtnar-ta, a exem
pTO, a de que tratam os tnctsos propostos na EMenda sob os
nr-a I, IV, VI e VII, bem como alguns detalhamentos ou parti
cularizações como a duração da hora ~oturna. os dias para o
~~~~~s~e~~~:~al e~~~~n6~~~~~ a cr-ctbtcão do trabalha gratuito

No Capitulo da Soberania Popular o autor- oferece algumas
inovações e faz varias alterações na meter-ta referente aos di
r-ettos oot it tcos

A maioria das sugestões tntear-e o substitutivo
Fazemos abjeções quanto ao alistamento aos oeeeseeta a-

nos, o comtctt to eleitoral de um ano, a tnetectot t tzacâo por
parentesco sem determinar o grau e a candidatura privativa de
brasileiros natos para membros da Câmara Federal e do Senado
Federal da aeoubt tca

E de ser man~ ida a redação do. Capítulo V, Seção I
Pela aprovacao parcial
No tocante ao Capitulo dos Partidos Por rt tcos o nobre Si9

netár to da Emenda propõe redação Que substitui, totalmente, o
texto original A Emenda pOSSUi sem duvida, altos meritos,
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1P19388-S SIQUEIRA CAMPOS POC
••••••••• PARECER •••••••••

Em parte a proposta encontra atbeecue nas ctseoetcões
rccat t aaoas Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P19390-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A matér1a objeto da presente Emenda será r-eexamtnada com
vtatas â elaboração do sunat t tut tvc

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P19389-3 SIQUEIRA CAMPOS POC
••••••••• PARECER •••••••••

Ampla e vat tosa contribuição, sob a forma da abrangente
Emenda de dtsocs tt tvc correlatos, que foi cer-ctatmente levada
em conta na eracc-ação do r tturo IV

Pela aprovação parc1al-------------------------------------------------------------------------------

1P19397-4 HAROLOO UMA. PC 00 B
............ PARECER ..

Suprime do ar-t 471 do Projeto de const ttutção a expressão
-aooutr-tncc o enfiteuta, sem ônus. pleno oosüntc da cr-ccr-te
ceoe'' Consideramos Que a proposta é pert1nente, mas julgamos
melhor oe txar a Questão dos Ônus ás uteccs tcõee dos respecti
vos contratos

PMO"1P1940S-9 DOMINGOS JUVENIL
• •••••••• PARECER •••••••••

A supressão proposta e aceitável
Pela aprovação

lP19404-1 DOMINGOS JUVENIL PMDB
........... PARECER •••••••••

Acolhlda no mérito. tendo em vista Que os artigos 336 e
487. Que ctscunnam Sobre a mater1a no Projeto da Com1ssão de
s tetemat teacãc, foram suor-tntoos no Substitutivo do Relator
Ver. a propósito, o teor do parecer dado á emenda numero
lPOO202-8

lP19403-2 DOMINGOS JUVENIL PMOB
.......... PARECER .

No entendimento do Relator, a matér-va tratada no disposi
tivo Que se pretende eupr-tmtr f1guraria melhor em legislação
or-dtnér ta. eis Que a proposta de exctustvtcaoe da folha de
sa'l ar f os para incidência de contribuições soctats destinadas
ê secur-tcece ecssut teor tcecões bastante s1gn1ficat1vas no
financiamento de programas e ent1dades já consot tceocs no
campo social

Somente med1ante tratamento via teats iacãc 1nfraconst1tu
ctcnat poderiam ser f1xadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da matéria, de modo a Que possam ser atendidos
os ctver-sos aspectos envctvtccs

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tve , remetendo a matéria
a ut ter-tcr ccns toer-ação. ao ensejo do processo legislativo
or-õtnár-to

IP194OQ-B DOMINGOS JUVENIL PMOB
.......... PARECER •••••••••

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

lP19401-6 DOMINGOS JUVENIL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pudemos constatar, do exame das mt1nares de emendas en
cam1nhadas a Com1ssão. Que há UM consenso Quanto á pr-ctetção
do trabalho noturno e tnsatuer-e ao menor de 18 anos

Com relação ao menor de 14 anos, o texto deve dispor a
penas Que só oooer-e trabalhar como aprendiz Quanto ao número
de horas e em Que idade devera começar a trabalhar. entende
mos ccnst t tutr- mater ta a ser regulamentada att-aves de tet or
otnãr ta

1P19406-7 DOMINGOS JUVENIL PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A jornada de trabalho de 40 horas semanais. como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas. como proposto em nueer-cetear-
mas Emendas. teve. de certo modo. um referencial comum
A matcr ta das propostas, mesmo na fase das Com1ssões 'temat t
caso seja pelas suas fust tf tcações , seja pela forma ere apre
sentação dos textos, sempre derronst rcu ser a matêr ta mais
adequada à legislação cr-dtnar ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural Que só a lei pode atender. Quarenta horas
não conviria a um ceter-mtnaoo momento da vida eccoôetce do
eeis , mas. pelo desenvo1v1mento tecnológico, por mot1vos de
interesse publico ou até por comprovadas razões de ordem cs t
coscctat , podem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno. Que mesmo no regime atual de 48 horas semanais. vá
rias cateçor tas, em decorrência de lei escectetca ou por for
ça de concutatas em acordos ou convenções coletivas. jã Cum
prem jornadas r-enuz toas

Num Quadro inverso. em Que a necess toeae imperiosa de
se expandir ou incrementar os rrtvats de produção, até como
medida de salvação nacional, pocere o Estado, em consonância
com os anseios do povo. propugnar por jornadas mais extensas.
desde que coaoensatcr tas a rüve t de remuneração. Esse, aliás,
é o exemplo Que nos da o Japão, onde a tntens tr tcecêc do tra
balho, longe de penat tzar o trabalhador, é o meto eficaz de
lhe orcctctar- melhor padrão de vida.

ass tm. considerando Que o Congresso Nacional, sempr-e
senatver às r-etnvtnotcacões dos trabalhadores e consc1ente
das realidades do pats , ooceeá, com matar t textbt t tcace. d1s
etet tnar ~ssa controversa questão, optamos por manter <apenas.
a t tmt tecãc da duração atar-ta do trabalho em B horas no ma
xtmc

1P19402-4 DOMINGOS JUVENIL PMOB
••••••••• PARECER .

Consideramos necessar-ta a manutenção. no texto constitu
cional, da garantia ao direito á remuneração super-ter- para o
serviço exn-ecr-ctnar-re, Quando autorizado em convenção, bem
como ao gozo de férias anuais. remuneradas

Concordamos, contudo, com O autor, ser descabtua a veda
ção do ser-vtco extraordinário ou sua t tmttação a casos de e
mergência ou força maior Esta categoria de trabalhadores,
deverá decidir, no processo de negociação da conventêncta e
condições da prestação de serviço extr-aor-dtnãr-tc

Da mesma forma, o montante da remuneração do eer-tcoc de
ferias deve ser objeto. de legislação ordinária. não do tex
to constitucional

Pela rejeição

1P19409-1 LEZIO SATHLER PMOB
••••••••• PARECER .

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_!~~:~:~_:~:~~:~~-~~-~~~~:!~--~:~:_~~:~~~~:!~~~~~~:.:_--------------
1P1941O-5 LEZIO SATHLER PMDB
.......... PARECER ..

Pela aprovação A proposta se coaduna com o entendimento

-------------~~:~~~~~=~!:-~~~~~~~:~-~:_:~:!~~:~~~:~~------------------------
1P19411-S LEZIO SATHLÊR PMOB
•••• "'..... PARECER •••••••••

A proposta já está 1mp1ic1ta na d1spos1ção do projeto
Rejeição

1P19407-5 DOMINGOS JUVENIL PMDB
.......... PARECER •••••••••

No entend1mento do Relator. a matéria tratada no utaccat
t tvc Que se pretende sucr-tmtr f1gurar1a melhor em legislação
or-ctnér ta, ets que a proposta de exctus tvtoaoe da folha de
salários para tnctoêncta de contr tbutcões soctats destinadas
à Segur1dade ncssut implicações bastante s tantr tcat tvas no
f1nanc1amento de programas e entidades já consolidados no

cam~a:~i:lmed1ant~ tratamento via teats tecãc tnrr-accnst t tu
ctcna t poderiam ser fixadas as prov1sões teotscensévets ao
desdobramento da matéria. de modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos _

Em vts ta da relevânc1a do assunto, e ccnatder-ancc-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido. julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-esetve, remetendo a matéria
a uj ter tor- consideração. ao ensejo do processo legislativo

-------------~~~~~~~~~:_---------=::_--------------------------------------------
1P19408-3 LEZIO SATHLER PMDB
• PARECER •••••••••

A matéria. objeto da presente emenda. é. tndtscut tvet
mente, de âmbttc tntr-aconst ttuctcnat

Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

PDC

PDCSIQUEIRA CAMPOS1P19S8]-]

lP19393-1 SIQUEIRA CAMPOS
............ PARECER •••••••••

lP19395-B SIQUEIRA CAMPOS PDC
••••••••• PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_:~-~~~~::~~::~~:~_:~_:~~~~:~~~--~:~:-~:~:~~~~--------------------
1P19396-6 SIQUEIR'A CAMPOS PDC
••••••••• PARECER •••••••••

O Subst1tuttvo contempla, em parte. o ccnteuoc da Emen
da Pela aprovação------------------------------------------------------------------------------

A emenda traz contr-tbutcãc teoor-tante, tendo ja sido
contemplada, em sua maior par-te.no texto do Projeto de Cons
tituição Alguns aspectos, tccavta, merecem r-epares Parece
razoável Que as fundações publicas devam receber um tratamen
to favorecido no tocante a cr-tvt iéatcs e subvenções A ênfase
no concurso publico é altamente eer-tecr-ta rneer teeente. no
caso de empresas publicas a exigência de concurso obrigator10
estabeleceria uma rigidez tnccecat tvet com um gerenciamento
empresar tal

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

além de bastante m1nue1sa Acontece Que em suas linhas gerais
ela se encontra esccrntca em nosso Substitutivo e por urna

questão de coer-êncta e de s tstemét tce m-eter-tece mantê-lo
nesse parecer é. ass tm. pela aprovação parcial uma vez

que como ressaltamos a maioria de seus conceitos integra o
Projeto

As sugestões concernentes ê Nacionalidade se coadunam com
a perspectiva de subs tf t ut tvo e deverão ser em muito aprovei
tadas.

Pela aprovação cer-ctat-------------------------------------------------------------------------------

1P19391-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC
.......... PARECER •••••••••

A emenda sob exame busca a alterar todo o r tturc VI do
Projeto de Constituição. ccnt tdos nos seus Quatro capf t utos
Devidamente analisada entendemos inoportuna a emenda. razão

-------------~~~~-~~~~-~~~~~~:_~~~~_:~~-~:!:~~~~.:_----------------------------
lP19392-3 SIQUEIRA CAMPOS POC
••••••••• PARECER .

A Emenda objetiva alterar a redação dos cecttutcs I e II
do Titulo VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sis
tematização. objetivando torná-los mais conctsos

Propõe, adema1s, a inclusão ou a substituição de alguns
etsccstt tvcs

Relativamente ao capttutc I. a proposta contém aspectos
que contribui em. eret tvamente. para o aprimoramento do Proje
to e Que serão tnccr-pcr-eoos ao nosso suost ttut tvc posto Que.
cctnctoenteeente com o Nobre Autor da Emenda. entendemos ne
cessário exctutr do Projeto os disposit tvcs de caráter tnrr-a
ccnst ttuctonat

A proposta de atr-tbutr- aos Mun1c\p1os competência para
tnst ttutr- taxa para er tmtnacão ou controle de at tv tdade
poluente. contudo, parece-nos conflitante com a s tst eeét tca
geral adotada na elaboração do Substitutivo O mesmo se d1
se com referência à aem tacãc das hip6teses de tnst trutcêc de
eecr-est tecs compulsórios e de teuntoaoe à imprensa

No que tange às modificações introduzidas no caottuto r r ,
por outro lado. entendemos que elas contrariam não apenas os
pr tnctntos que ncr-tetam a elaboração de nosso Substitutivo,
Quanto as opiniões expressas Pela mator-f a dos Constituintes
Que examinaram a matéria nas fases or-et tmtnar-es ,

Em relação a seção -oce nrcementcs- o ilustre parlamentar
propõe pequenas alterações. mais de forma. ao texto do atual
Projeto da Comissão de Sistematização Considerando Que tnu
meras alterações estão sendo efetivadas e Que. na forma Que
apresentaremos, alguns destes otscos tt tvos per-manecem, consi
deramos esta Emenda ccmo parcialmente aprovada

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP19394-0 SIQUEIRA CAMPOS POC
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda apresentada c-ence-se essencialmente ao Projeto
da Comissão de s tatemat taacâo. constituindo uma tentativa de
simplificar a redação Para tal. et tmtnou. em alguns casos.
expressões pr-esctncnvets , e, noutros casos, aerut tnou octs ou
três ctecos tt tvce num só

Entretanto, não levou em ccnstcet-ação o propósito atual
de excluir do texto a matéria referente a legislação tnrr-a
constitucional - Que. em ocasião pr-cctcta, deverá merecer a
cr-ectacêc favorável Ass1!"1. apesar de reconhecermos Que tal
contr-tnutcâc vem ao encontro oc esforço do Relator em tornar
mais suc1nto o sucst t tut'tvc, não poderá ser acolhida na tnte
gra, jà Que se optará por outra redação.

Em suma, a maior parte dos pontos expostos pela emenda
em aná11se cotnctoe com o Que se pretende manter na Projeto
de ccnsr ttutcãc .-------------------------------------------------------------------------------

lP19398-2 DOMINGOS JUVENIL PMDB
....."'•••• PARECER •••••••••

A emenda pretende assegurar ao eMpregado despedido sem jus
ta causa o direito de r-eat taar- o recolhimento de ccntr-tbut
cão previdenciárias em atraso. ou seja. aquelas compreend1das
entre a data da demissão e a da adm1ssão em outra empresa

Trata-se. como se vê, de marêr-ta pr-ópr-j a de lei cr-emar-ta

---------------~::~-~:~:~~~~---------------------------------------------------
1P19399-1 DOMINGOS JUVENIL PMDB
•• "''''.''' ••• PARECER •••••••••

Propõe a Emenda que se modif1que o art 263 do Projeto,
de modo a f1cal" expl1c1to Que tambem deverão respeitar deter
minadas garantias 1ntegrantes era estatuto do contr1buinte
(art. 264) as contribu1ções ~prev1stas em leP e não apenas
aquelas cuja cr1ação seja autorizada pela Carta Magna

Assiste razão ao nobre Constituinte. daI que o Substitu
tiVo deste Relator já incorpora essa preocupação. tanto no
novo texto correspondente ao al"t 263. Quanto. por exemplo.
em dtsposit1vo especHico, ao prever a 1nstitu1ção de outras
contr1bu1çÕ8S destinadas a garant1r a manutenção ou expansão
da Segur1dade Soc1al

----------------~:~~~~~~~~~~~-~~~:~~~----------------------------------------
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1P19412-1 LEZIO SATHLER PMDB
."' PARECER ••••••"'.'"

Pelo não acctntmento. nos termos da redação adotada no
suns t í tut tvc

lP19418-1 NELTON FRIEDRICH PMDB
...."' PARECER .

Para maior Clareza do texto, optamos por outra r-ede 
ção Portanto, nosso parecer e pela -ejetcãc

lP19415-6 RUY NEDEL PMDB
•••••• "'•• PARECER .... "'•••••

Concordando com as razões expostas pelo autor em sua just t
r tcaçãc somos pela aprovação da amence-------------------------------------------------------------------------------

lP19417-2 NELTON FRIEDRICH PMDB
••••• "'''' •• PARECER •••••••••

Acompanhando os projetos aprovados na subcomtssão e comissão
temát1ca, preferimos cetxar que lei regule a matéria
Pela rejeição

1P19436-9 DOMINGOS LEONELLI PMDB
••••••••• PARECER ."'•••••••

Pela r-efetcãc. na forma do Substitut1vo

lPl9434-2 MANOEL MOREIRA PMOB
••••"' •••• PARECER ••••• "'•••

A presente emenda foi aproveitada na forma proposta pelo
seu autor

Pe1a Aprovação

lPl9435-1 MANOEL MDREIRA PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

Segundo a tr-edtcâo do Direito brasileiro, a Emenda em causa
trata de aatér-ta tnrr-accnst ttuctcnat , merecendo ser conside
rada Quando se tratar da legislação complementar e ordinária

lP194SB-5 DOMINGOS LEONELLI PMDB
.......... PARECER ."' .

O projeto já resguarda em diversos setores, mormente no
caotturc dos utr-ef tos scctats O primado de trabalho coro dt
r-ettc das pessoas

Pela rejeição

lP19437-7 DOMINGOS LEONELLI PMOB••*•••••• PARECER '"
Embora a Emenda se r-er tr-a ao Art 312, o teor do disposi

tivo contempla um dos aspectos do tnst t tuto da -enr tteuse'", o
qual integrará o TíTUl.O X _ OISPOSICOES TRANSITORIAS

A ext tncac do instituto da "enfiteuse- e, conseooentemen
te. das obrigações do mesmo decorrentes estão propostas no
Art 471 do Projeto de Constituição e deverão ser contempla
das no Subst ttut tvo, de forma bem mais ampla

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo

1P19439-3 DOMINGOS LEONELLl PMDB
............... PARECER "' "'..

A emenda preconiza o alistamento, para fins etettcr-ats , dos
mt t t t ar-es , com exclusão dos que prestam serviço militar
obr-tçatõr tc Em Que pese a longa e fundamentada just tr tcacãc,
opinamos pela sua rejeição

-----------~-------------------------------------------------------------------

PMDB1P19413-0 RUY NEOEL
."' PARECER •••••••••

Pelo acolhimento

lP19414-8 RUY NEOEL PMDB
•••••• "'•• PARECER ••••• "'....

A Emenda em exame propõe a supressão do ar-t 18 do Pro
jeto de ccnet ttutcêc

A supressão e juet te tcede pelo fato de que a matéria se
encontra enunciada no dispositivo Pr tmatr-c do Projeto

ccnccr-oanoo com a sugestão apresentada manlfestamo-nos
ae 1a sua aprovação

lP19416-4 RUY NEDEL PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O d1spos1t lvo em Questão contem preceito de efeito mora
lizador, consagrado em todos os s tat smas crevtoenctér-tcs do
mundo, razão pela QUal rejeitamos a proposta de supressão ou
alteração do mesmo

~------------------------------------------------------------------------------

1P19419~9 NELTON FRIEDRICH PMDB
...... "'••• PARECER ......"'•••

De acordo com as propostas da suocomí ssãc e da comlssão
ter-et tca. optamos pela rejetcão dessa emenda Que prevê a
eeeat teacêo das tnst ttutcões r tnancetr-as

1P19440-7 DOMINGOS LEONELLI PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A despeito de seu mérito, a emenda envolve matéria de na
tureza não constitucional

Pela r-ef etcãc

1P19420-2 NELTON FRIEDRICH PMOS
........... PARECER ."' ....... "'••

Pela rejeição
Nos termos do SUbstitutivo são mantidos os otsccstt tvos

referentes a direitos accutr-toos sobre pesquisa e concessão
de lavras, deixando-se para leis cr-emar-tas a tarefa de regu
lamentar as ettuacões Que afetem aos interesses do pais

Por essa razão, somos pela rej etcão da emenda

1P19421-l NELTON FRIEDRICH PMOB
•••• "''''••• PARECER ••••"''''.'''.

Pela rejeição Matéria não const t tuctonat-------------------------------------------------------------------------------
1P19422-9 NELTON FRIEDRICH PMOB
"' PARECER •••• "' .

No essencial, a emenda ja está contemplada no texto do
Projeto de ccnt ttutcão Alguns aspectos, tccevta. por sua ea
oectat tcece devem ser tratados na legislação crctnér-ta

Pela aprovação parcial

lP19423-7 NELTON FRIEDRICH PMDB
•••• "'•••• PARECER .

Sem embargo do apreço pela intenção Por não aeetccer-ee
a outros nr-tnctctos ou pela sua tncer-t tnêncta com o tema, a
proposta não alcança acolhida Pela rejeição

1P1944l-5 DOMINGOS LEONELLI PMDB
.......... PARECER •••••• "'••

A emenda busca dar nova redação ao art 248 e do projeto
A suust i tutçãc dos textos não nos parece oportuna
Preferimos a redação do projeto sob exame
Pela r-ejetcãc

1P19442-3 DDMINGOS LEDNELLI PAlOS
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta já esta tnc t 'ic1ta na dtecos tcêc do projeto
Rejeição

lP19443-1 DOMINGOS LEONELLI PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe o autor estabelecer Que a matcr ta coe eleitores
ocoer tãc oest ttutr- do cargo aquele Que decair da confiança
coletiva no exer-ctctc do mandato

Fazemos objeção a proposta, tendo em vista Que os manda
tos não devem ser cassados pelos eleitores

Pela r-efetcãc

1P19444-0 JORGE HAGE PMOB
••••••• "'. PARECER ."'....."'••

Pelo acolhimento parcial, na forma como o assunto fol tr-a
tado no sucst 1tut tvc

lP19424-5 NELTON FRIEDRICH PMOB
••• "''''''' •• ''' PARECER "'•••• "'''''''.

Pol'itica asr tccte e matéria escectt tca de lei cr-dtnar-ta
Nas utscos tcões 'rr-anst tor-t as ja ftcou oetermtnaea a pro

mulgação de lei ear tccta e meios deve ser objeto de lei crdt-'
SOMOS, pois, pela aprovação oar-ctat da Emenda

lP19425-3 NELTON FRIEDRICH PMOB
•• "'••••• '" PARECER "'.."'••••••

A Emenda procede, por enfocar aspectos Importantes do
instituto da usucapião urbana, especialmente Quanto a assegu
rar o direito de moradia a mt tnões ele famílias carentes

Entretanto. tendo em vtsta as necut tar tcaces ue cada mu
ntcrctc. a de l tmt t açâc da ár-ea deve ser r-eraet 1da a legislação
montctpat

Pela aprovação parcial, nos termos do subst ttut tvo

lP19426-1 NELTON E'RIEDRICH PMOB
.......... '" PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela m-ejuotctat toace

1P19427-0 NELTON FRIEDRICH PMDB
•••••• "'•• PARECER "''''.'''''' ••••

Pelas pecut tar-toaoes do refino do gás natural, diferente
do cetrctec. não se cons toer-a necesear-tc estabelecer no texto
ccnst t tuctonat o monopol10 do seu refino Trata-se de proces
so menos complexo Que poderá ser realizado possivelmente pelo
próprio usuário Pela r-ej ercsc-------------------------------------------------------------------------------

1P1942B-B NELTON FRIEDRICH PMDB
........... PARECER •• "'••••••

A nova redação da attnee "rn" do item IV~ do ar-t 17 do
Projeto, proposta nesta Emenda consagra o nr-tnctptc da untct
cana sindical, ao passo Que optamos pelo pluralismo, embora
com alguma exceções (parecer à emenna lp16815-5)

Pela rejeição -

1P19429-6 NELTON FRIEDRICH PMDB
••••••"'.'" PARECER •••••••••

Pelo não acotnteentc. tendo em vtsta nosso objet1vo or-e
ctpvc de evitar a morostdace e delonga na tramitação de maté
r tas legislativas. em função de ar-t tr tctos pouco recomenda
vets como o que preconiza a Emenda

1P19445-B JORGE HAGE PMOB
.......... PARECER ••••••• "''''

Tendo em vtsta a orientação adotada no subst ttut tvc, o
parecer e pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP19446-6 JORGE HAGE PMDB
.......... PARECER ... "'••••••

A matér-ta proposta como 1 encontra-se no titulo V,
capitulo I, seção II

O proposto como 2 é meter-ta de legislação ordinária
Pela prejudicialidade

1P19447-4 JORGE HAGE PMOB
.......... PARECER ..... >lO"'."' ....

A Emenda propõe o acr-ésctec de et tnea "1- ao item VI do
Artigo 17 do sr-of eto. utsctpt tnanoc as t tcttacões publicas

Trata-se de t'ip1ca mater ta da legislação ordinária
Pela rejeição

lP1944B-2 JORGE HAGE PMDB
•••• "' ..... PARECER •••",.",,,,••

A matéria objeto da presente emenda será r-eexamtnaca com
vtatas ã rcr-mutecão do suost ttut tvc
__Assim. pelo seu acolhimento

lP19449-1 JORGE HAGE PMOB
............ PARECER .

O mecant seo eectsõr-tc que resulta na fixação do salário
m\nimo e mesmo o rol de necessidades bàs tcas Que deve cccr-tr-,
são, a nosso ver, matéria a ser tratada na teats racãc crot

nar ta
No que se refere a gestante, constoer-amce neceesér-to que

a Constituição assegure seu emprego pelo per-tece Que a licen
ça perdurar e cetxamos à te t ordinária, tnstr-umentc mats r te
xtver , a definição de sua duração

É objetivo de todos nós a elevação, no curto prazo, das
condições de vida do r-ur-tccta Parece-nos Que a aspecf e f caçâo

de aposentadoria diferenciada pertence, igualmente, à ter
crdtnar-ta, enquanto perdure a diferença entre campo e cidade
no que toca a ccndtcões de vida e de trabalho

Temos dúvtda finalmente, acerca do tnteresse da classe
trabalhadora numa participação na gestão das empresas, car-t t
ctnacãc Que, no sistema econõnrtcc regido pelo pr1nc'Pio da
t tvre iniciativa, só pode ser mtnor í târ ta e stmnót tca. legi
timadora de oectsões que nem sempre favorecem o trabalhador

Pela rejeição

1P19433-4 NELTON FRIEDRICH PMOB
•••••• "'•• PARECER ."'''' ..... '''.

A proposta já estã tmcj tct ta na ctspos tcãc do projeto
Rejeição

lP19430-0 -NEl.TON FRIEDRICH PMDB
.......... PARECER •••••••••

A proposta já está impl 'cita na utsccstcãc do projeto
Rejeição

1P19432-6 NELTON FRIEDRICH PM08
."''''•••••• PARECER ••• "'''' .....

A presente emenda, contém aspectos Que se harmonizam
com o entend1mento geral contido no Projeto elaborado pela
Comissão de Sistematização

Assim, somos pelo seu acolhimento parcial

lP 19450-4 JORGE HAGE PMDB
........... PARECCR ••••"'.....

a matér-f a de organização inter-na do executivo federal é infra
-const í tuctona t Pelo não acolh1mento

PlfDS1Pl9453-9 JORGE HAGE
............ PARECER •••••••••

1P19452-1 JORGE HAGE PMOB
."'."''''•••• PARECeR ."'•••••••

a espectt tcacão e cesnecessãr-ta, face aos termos do subst ttu
t tvc 'Pelo não acolhimento

lP19451-2 JORGE HAGE PMDB
••••••••• J?ARECER .

A elevação gradativa da participação dos Estados, Dis-
trito Federal e Mun1c'ipios na arrecadação tributária, como
prevista no item II do 10 do artigo 461, foi a~formu'a en
contrada, desde a Subcomissão dos Tributos, para cosatctt t tar
as acomodações necessárias e uecos-t-entes dessa elevação Pela
rejeição

PMDB1P1943l-8 NEl.TON FRIEDRICH
."' PARECER ."'•••••••

Matéria, não ccnst t t uctonat
Pela nef etcãc
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As Questões relacionadas com O s ts tema de Governo, em fa

ce das d \ scussões que ainda se processam ser-a def \ n1da anos
a el abor-açâc do substitutivo

------------------~~~~-~:~~~~~~~~~~~~~:_---------------------------------------
lP19454-7 JORGE HAGE PMOB
................. PARECER ..

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada
no substitutivo

lP19455-5 JORGE HAGE PMDB
.............. PARECER ...... ,...........

Para maior clareza do texto, optamos por outra eeca -

-------------~~~--~~~:~~:~.:._~~::~-~:::~::_~-~::~_::~:~:~~----------------------
lP 19456-3 JORGE HAGE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A pr-opos f ção em exame abrange o cr-tncrotc da vinculação
de recursos para o ensino. tendo sido aprovada na forma do Su
cst.t t ut tvo-------------------------------------------------------------------------------

lP19457-1 JORGE HAGE PMOB
........... PA.RECER •••••••••

-------------------~::~_::~:~~~~.:._~~_:~:~:_~~_:~~::~:~:~~~---------------------
lP19458-Q JORGE HAGE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda pretende restringir a União a competência para
instituir encr-est tnos compulsórios. determinar prazo para a
sua devolução em montante monetariamente corr-tatoo. bem como
assegurar ao contribuinte a faculdade de ut t t tzar- o credito a
eles referente para compensar debites para com a União

A proposta, não obstante os elevados crcoós ttcs Que a tns
ctr-aa, cont t tta com a opinião da maioria dos ccnst ttutntee
que exemtnarem a materia em fases anteriores

-----------------~:!.:_~:~:~~~~-------------------------------------------------
1P19459-B JORGE HAGE PMOB
........... PARECER .

Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui
examinada trata de matêr-f a tntr-accnst ttuctcnar , cabendo,
ccts , ser objeto de cuidadosa ccns tcer-ecãc em etapa posterior

-------------~~-~~~~:::~_!.:~~:!.~:~~~-------------------------------------------
lP19460-1 JORGE HAGE PMDB
.......... PARECER .

Pela rej etcão para resguardar as escolas. confessionais,

------------_:~::~::~~~::~-~~_:~~~~~:~~~~:_------------------------------------
lP19461-Q JORGE HAGE PMOB
.......... PARECER ..

A preocupação da Emenda oferecida e a mesma cont toa no texto

-------------~~-~~~~::~--------------------------------------------------------
lP 19462-8 RONAN TITO PMOB
........... PARECER •••••••••

-------------------~~!.:_~:~:~~~~.:._~:_:~~~:_~~_:~~::~:~:~~~---------------------
lP1946;;-6 ULDURICO PINTO PMDB
.......... PAREC~R •••••••••

A presente emenda tem por fim estender os oener tctos da
am st ta prevista no ar-t 475 do pr-cj etc aos Que foram inati
vaoos por declaração de incapacidade f~sica ou mental

E inegável a boa intenção demonstrada pelo ilustre autor.
buscando reparar injustiças cometidas aqueles que. por pro
cessos artificiosos foram afastados de suas funções

A generalização pretendida, entretanto, torna tnexecutvet
a aot ieecãc da regra em questão. face a 'mpossibilidade de se
ctat tnautr- das declarações de í ncapac t t ação aquelas emitidas
irregularmente. por razões por f t tcee

Não na como atender a tal pretensão devendo o interessa
do ass tnae-se na faculdade prevista no ar-t 429 do Projeto e

contido no subat t tut tvo
Pela pr-efuctctat toeoe

1P19464-4 ULDURICO PINTO PMOB
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento car-ctat , nos termos do substitutivo

lP19465-2 RONAN TITO PMOB
.......... PARECER ..

te-os a convtccêc de que a matéria recebeu tratamento ace 
ouado no Projeto

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
lP19466-1 JORGE HAGE PMOB
............ PARECER .

A Emenda vtsa suprimir a a1 tnea ·b" do Hem II do 11 do
Art 272 -

Mesmo admitindo-se a ncsatm t tcace de alguns estados se
se t tr-en afetados pela medtoa , durante algum tempo, é de se
observar Que a não incidência prevista no r-erer-tcc dispositi
vo atende- melhor ao objetivo dO "ceserwcrvtmentc equilibrado
entre as varias r-eatões do Pa\s~

Portanto, considerando-se os efeitos da medida, com todas
suas ooss tvets implicações, estamos certos de que, em termos
nacionais, haverá maiores cenet tctos se mantida a não inci
oêncta. como a estabelece o supracitado otsccs tt tvc

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
W19467-9 JORGE HAGE PMOB
.......... PARECER .

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo

lP19468-7 JORGE HAGE PMOB
............. PARECER •••••••••

Pretende a Emenda dar nova redação ao Hem II do lO do
Art 272

Revendo esse dispositivo, verificamos que trata de maté
ria especifica. a qual envolve aspectos tacntcos relativos â

tr'ctuêncta de dois impostos
Em face desses fatos, chegamos ã conclusão de que o assun

to deve ser disciplinado a mver de legislação tner-eccnst ttu
tuctcnat , razão por Que procedemos a sua supressão

Pela rejeição

1P19469-S JORGE HAGE PMOa
••••• "'••• PARECER •••••••••

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vtata a opção
do Relator por manter no texto do subet ttut tvc um mf ntmo de
esnectr tcacãc das bases de incidência de contribuições para o
Fundo Nacional de Seguridade Social No que respeita especi
almente ã contribuição empresarial, o entendimento do Relator
e no sent tuo de excr tcf tar- a ntver-s te tcacêc da base, de modo
a romper com o ctr-cutc vicioso gerado pela incidência excru
s tva sobre a folha de satar-tcs Quanto á manutenção do fatu
ramento e do tucr-c parece-nos óbvio que se trata de fatos
geradores diferentes. que poderão ser utilizados pelo legls
1aoor de acordo com as oecut tar toaoee econômico-financeiras e
operacionais de cada contribuinte

1P1947Q-9 RONAN TITO PMOB
.......... PARECER "'••••••••

Pelo não acolhimento por ter sido suprimido o ctsnos tt tvc
emendado

1P19471-7 RONAN TITO PMOB
.......... PARECER ••,. .

Pela rejeição A emenda já se er ccntr-a parcialmente aten
dida

SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP19472-S RONAN 7110 PMOB
............ PARECER .

Ao Poder .nmtctar-to cabe df r tmí r- qualquer dúvida sobre
relação entre pessoas, ou entre estas e o Poder Publico

A Constituição cabe garantir os direitos individuais. no
caso o direito de propriedade

Somos, pois. pela rejeição da Emenda•

lP19473-3 RONAN TITO PMDB
.."' PARECER .

Pelo não acolhimento pois a cr-ctbtcêc seria mats uma in
just'ça Que se cometeria com as professoras •

-------------~-----------------------------------------------------------------

1P19474-1 RONAN TITO Pr.lOB
..*••"'•••• PARECER .

Pela rejeição A emenda f a esta parcialmente atendida

lP19475-0 RONAN TITO PMDB
"' PARECER * .

O 20 do citado ar-t 19o 52 já estabelece a participação dos
recursos natur-ats citado pela Emenda

lP19476-8 RONAN TITO PMQB
............ PARECER ..

Permite a emenda o alistamento e o voto aos eatores de
dezesseis anos de idade

Entendemos que a idade par-a o al tstamento deve corres
ponder aquela da responsabilidade civil e penal

Aos dezesseis anos de idade. o jovem atnoa não adquiriu
a maturidade necessar ta para o exer-ctctc do voto, apesar da
modernização dos meios de comuncacãc e dos recursos da Infor
mação escr i t a

lP19477-6 RONAN TITO PMOa
............ PARECER .* .

A supressão proposta é aceitável
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP19478-4 RONAN TITO PMOB
"' PARECER •••••* •••

A presente Emenda pretende sutist t turr- a redação do art.
429 do projeto, no sentido de ampliar a apreciação pelo POder
.nmtctar-tc de Qualquer ato praticado pelo Governo. no pre
sente ou no passado

A proposição, tnouest tonaveteenra. foge do objetivo oc
d1sposH'vo em tela, o Qual deve ating'r tão somente. os
atos praticados durante o per iodo eutcr-tt ãr-tc de 1964 a 1985

Pela rejeição da Emenda

lP 19479-2 RONAN TITO PMO!3
........... PARECER ..

Pela aprovação parcial nos termos do sucst t tut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP1948o-6 RONAN TITO PMOB
.......... PARECER ..

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida

lP19481-4 RONAN TITO PMOB
.......*•• PARECER ..

D artigo foi suprimido
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP 19482-2 RONAN TITO PM06
••••••*•• PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo

lP19483-1 RONAN TITO PMOB
."' PII.RECER .

Pela prejudica. idade A emenda já está parcialmente
tendida

lP19484-9 RDNAN TITO PMoB
...... "' PARECER * .

A matéria versada no dispositivo parece-nos t totca de le
gislação crctnár-ta. razão pela qual concor-damos com a propos
ta suneess tva

lP19485-7 RONAN TITO PMOB
.......... PARECER ..

Altera a redação do ar-t 471 do Projeto de ccnst ttutcãc, para
exctutr de Seu alcance as enfiteuses sobre bens públicos. que
deveriam permanecer intocadas O autor da emenda orccõe
igualll'ente que não se faça sem ônus a transferência da pro
priedade plena dos imóveis urbanos de pessoas físicas ou f u
r-rntcas de direito cr-rveoc É nossa optnião Que a nova reda
ção inibe o car-ater- social e abrangente da medida, na primei
ra proposta Quanto aos efeitos econômicos da extinção da en
fiteuse, julgamos melhor Que se observem os respectivos con
tratos

1P19486-5 RONAN TITO PMOB
••••• "'.... PARECER ••••••"'...

vtsa. CO'TiO outras emendas. à supressão do art 471 do Projeto
de Constituição que extingue a enfiteuse Em nosso entender,
a supressão se impõe, pois a trtpar-t tcãc entre comtntc útll e
dominio eminente representa um ar-t tr tctc feudal, Que não mais
se fust tr tca atualmente

lP19487-3 RONAN TITO PMOB
••••••••• PARECER .

A emenda ccnat r tut 1mportante contr'bu\câo. ao estabele
cer clara ctst tncãc entre empresa nactcnat e eat r-anpe tr-a

O esotr-trc do ar-t , 301 do Projeto de Constituição é o de
garantir a soberania nacional sobre a econcnta brasileira e,
em nar-t tcuter , assegurar as bases legais para que diferentes
formas de tratamento preferencial pelo Estado sejam canaliza
das apenas para as empresas nacionais Parece correto que se
jam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo con
trole deciSório e de capital estejam em mãos de brasileiros

Dentro desse Objetivo, o conceito de empresa brasileira
de capltal estrangeiro parece adequado para definir todas as
eeoeesee não oacvcnate , tornando ceececeeeae ta a figura de
"empr-esa estrangeira-

Pela aprovação par-ctat---------------------------------------------------------------------.,..---------
lP194BB-1 RONAN TITO PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

Pela ar-efudtcat tceoe A emenda já esta parcialmente
tendida.

lP19489-Q RONAN TITO PMOB
•••"' PARECER ..

a dispoSiti vo em questão contém preceito de efeito ecea
t tzance , consagrado em todos os sistemas or-evtoenctar-tcs do
mundo, razão pela qual rejeitamos a proposta de supressão Ou
alteração do mesmo-------------------------------------------------------------------------------

1P19490-3 RONAN TITO PMOB
........... PARECER .

A pronos tção não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitUcional em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP19491-1 RONAN TITO PMOB
.......... PARECER •••••••••

o dtr-e t tc adquirido anterior .a vtaêncta da norma deve ser
preservado, pois esta não pode retroagir para prejudicar Ade
mais, a regra da ecumutacêc, no projeto, mantém cr tnctpto
tradicional no ar-as tt , o que evitara decerto as ccnsequênctae
nefastas temtcas pela proposta-----------------------------._------------------------------------------------

lP19492-0 RONAN TITO
.......... PARECER .

Improcedente

PMDB
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1P19494-6 RONAN TITO PMDB
........... PARECER .

Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo

1P19502-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER ••• "'•• "'••

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

lP19501-2 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
.>10 PARECER .

Temos a convtccão de que a mater ta em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Per a cr-ejudtctet tceoe-------------------------------------------------------------------------------

lP19496-2 RONAN TITO PMDB
....."' PARECER .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP19517-9 GERSON PERES POS
."'•••"'."'. PARECER •••••"'•••

A Emenda trata de natêr ta que resolvemos suprimir, em r-a
zão de sua ccectextoace e dos aspectos tecn1cos a ela tner-en
tes

Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a ntvet
de norma infraconst t tuc tona 1

________________~~_:~::_~~_:~~~~:~.:_~~~~_~:l~_~:!:~~~~_~:_:~:~~: _
1P19518-7 EDISON LOBÃO PFL
........... "'''' PARECER ......... "'•••

A remuneração em dobro das férias pode ser prejudicial ao
próprio trabalhador, no sentido que representaria um custo a
mais para o empregador com consequentes reflexos nos seus
produtos.

Entendemos que deva ser apenas garantido o direito ãs fé
~ias no mtntno 30 dias, com remuneração integral

---------~~~9~~9=5---------~~~s~~-~~~i~----------------------------~;~---------

.......... PARECER •••••••••
A proposta já esta impl tct ta na disposição do projeto
Rejeição

lP19522-5 EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

77 A proposta está de acordo com o objetivo de simplificar o
texto const ttuctonat , seja pel a supressão de expressões pres
ctnotvets , seja pela supressão de meter-ta pertinente. à legis
lação or-dtnár-ta , merecendo, portanto, O acolhimento do Re
lator

Sabiamente o substitutivo o Relator excluiu o artigo 75
A intervenção do Estado no Munic'ipio e mater ta Que compete
as constituições estaduais

1P19516-1 GERSON PERES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

O dtscosf etvc que o autor pretende suprimir é fundamental
no capitulo de ctêncta e Tecnologia - empresa nacional -

• Este conceito está definido no 'r í t uto da Ordem Econômica,
tendo o complemento da sua definição na ár-ea de CT

Pela rejeição

lP1952l-7 EDISON LOBÃO PFL
...."'••••• PARECER •••••••••

A proposta não se cceoat tbt t taa com o princ'ipio de uni-
versalização da cobertura da Segurldade Social, encampado no
subst ttut tvc do Relator

1P19520-9 EDISON LOBÃO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe o ilustre autor desta Emenda que seja acrescenta
do ao Projeto de Constituição dispositivo determinando que a
puct tcacão de t tvros , jornais e oer tõotccs não depende de li
cença de autoridade

Concordamos com o autor que houve omissão no Projeto
quanto a mater-f a e que esta omissão deve ser reparada O tex
to constitucional deve assegurar a liberdade de expressão da
at tv tuane intelectual, ar-t ts t tco e ctent tr tca sem censura ou
prévia licença

Pe1a aprovação

1P19514-4 GERSON PERES POS
......... '" PARECER ..

Entendemos que o c tsccstt tvc citado oeve ser suprimido
por desnecessário Trata-se de matéria a ser entendida e
regulamentada em legislacão ordinária

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP19515-2 GERSON PERES POS
••• "'•••• '" PARECER ..... "'...."'.

Uma fundação pode desempenhar uma atividade econômica,sem
que isso trotrque necessariamente em objetivo de lucro

A emenda não se faz, pois, necessária
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMOBRONAN TITO1P19492-0

1P19497-1 JOSé IGNÃCIO FERREIRA PMOB
.... "'....... '" PARECER •••••••••

A penhora é instituto de direito pr-ocessuat , cectvet no
caso de inadimplemento de obrigações

Como tal, a impenhorabilidade cc salário ou quaisquer dos
outros tipos de ganhos referidos na Emenda, deve ser dtsct

pl tneoa pela legislação orctnãr-ta
Pela rejeição

1P1949a-9 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em exame pretende alterar a redação do ar t 12,
XI, "C" do Projeto de Constituição

A sugestão diz respeito apenas á forma como está redigido
o ctepos tt tvc sem f nt r-cduz f r- qualquer alteração substancial
ao texto motivo pelo qual a consideramos or-ejuotceca------------------------------------------------------------------------------

lP19493-a RONAN TITO PMDB
.......... PARECER •••••••••

A emenda tem o mérito de tentar separar, nitidamente, a
empresa nacional da estrangeira Todavia, o conceito, -eecr-esa
nacional de capital estr-anaetrc'' encerra sérias emotçutcaoes
Parece mais adequado reservar o conceito de empresa nacional
apenas para aquelas cujo controle oectsor-to e de capital es
teja nas mãos de brasileiros O esotr-t tc da .emenda deve ser
mantido, mas a forma deve sofrer correções

Pela aprovação parcial

lP19500-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
•• "'•••••• PARECER •••••••••

Os dtspcstt tvos da Emenda, embora revelem o descortino do
proponente, POderão flgurar mais adequadamente no corpo da
legislação ordinária e complementar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

Pr-etende-se ampliar as vedações constitucionais de re-
presentação fuctctat , e de consultoria por membros do Minis 
teria Publico as pessoas de direito público

Não na razões ctaus tveta para se estendê-las as pessoas
de direito privado

Pela rejeição

1P19499-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
......... '" PARECER "'••• "'••••

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

1P1949S-4 RONAN TITO PMDB
••••••••• PARECER .

A supressão das Guardas Municipais ccjet tvaoa pela emenda não
nos parece oportuna Com efeito, a lei or-dtnar ta estabelece
as condições para a sua criação, devidamente sopesadas as
peculiaridades mcntcroats e regionais por elas abrangidas
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP19503-9 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER ••• "'•• "'••

A Emenda em exame propõe o acr-ésct mo de a 1\ nea ao ar-t
12, XV do Projeto de Constituição a fim de determinar que a
lei criará órgãos 'Independentes da aomtntstr-acãc penitenciá
ria para receber queixas e reclamações dos presos e atuar
junto á administração

A sugestão contida nesta Emenda deve, 00 nosso entender,
ser objeto de legislação or-dtnar ta

Pela rejeição

1P19523-3 GERSON PERES POS
•••••"'••• PARECER •••••••••

A solução adotada no Substitutivo afigura-se-nos mais a
dequada Pelo acolhimento parcial

1P19524-1 GERSON PERES POS
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhida integralmente pelos motivos lndlcados pelo
Autor

PeI a aprovação

1P19525-0 GERSON PERES POS
• •••"'•••• PARECER •••"'•••• '"

Entende de forma diversa o Relator A matéria que regula
as relações do Estado com a sociedade, por meio de cr-tnctptcs
gerais, tem todas as cer-ecter-tst tcas da norma constitucional
Aquiesce, no entanto, em suprimir seu "caput "

Pela rejeição

lP19S04-7 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER ••*••••••

Propõe a presente emenda alterar a redação do ar-t 12,XI
"h" do Projeto de Const ttutcão

Entendemos que a mater ta conttda neste dispositivo pode
r-a ser melhor tratada em legislação or-o tnér-ta

Pela -ef etcêc-------------------------------------------------------------------------------
lP19505-S JOSé IGNÁCIO FERREIRA PAlDB
"'••••• "'•• PARECER ••• "'..... -

Temos a convicção de quI'> a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela cr-efuctctat tcaoe

lP19526-B GERSON PERES
••••••••• PARECER ••••••"'••

Estamos de acordo COM a proposta
Aprovada

pos

1P19509-a JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOa
.......... PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pet a prejudicialidade

lP19S06-a JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOS
•••• "'•••• PARECER •••••••••

TeMOS a convicção de que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

1P19511-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER "'••••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP195l0-l JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

renoe a convicção oe que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade------------------------------------------------------------------------------

lP 19532-2 ARNALDO PRIETO PFL
••• "'••••• P~RECER •••• ",••••

O Projeto na Emenda esta em parto considerado no Substi
tutivo

Pela aprovação parcial

lP19~2a-4 GERSON PERES POS
."'''' •••••• PARECER ",.",.",.", ••

Entendemos que o dispositivo cttado (ar-t 39B) deve ser
suor-tmtcc pois a concessão de incentivos é matéria pr-ópr-f a
de lei ordinária Que a regulamentará, razão porque acatamos
a sugestão

Pe1a aprovação

1P19529-2 ARNALDO PRIETO PFL
.......... PARECER •••••••••

O substitutivo o Relator menclona o -ctr-e trc eccnõmtcc
no rol da competência concorrente Estado x União a nosso ver,
com muita propriedade

lP19533-1 ARNALDO PRIETO PFL
•• "'•••••• PARECER •••••• "'••

A participação do DF e dos Municlpios referida no 20 do
artigo 52 diz respeito ao que toca a União, pols o "cecut v

diz'"Incluem-se ent-e os bens da untãc-

1P19527-6 ACIVAL GOMES PMOB
.......... PARECER •••••••••

A questão do r-efer-e-me popular em face das discussões
que ainda se crcseesam, será definida apcs a elaboração do
Substitutivo Pela or-ejudtctat toeoe

---~--------------------------------------------------------------------------

1P19530-6 ARNALDO PRIETO PFL
••• "'...... PARECER ..... ",•••••

Segundo se nos afigura, o conteuoo da emenda versa so
bre matéria que segundo a praxe do direito brasileiro, me
tnor- se ccaouna com a legislação ordinária pela rejeição

---------~~~953~=~---------~~~;~ÕÕ-~~~~~Õ--------------------------;;L------..--
•••• '1<"' ••• PARECER •••••••••

Pela aprovação, tendo em vteta os fundamentos da Emenda

PLlP19513-6 ITAMAR FRANCO
............ PARECER •••••••••

lP19512-B ITAMAR FRANCO PL
"' PARECER .

Acolhida a sugestão, embora se faça uma revisão r-ena 
ctonat no texto original, a expressão proposta foi tncor-:
parada, como "supletiva"

Pela prejudicialidade

lP1950a-o JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o descortino do
proponente, poderão flgurar mais adequadamente no corpo da
legislação ordinária e complementar

Pela rejeição

lP19507-1 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
"'••••••• '" PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais bra
sileiras merece adequada consideração quando for elaborada a
legislação complementar e ordinária

Pela rejeição
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lP19540-3 GERSON PERES PDS
"'•••••••• PARECER .

Pertinente a Emenda A matéria e caracteristicamente ade
quada ã legislação cr-emar-ta e, assim não deve figurar no
texto ccnst í tuctonat

lP1954l-1 ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

De conformidade com o Dtreito Admintstrattvo Pot i t tcc os
Territórios são eutar-qutas acratntat r-at tvas e não entes ccr r
t tcos

lP1953B-l ACIVAL GOMES PMOB
........... PARECER •••••••••

------------------~:::_~:!:!:~~--~_:~:~~~_:~::_~:~~!~:~:~:~-~::~~!~:_----------
lP19539-0 ACIVAL GDMES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parcial Nos termos do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP 19534-9 ARNALDO PRIf:TO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Julga'l'ios oesnecessar-tc acrescentar a pal avr-a -r tscat taacãc''
no dtsocstt tvc Que prevê a autorização para o funcionamento
das instituições financeiras. Ora, se a lei pode dispor sobre
a -autcr-tzacãc para o runctonamento das tnet ttutcões
financeiras", poderá igualmente determinar a for-ma de
fiscalização para o seu bom funcionamento
Pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P19562-4 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Cotejamos as propostas ela presente Emenda com as normas por
nós ccns toer-acas pertinentes. em matér-ia de or-saoteecãc sin
dical, enunciadas no parecer a Emenda lp16815/5 e ccncrutecs
Que arnu-es delas devem ser aor-ove t r acas e outras não
~omos, por isso, pela aprovação parcial

lP19552-7 ACIVAL GOMES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Trata-se de assunto polêmico, havendo tnctus tve Emenda
Que coloca mafs ênfase e alargamento vista cr-otntcãc que tem
em vista a moralidade do serviço publ tcc uea vez que vem

-------------~:~~~-~:~:!~~.:._~-~~~_:~~:~~:~_:_~!::~~:~~-~~-~~:~~~~~-------------
lP~9553-5 ACIVAL GOMES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda percute questão Que deve ser examinada a luz do

-------------~~~::~:~:~~~--~:~:_:~~~~~~~~--------------------------------------
lP19554-3 ACIVAL GOMES PMDB
••••••••• PARECER ..

Propõe a emenda em exame a supressão das at meas "u'' e -v»
do art 12 XV do Projeto da const ttutcãc

Concordando com as razões expostas eetc autor somos pela

------------_:~~-~~~~~:::~-----------------------------------------------------
lP19555-1 ACIVAL GOMES PMOB
••• >10•• "' •• PARECER ."' ..

A proposta ja está temt tcrta na dtsposlção do or-cretc

------------------~:!:~~~~-----------------------------------------------------
1P19556-0 ACIVAL GOMES PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda em tela propõe a supresão da at tnea "o" do ar-r
12, XV do Projeto de Constituição

Concordamos com as razões expostas pelo autor e manifesta -

-------------~=~~:_~:::_:~~~~~~~~-~~_:~:~~~.:_---------------------------------
lP19557-B ACIVAL GOMES PMDB
••••••••• PARECER ••••• "'•••

O substitutivo do Relator f á tomou a providência Que es-

--------~---_:::_~:~~~-~~~~:~::~:_=_:~:~~~~-~-~~::!:~_::_~~_:~:!~~-~~-----------
lP19558-6 GERSON PERES PDS
• •••••••• PARECER .

A emenda pretende suprimi r o ar-t 360 Que impõe t tmt tação a
participação das entidades e empresas estatais na eanutencão
financeira de planos de previdência complementar para seus
servrocr-es , Entendemos conststente o argumento de que se tra
ta de matéria mais própria de legislação crutnar ta , ccts o
assunto jã é objeto de tratamento esnec t r tcc em cote decretos
executtvcs , o Que demonstra a preocupação do Poder Público
com a Questão Ressalte-se, ainda, que a controle e a fiscal I
aacãc dos -runccs de oensão'' e concetêncta de uma Secretaria
especifica cio Ministéno da cr-evtoêncta e Assistência scctat ,
a qual incumbe o acompanhamento da coaer-vãncta das normas le-

-------------~:~:_:_~:~~~~~:~:~~::_~:~:~~:~::~---------------------------------
lP19559-4 GERSON PERES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Pelo acolhimento, nos termos do sonst ttut tvo.
-------------------------------------------~----------------------------

lP19561-6 PAES LAND!M PFL
••••••••• PARECER .

A ameooa Propõe uma formula de normatização do exer-ctcro do
direito de greve que em alguns pontos coincide e e!'! outros
ctscr-eoe do conjunto de normas por nos adotados na elaboração
de nosso sucst ttut tvc e Que constam do parecer a Emenda
lp14326/8
;ooos pela aprovação oar-cra r

1P19560-8 PAES LANDIM PFL
........... PARECER ...

A Emenda propõe a supressão do t tem VI e r-espect tvas
er teeas , do artigo 17 do Projeto

A ttre ta contida na proposição merece ser tevaoa em con
ta na redação que for dada ao Substitutivo em elaboração

Pel a aprovação------------------------------------------------------------------------------

A Emenda pretende a supressão do 40 do ar-r 29 Temos
reiteradamente nantrestaoo nosso ponto de v1sta de QUe o re
levante papel Que os Partidos Pot i t tcca exercem num regime
democrático juet tr tcam. sobejamente, Que sejam suns totaoos
Alem do mais deixa-los ao atveor tc de r tnanctaccr'ea particu
lares seria cetur-ca- suas altas t tnar teaoes Parecer contrá
rio

PFLARNALDO PRIETOlP19533-1

lP 19542-0 GERSON PERES PDS
........... PARECER •••••••••

A emenda deve ser rejeitada por não austar-ee ao ent en-

------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~~-~~~~:~~-~:_~~~~:~~:~~~:~~-----------------
lP19543-B DIVALDO SURUAGY PFL
••••••••• PARECER .

Uma vez assegur-ado o satar-tc-eamt 1ta aos dependentes do
trabalhador, oeteaaros a tet ordinária o modo como ser-a pago
o referido benet tcto

lP19544-6 DIVALDO SURUAGY PFL
••••••••• PARECER •• >10••••••

Pretende a Emenda estender aos trabalhadores domésticos
todos os d1reitos assegurados aos oemats A proposta nos pa
rece tnconoat tver com a natureza do trabalho e do vtncutc ju-
r-tctcc da relação escr-eaat tcta O empregador no conceito
doutrinaria, é aquej e Que assumtndo os r-tacos da atividade
econômica, paga ao trabalhador o sal ar lo, como contr-aceeta
Cão de serviços necessar-tos a consecução dos objetivos do seu
empreendimento. Ora, no âmbito do lar não há ftns econôm1cos
para o trabalho r-eat tzanc Assim, ecutoar-ar- a at tvtdaoe em
cr-eser tat com a at tv tuace domestica é contrasenso tnar-r-enuã
ver Da' porque não ser ccsstver se assegurar determinadas
garantias ao domestico se vtant t tzaveta dentro de umaest r-u
;ura administrativa empresarial

lP19535-7 ARI~ALDD PRIETO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Ao Que tudo indica, não ocorreu erro material nos Proje
tos anteriores Que atr tbuem a faixa de fronteira aos Estados
Veja-se Que foi reservado ã União O oomtnto sobre as terras
absolutas necesser-tcs ã defesa das fronteiras A faixa de 100
Km paralela a linha divisaria retirada dos oens dos Estados

-------------~~-~:~~:::~::~!:_~~:_~~:~~:_~:~~:_~:~:-:~:::_---------------------
lP19536-S ARNALDO PRIETO PFL
••••••••• PARECER •••••••••

o caráter excessivamente r-est r-t t tvc da emenda, no tocante
a intervenção do Estado na economia, não se coaduna com o es
plrito do Projeto de Constituição. Este coerente com a na
tureza geral Que deve nortear as normas constitucionais, es
tabelece primazia para a tntcf at tva privada, mas esteceteceu.
de modo amplo, situações em Que a atuação do Estado se justi
fica Restrições além desses limites devem ser objeto de le
gislação ordinária

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
lP19537-3 ARNALDO PRIETO PFL
................. PARECER ...

De ccnror-atcaoe com o utr-erto Adm1nistrativo Po r t t tco os
Territórios são eutar-outas aõmtntatr-at tvas e não entes poli
t tccs

lP19550-l ACIVAL GOMES PMOB
••••••••• PARECER .

Em parte a proposta encontra arberoue nas dlsposlções

-------------~~~:~!~:~~:_-~:::_:~~~~::~~-~:~:!::_--------------------------~---

lP19549-7 GERSON PERES POS
........... PARECER •••••••••

A emenda ora sob exame estabelece qUer "a proporção mtrrtma
de empregados br-as t tetr-cs na forma da Le\"

cc-is toer-ando o mérito da matéria, Que e coníuntvr-at ,
torna-se conventenee rretxã-ta para o legislador crc tnar-ro
Que terá maior r textct t tcace nas mutações eventuais da eccno
mta
• Ante o exposto, somos pela prejudicialidade

lP1954B-9 GERSON PERES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Não basta assegurar a proteção legal do sarar-to E ne
cessário compreender que, uma vez rea t t aaco o trabalho o sal á
r-to é propriedade do empregado tanto ccarrtc o são aos equt pa
mentos da empresa do empregador Ora, a r-eter-cão der trn t tva
ou temporária, de Qualquer ecuroamentc da eeoresa por parte
do trabalhador é considerada há muito, crime A ecuantetoaoe
manda, portanto, a ccnevoer-ar- da mesma forma a retenção de
~alário

lP19545-4 GERSON PEReS PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~~-:~~~~~~~-~:_~~~::~::~~~:~~----------------
lP19546-2 GERSON PERES PDS
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a dar uma nova redação ao ar-t 10 do Projeto de Cons
tituição para suprimlr alguns cr tncrctos de relações interna
cionais nele consagrados Entendemos que o referido artigo
não deverá figurar no texto cer tntt tvo. pois revela apenas um

------------_:~:~~~-~:_~~~:_~~::~:~:~-~:~--~~::!~~~~~:~:_~:_!~~~:~:~:::~~------
lP19547-1 GERSCN PERES POS
........... PARECER •• ~ .

A Emenda oferece nova redação a at tnea "c- do Hem IX do
ar-t tgo 17 do Projeto, assegurando a defesa do consumtdor

As eecrcae propostas na emenda merece ser contempladas
no Substitutivo em elaboração ao qual, com a devida adaptação
r-ecectcnat , devem ser tncor-por-adas

Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------

lP19568-3 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A nova redação, proposta com a presente emenda ao ar-t
213 do Projeto, não COrresponde a orientação adotada pelo qe
t ator

lP19563-:! PAES LANDIM PFL
• •••••••• PARECER •••••••••

A Emenda refere-se aos itens VII. VI II e IX do Artigo
17, cuja supressão preconiza, em todas as suas a1 tneas

A proposta, a nosso ver, procede e recebeu o devido aca
tamento no Suoat t tut tvc em elaboração

------------------~:~:_~~~~~:~~~-----------------------------------------------
1?19564-1 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por- não se ajustar ao consenso da Comissão

-------------~:_~~~!:~::!:::~~-------------------------------------------------
lP19S65-9 PAES LANDIM PfL
• •••••••• PARECER ...

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atenctca
---------~~~~~~~=;---------~~~~-~~~;i;-----------------------------~;~---------

••••••••• PARECER .

------------------~:~~-~:~:~:~~.:_~~-:~~~~-~~-~~~::~:~:~~~----------------------
lP19567-5 PAES LANDIM PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda traz valiosas ccntr tbutcõee no sentido
de aprimorar o Projeto Com referência aos incisos XIV e V
eles devem ser et tetnoacos pois não consubstanciam !l'atéria'
constitucional Em relação ao XXVII, VI, XII, XXIV e XXXI
entendemos Que devam permanecer, porem, com alterações vtsan
~~i s~~~~~l~ i~eta1hamentos super f 1uos ou r-eaut amentave i s pe 1a

Quanto ao VII deve ser- .manr tcc na ror-r-a como se encontra
Enfim com r-erer-êncta aos

a) tnctsc I somos da opinião que devamos caminhar para
uma forma de contrato de trabalho protegtdo contra a
despedida tmot tvaõa ou se!'! justa causa

b) tnct sc X apenas estabelecer que o salário do trabalho
noturno será suoee tor-.

c) tnctsc XV optamos manter, apenas, a limitação da du
ração d tae ta do trabalho em B horas. no Máxi!'JQ

d) tnctso XXI estabelecer no Hem a redução dos riscos e
antctcna t de remuneração para as atividades insalubres
e oer tacses

e) inciso XXIV é importante manter o reconhecimento das
convenções cctet tvas e obrigatoriedade da nesoctacão
coletiva

Pela aprovação parcial

PMDB1P19551-9 ACIVAL GOMES
•• "'•••••• PARECER .
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SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P1956B-3 PAES LANDIM PFL lP19S91-8 NELTON FRIEDRICH PMDIf

O parecer é pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19569-1 EGíOIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER ..

A emenda deve ser parcialmente aprovada por conter
ascécros que se harmonizam como entendimento da Comissão de
Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P19S70-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
........... PARECER .

Pelo não acolhimento. portanto, em nosso Substitutivo,
as Assembléias Legislativas das unidades da Federação sõ te
rão a prerrogativa de apresentar propostas de Emenda â Cons
tituição

Pela prejudicialidade

1P19571-3 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB
............... PARECER ..

Pelo não acolhimento. em face da orientação adotada no
Subs t t tut tvo

lP19S72-1 EGíDIO FERREIRA LUlA PMOB
............. PARECER .

A finalidade da Emenda, está contemplada no subst ttut t-

Assim, pela sua aprovação parcial

1P19573-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda, sem duvida, será r-eaxamtnaua com VIS
tas à formulação do Substitutivo

Assim, somos pelo seu acolhtmento

1P19S74-B EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.............. PARECER .

A s tnat toaoe da Emenda, está contemplada no Sunst í tut t-

Assim. pela sua aprovação parcial

Pela pt ef uatctat toaoe

1P19592-6 NEL10N FRIWRICH PMDB
........... PARECE!! -

O substitutivo do Relator sucr-tmtu o artigo 73

1P19593-4 GERALDO CAMPOS PMOB
...... "' PARECEH .

A meter-ta proposta nesta amenea é de ordem reaar , podendo
tamnem ser objeto de acordos coletivos
Somos pela rejeição

1P19594-2 CARLOS ALBERTO CAO POT
............... PARECER .

O preceito contido no Projeto f a contém o que se preten
de com a Emenda A jur tsor-ucêncta jã aceita que o conceito

~~ac:~~ej~V~6~~~a~~~t~X~~~~~tr~~aquarto de hotel onde a oes-
Pela rejeição

iP19595-1 CARLOS ALBERTO CAÓ POi
.............. PARECER '"

A proposta já está impl 'icita na disposição do projeto
Rejeição

lP19596-9 CARLOS ALBERTO CAO POT
............... PARECER .

Achamos que a proposta de inclusão da expressão
"somente- não dará maior nr-ectsãc ao texto do Projeto•

O conceito estabelecido está crsccetc o 'r stutc da Ordem
Econômica e complementado no capitulo da ctêncte e
Tecnologia

Pela rejeição

lP19597-7 CARLOS ALBERTO cAO PoT
• PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no projeto Pela prejudicialidade

1P1959B-S CARLOS ALBERTO CAÓ POT
.......... "'.. PARECER .

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu trata-
mento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

lP19602-7 CARLOS ALBERTO CAO POT
••••••••• PARECER .

Matéria tmceet tnente a um texto const t tucrcnat , é mate
ria aõmtnts tr-at tva própria de legislação or-ctner ta

lP19603-5 CARLOS ALBERTO CAO PDT
• •••••••• PARECE.R .

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
que ainda se processam, ser-a definida anos a elaboração do

Substitutivo Pela prejudicialidade

1P19605-1 CARLOS ALBERTO CAO POT
............ PARECER .

A matéria proposta nesta Emenda e de ordem legal, podendo
tambem ser objeto de acordos coletivos
Somos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PDT1P19604-3 CARLOS ALBERTO CAÓ
"'''' PARECER .

Acatada parcialmente, quanto ao mer-t tc

lP19599-3 CARLOS ALBERTO CAÚ POT
........"' PARECER ."' .

A presente Emenda é acatada inteiramente no seu mer t to
quando se opta por agregar do ar-t 399 o inciso 111 .cve trata
da ccncteaenrar-toaoe dos sistemas publico, cr-tvaoc e estatal
Acred1ta-se que o pretendido sistema, ou setor social corres-

-------------~~~~:_:~-~~~~~~:~-~:_:~~~~~~~:_~~~~.~:~-~~-~~::~~:~-~~~~:~--------
lP19600-l CARLOS ALBERTO CAÓ PDi
• •• "' PARECER .

A matar-ta constante da presente emenda, ccnr t t ta com
sistemática geral adotada pela Comissão de Sistematização

------------------~:~~~.:_~:~~_:~~-~:~:~~~~-------------------------------------
lP19601-9 CARLOS ALBERTO CAO PoT
... PARECER .

A questã;) do Sistema de sovemo, em face das ovscussões ,
que ainda se processam, ser-a definida anos a elaboração do

Substitutivo Pela cr-ejudtctat toaoe

A finalidade da Emenda, está contemplada no Suns t t tut t-
vo

------------------~::~~.:_~:~~_:~:_:~~~~~~~~-~:~~~~~----------------------------
1P195B1-t EGíDIO FERREIRA LIMA PMDS
"' "'.. PARECER ."' .."' '"

A finalidade da Emenda, está contemplada no Suns t t tut t-

Assim, pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP19S82-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••"' PARECER .

A finalidade da Emenda, esta contemplada no sucst ttut t-

lP1957B-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
........."'. PARECER .... "'••• "'...

Pela aprovação, na forma da nova orientação adotada
comssão de ststemat tzacãc

tP19S77-2 EGíDIO FERREIRA LIMA. PMOB
••••• "'''' PARECER ..

A finalidade da Emenda, esta contemplada no Substituti-

Assim. pela sua aprovação parcial

1P19576-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
."' "'•••• PARECER .

A finalidade da Emenda. está contemplada no suost ttut t-

Assim. pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP19S7S-6 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.............. PARECER ..

A t tnat toace da Emenda, está contemplada no Sunst t tut t-

xsatm, pela sua aprovação par-c-ai-------------------------------------------------------------------------------

1P19S79.-9 EGIDIO I:ERREIRA LIMA PMDB
........ "' PARECER .

vo A finalidade da Emenda, está contemplada no Sucst t t ut t-

------------------~::~~--~~:_:~:_:~~~~:~~~-~:~~~:~----------------------------
W195BQ-2. EGíDIO FERREIRA LI1M PMOB
............ '" PARECER .

AssIm, pela sua aprovação car-ctai-------------------------------------------------------------------------------
lP195B3-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER ••"'••••••

Pelo não acolhimento Procuraremos expungir do Projeto as ma
térias tnn-eccnst ttuctcnats , mas tal não ocorre com o otscc
s tt tvc ver-sane na Emenda

1P19606-0 CARLOS ALBERTO CAÓ POl
.......... PARECER ...

A nova redação da et tnea "m~ do item IV, do art. 17 do
Projeto, proposta nesta Emenda consagra o principio da untct
dade sindical, ao passo que optamos pelo cun-at tsno. embora
com alguma exceções (parecer a Emenda 1p16815-5)

Pela rejeição

lP19SB4-S EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
............ PARECER ."'''''''''' ••••

A questão do S1stema de Governo, em face das discussões
que ainda se processam, será definida apos a elaboração do
Substitutivo

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------
1P19S8S-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
"' PARECER "' .

A questão do SIstema de Governo, em face das discussões
que ainda se processam, será definida após a elaboração do
Subst i tut lvo

------------------~:~~-~~~~~~~~~:~~~:~:_---------------------------------------
1P19586-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
............. PARECER "'.............. o::

Achamos que os Atos Complementares const ttüem matéria pa
ra see etacceeca e ecrcvaca após a pt"omulgação da Const\tui
cão

Pela prejudicialidade

1P19587-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
............... PARECER .

Pelo não acolhimento, por oeenecesser tc

1P1958B-B EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.............. PARECER ......"''''...

------------------~::~-~~~_:~~~~~~:~:~.:_~~~-~::~:~:::~~~~----------------------
lP195B9-6 NELTON FRIEDRICH PMDB
............ PARECER ..

A Emenda propõe detalhamento, alongando o dispositivo
constitucional que por natureza deve se apresentar conciso
Ademais o Substitutivo do Relator suprimir o artigo 73--------------------------------------------- -------------------------------

lP19S90-0 NELTON FRIEDRICH PMDB
..... "' PARECER "'..

seu a~t6~esente emenda foi aproveitada na forma proPOS1;2 pelo

Pe1a Aprovação

1P1959J-B NELTON FRIEDRICH PMDB
.......... PARECER ..

Improcedente
A redação proposta não inova nem aor tecr-a o Projeto
Seu conteudo se Inscr-eve nos ar-ts 107, 156 e 231 do

Projeto
As funções tnet ttuctonats do Ministér10 Publico hão de

constar de norma constitucional e não de legislação ardi na-
"a

1P19607-8 CARLOS ALBERTO CAO POT
............ PARECER •••••••••

O principal já está previsto no Projeto do Relator - r-a
gtme jur-tdtcc untcc para os seevtocr-es pUbl tcos Quanto a de
nominação desse regime deve ficar ao encargo da Reforma Admi
nistrativa Que está estudando esse complexo problema Que é o
Serviço publ tcc

1P19608-6 CARLOS ALBERTO CAO POT
........... PARECER ...

A questão do Sistema de Governo. em face das discussões
que ainda se processam, será definida após a elaboração do

Substitutivo Pela prejudicial tceoe

lP196D9-4 CARLOS ALBERtO cAO POT
••••••••• PARECER ...

'tesos a ccovtccãc de Que a matél"'1a em foco recebeu t.r-a
tamento aoeouanc no projeto Pela prejudicialidade

-------------------------------------------------------------------~-----------

1P19610-B CARLOS ALBERTO CAÓ POT
.......... PARECER .

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões
Que ainda se processam, será definida apos a elaboração do
Substitutivo

------------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:--------------------------------_._-----
lPl9611-6 CARLOS ALBERTO CAO POT
............... PARECER .

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
que ainda se processam, ser-é definida aocs a elaboração do

sucst ttut tvc Pela prejudicialidade------------------------------------------------------------------------------
1P19612-4 CARLOS ALBERTO CAO por
...*••••"'. PARECER ••••••••'"

A cr-cocsta trata de matéria de legislação
infra-constitucional e que devera constar de planos de
desenvolvimento de C e T

Pela rejeição

1P19q13-2 CARLOS AL8ERTO CAO • POT
............ PARECER •••••••••

A emenda intenta modificar a redação do ar t 247 do projeto
que dtspõe sobre a destinação das Forças Armadas Dotamos
pelo texto dO projeto, que nos parece mais abrangente
Pela rejeiçãO;..-------------------------------------------------------------------------------
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lP19631-1 CARLOS ALBERTO CAO PDT
................. PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda.

st-efudtcaoa

lP19632-9 CARLOS AL.BERTO CAO PDT
............. PARECER ...... "'.........

D Ideal normativo da emenda sere alcançado atr-eves de
dtsccstt tvos escecte tcos sobre le9isl ação urbana. usucapião
desapropriação e função social da propriedade

Fazem excessãc o tempo de posse para o usucapião e a
avaliação de bens para fins de desapropriação, objeto de nor
nas tnrr-a-const í tcctortats

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP19633-7 CARLOS AlBERTO CAO POT
..••• "' PARECER •• "' .

O principio da tscnomta. acolhido pelo sunst ttut tvo.
abarca a não discriminação
especificações suscet tvets , de provocar polêmicas

As especificações devem-se afastar do polêmico. circuns
crevendo-se á proteção aos dtr-eí t os e liberdades fundamenta
Is

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUTIVO DD RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

POTCARLOS ALBERTO CAOlP19630-2

lP19617-S CARLOS ALBERTO CAÚ POT
............ PARECER •• ",... ",•••

A questão do Sistema de Governo. em face das dtscussões,
que ainda se processam. será definida após a elaboração do

subst ttut Ivo Pela prejudicial tdade

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS------------------------------------------------------------------------------
lP19614-1 CARLOS ALBERTO CAÓ POi
.......... PARECER .

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões,
que ainda se processam, ser-á definida apos a elaboração do

Substitutivo Pela prejud1c1al1dade

lP19615-9 CARLOS ALBERTO CAÚ POi
••••••••• PARECER •••••••••

Entende o Relator que o Congresso Nacional tenha a prer-
r-caat tva de vetar qualquer ato do Executivo, neste assunta
Mas não. que deva assumir as oecor-rênctas técntcas dessa
prerrogat Jve

lP19616-7 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
"''''''''''''''''''' ..''' PARECER ...... "'."'''' ....

Pela rejeição por não tratar-se de matéria apropriada ao
texto Constitucional

lP1961B-3 CARLOS ALBERTO CAO POT
...... "'•••• PARECER "'... "'••• "''''

A norma. sem a escectr tctoaoe proposta, está tnctutoa em
outro capitulo

lP19619-i CARLOS ALBERTO CAO POT
• "'•••• "'.... PARECER •••••••• '"

A questão do Sistema de Governo, em face das discussões
Que ainda se processam, será. definida accs a elaboração do
sucst ttut tvc

Pela crefuctctat tdade

lP19620-5 CARLOS ALBERTO CAÚ PDT
"''''''' ''' PARECER "' .

A emenda apresentada pelo nobre ccnst ttutnte contém as-
pectos Que representam efetiva contr-tbutcãc para c aperfei-
çoamento do Projeto de Constituição Que ora se elabora

Assim, somos pelo acolhimento parcial

lP19634-S CARLOS AL.BERTO CAO PDT
........... "' PARECER .

Não obstante tratar-se de mater ta ele alta relevância. a
conceituação de etner-ats estr-atéctccs oecenoe de uma série de
fatores de ordem pol tt tca. econômica, conhecimento tecnotoao
glco, mercados, etc que a nosso ver. deve ser objeto de 1e1
ordinár1a Pela t-efetcêc-------------------------------------------------------------------------------

lP19635-3 CARLOS ALBERTO CAO POT
.................. PARECER .."' ..

A presente Emenda é acatada quando se tnctut um sistema
-ccnt tco- de exploração dos meios de comunicação, que conete
menta os s tst enes estatal e privado-------------------------------------------------------------------------------

lP19621-3 CARLOS ALBERTO CAO POT
.......... PARECER •• "' .

A Questão do sistema de governo, em face das discussões
que ainda se processam, ser-é definida após a elaboração do
substitutivo Pela prejudicial tdade

lP19622-1 CARLOS ALBERTO CAO PDT
........... PARECER '"

A emenda ora sob exame estabelece que "é assegurada a par
ticipação das organizações de trabalhadores nos processos de
ctsór-ros relativos ao reaproveHamento de mão-de-obra e aos
programas de rectctanee. prestados pela empresa sempre que a
1ntrodução de novas tecnologias no processo de prccucão tm
portar em redução ou eliminação de postos de trabalho ou or t
cto''

Acreditamos Que a proposta tem um sent tco educativo cror ts
s tcoar , ccjet tva assegurar a participação das organizações de
trabalhadores nas decisões dos programas de treinamento (acer
eetcoamento. r-ectcteçem etc)

Na verdade somente as grandes empresas teriam condtções de
implantar tal proposta pelas suas próprias car-acter-rat tcas

Por outro taco as mfcro, pequenas e medias. nor-eatmenre
sem una estrutura adequada teriam de recorrer as tnet ttutcõee
do Governo ligadas ã área de treinamento (SENAI, SENAC. SENAR

Na verdade, o mais pratico ser-ta as o-cer-tas instituições,
através de seus órgãos r-enr-esentat tvcs ou em prol de empresas
ou até mesmo através de ccnvencõee coletivas, instituir e im
plantar tal tntctat tva

constceeeecs que a forma e funcionamento deva ser mater1a
pertinente a legislação cr-dtnar ta

Ante o exposto, opinamos pela rejeição

lP19623-0 CARLOS ALBERTO CAO PDT
............... PARECER '"

A questão do Sistema de soverrto. em face das ctsccssões
que ainda se processam será definida após a elaboração do
Substitutivo

Pela cr-ejuctctat tceoe

lP19624-B CARLOS ALBERTO CAÓ POT
............... PARECER ..

A questão do sistema de governo, em face das discussões
que atnda se processam. ser-a definida após a elaboração do
SUbstitutivo Pela cr-eructctat roaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP1962S-6 CARLOS ALBERTO CAO POT
.."' PARECER ..

Adotado por consenso o sar te-entar-tsno, na comtssãc
de Staterrat tzacãc, opinamos pela prejudicialidade da Emenda.

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
lP19626-4 CARLOS ALBERTO CAO POT
............... '" PARECER ..

A Questão do S1stema de Governo, em face das dtacussões
que ainda se processam. será der tn tua ecos a elaboração do
Substitutivo

Pela cr-ejudtctat idade.

lP19636-1 CARLOS ALBERTO CAO PDT
• PARECER .."' "' ..

Seguindo a tradição do Direito necrcnat ,a êmenua aqui exami
nada trata de mater1a tnrr-econet rtuctonat , cabendo. pota ,
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do
processo leg1slattvo
Pela eefetcãc

lP19637-Q CARLOS ALBERTO CAO POT
................ PARECER ..

O ccnt euuo da Emenda. em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto. não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se nar-r-on taa com a
s tatemét tca que orienta os or-mctptos na cer-re relativa 1

aos Planos e Orçamentos.-------------------------------------------------------------------------------
lP1963B-9 GERALDO ALCKMIN PMDB
.......... "' PARECER ..

A Proposição, embora disponha sobre matér-Ia constitucio-
nal, contem oesoom-adementos que melhor se situam no âmbito
da teçts tacâo ordtnar-ta e complementar

lP19639-6 GERALDO ALCKMIN PMOB
............. PARECER ..

A Emenda pretende incluir as cooperativas o ato coope-
rativo ou as operações previstas nos obf et tvos sociais do
s tseeea cooperativo entre as imunidades tributárias

Durante os trabalhos- das Subcomissões e das Comissões 1

Temáticas delineou-se uma tendência crescente. de seus mem
bros, no sentido de se manterem as imunidades tributarias '
nos limttes e com a abrangência hoje vigentes

A emat taçãc do rol das imunidades tr-tbutar-tas cer-temen 
te dtr tcuttar-ta o atance da arrecadação necessária para a
cescenn-at tzaçãc de encargos e para at tvtar- as finanças esta
duais e euntctpats da situação de penur-t a em que hoje se en 
centr-am

lP19640-0 GERALDO ALCKMIN PMDB
.............. PARECER "'......... "'••

A inclusão das ent toades sem fins lucrativos na or-e 
rerêncra de tratamento pelo Estado na prestação de serviços
de saude não se justifica na const ttutcãc pois. se há aquelas
que realmente prestam serviços e são fi tentrõctcas há as que
se valem disso para c ts t r tbutr- os "tucr-os'' como despesa
AS r t tentrectces ja estão ccrrteretecas

Pela rejeição

1P19641-B OTTOMAR PINTO PTB
... "' PARECER .

Contra a tortura posicionam-se todos os segmentos repre
sentativos da sociedade E indispensável veda-la de forma ca
bal

lP19642-6 OTTOMAR PINTO PTS
• PARECER .

Prejudicada. tendo em vista a criação da Comissão de
aentvtsãc re-r-ttcr-tat , que apreciará a matéria. nos termos do
ar-t 440 das utaccatcões Transitórias

lP19645-1 OTTOMAR PtNTO PTB
............... PARECER ..

Pelo não acolhimento. tendo em vista a orientação adotada
no SUbstitutivo

lP19643-4 DTTDMAR PINTO PTB
.. "' "' PARECER .

De conformidade com o ntr-ettc Administrativo sct tt tco os
~~~~~tórios são autarq~ias aomtní st r-at tvas e não entes pot t-

lP19644-2 OTTOMAR PINTO PTB
............... PARECER ..

A emenda propõe alterar o artigo 476 dando-lhe nova redação
Entendemos ser a redação do anteprojeto mais abrangente e
precisa
Pela rejeição

1P19627-2 CARLOS ALBER7a CAO PDr
............... PARECER '"

Pretende incluir. entre as disposições transitórias do texto
Constitucional. um artigo Que estabeleça que. até trinta dias
após a promulgação da nova Constituição, o Congresso Nacional
determinará ao Poder Executivo o rompimento de relações di
plomáticas e comerciais com os patses Que pratiquem oct tt tcas
de segregação racial A nosso ver. as relações internacionais
representam um setor delicado e sens tvet da cct tt tca dos
Estados e não deve ficar dependente de cr tnctntcs taxativos
de textos constitucionais A melhor maneira de reverter aet
tuoes anti-democráticas dos Estados estrange1ros é o dialogo.
a negociação e não O puro e simples rompimento de relações
dtptcmát tcas

lP1962B-1 CARLOS ALBERTO CAÚ POT
............ PARECER ..

A Questão do Ststema de Governo, em face das ntscussões
que ainda se processam, ser-é definida após a elaboração do
Substitutivo.

Pela prefuctctat tcace

lP 19629-9 CARLOS ALBERTO CAO POT
........... PARECER ..

A presente Emenda c-erence reauzvr o mandato do sr-es tcen
de da necunt tca, previsto no art 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vista que
o atsccet t tvc supracitado já r-ecuatu em 1 ano o mandato estab
etectcc na Constituinte vigente

De resse tter-rse acemats , que a cer-aanãncte do atual Pre
sidente ate 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estruturais do sate ,
determinadas pelo texto constitucional que ora etebor-eeos

somos. assim. pela r-ej etcãc da emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P19630-2 CARLOS ALBERTO CAO POT
............. PARECER ....... c......

Aoo'le.do por consenso o Parlamentartsmo, na comtasão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

seejudtcaca

lP19646-9 ROSE OE FREITAS
................ PARECER ...... "'.......

iP19647-7 ROSE DE FREITAS
............... PARECER .

lP1964B-S ROSE DE; FREITAS
....... "'..... PARECE~ ..... "'........

lP19649-3 ROSE DE FREITAS
................ PARECEf:/. ..

lP19650-7 ROSE DE FREITAS
."' PARECER .

lP19651-S ROSE DE FREITAS
"' PARECER: ..

lFt196S2-3 • ROSE Dt: FREITAS
................ PARECER ..

PMDB

PMDB

PMOB

PMOB

PMOB

PMOB

PMOB
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lP1965~-O ROSE DE FREITAS Pr.10B
*."'**"' ..** PARECER "'*•• "'**".

A Emer-da pretende alterar a redação do ar-t 455 do F'roje

A nosso ver o texto original. com pequenas modificações
tntr-cõuz tuas no Substitutivo nej nor atende aos desígnios da
anistia, processo esse de grande r-eievãncta para a tmpt anta
çâo da o-oe-n damocr-at tca es tave t e sot roa

Pela aprovação parcial da Emenda. tendo ell" vista que par
te dela acha-se aproveitada pelo subst t t ut tvo-------------------------------------------------------------------------------

1P19656-6 SERGIO NAYA PMDB
......... "'..... PARECER ...... *."'."'*

seaunoc a tradtção do ntr-ettc brasileiro. a Emenca e""l causa
trata de r-at ér ta tnrr-aconst í ructoner , merecendo ser cons tce-

-------------~~:~-~~~~~~_::_:~~:~~-~~-~:~~:~~~~~-~~~~~:~:~:~~_:-~~~~~~~~~------
lP19657-4 SERGIO NAYA pr~D3

"' ./< * PARECER **
sucr-tsrroc o dispositivo, na redação substitutiva do Rela

tOI'. a Emenda fica cr-eructcaoe

Pf~DBANNA MARIA RATTESlP19671-0

lP19672-El ANNA MARIA RATTES PMDB
.......... PARECER ..

A e-enoa da t tustr-e Constituinte estabelece que seja in
cluído os lnc1sos li III, VII, XV, XIX, XXI. XXX do ar t 14
do Projeto

O d1spos1t1vo do Subst í tut tvo assegura a categoria dos
trabalhadores oonést tcos, alem de outros que visem a melhor la
de sua condição soctal uma gama de ntr-e ttos que atendam ple
namente a categoria

Na verdade, a categoria dos trabalhadores do...est tcos já
se encontra conterrplada de urra manetr-a bastante amp1a e jus
ta

Os direitos não I etevantes poder-ão ser objeto de discussão
e decisão na legislação otctnar ta. tal como acontecerá COI'l
varias categorias or-ot tsatcnats

Ante o exposto, opinamos pela r-eretcãc

ao trabalhador, muitas vezes não é nem U'TI terço oc que a err
presa cobra do tomador por cada eecr-eaaoc

Por outro lado, quanto à temporária ou sazonal, entende
mos que devido as pecut ter-toaces principalmente da zona ru
ral, caber-a a e-ater-ta a r tm de cctntr- os abusos hoje existen
tes

PMOB

PMOBlP19653-1 ROSE DE FREITAS
.................. PARECER "'..

l Pl9655-8 ROSE DE FREITAS.* PARECER "' "'..

lP19658-2 SEI<.GIO NAYA PMDB
................ * PARECER "'.... "'..**.

A mater ta ja consta no Projeto, portanto está prejudica-
da

1P19659-l SERGIO NAYA PMDB
............... PARECER ........ 10.......

A autonomia 03 um atributo ntstcr tco das universidades,
não cabendo estendê-lo as tnst ttutções tsoladas

Pela rejeição------------------------------------------- ._----------------------------------
lP19660-4 SERGIO NAYA PMDB
..,. "".."'''' PARECER *.

Pela aprovação, com base nos termos da justificação da
Emenda

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP19661-2 SERGIO NAYA PMDB
." * PARECER .

Tendo em vista que o ensino obr-tnator-to possui ainda desem
penho deficiente, somos de parecer que todos os esforços ne
le devem ser concentrados A educação or-e-escctar sem ouvt
da de grande alcance soctar , deve ser conte-ctaca com outr-as
fontes de recusas Pela rejeição----------- .-------------------------------------------------------------------

lP19662-1 SERGIO NAYA PMDB
......... "'....... PARECER ........ * ....... *

Cuida a eeenoa de estender, tamcem aos ccnscr-tt os , o at ts ta
mente eleitoral
O p-ojetc permite o alistamento de todos os mt t tt ar-es , com
exceção dos que estão no serviço tntctat
A. exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mesmos,
durante o oer-tcco eleitoral. quando as Forças Armadas são
r-eoutatt ecae pela .Ius t t ça etertor-at para a manutenção da 01'
demo são mobilizados para cumprir essa mtesão

-------------~::::_~:~::~~::_~~~-~:~:~:_~~~:~~:~:_~~~::~:~~~-~~-~~:::~---------
lP19663-9 SERGIC NAYA PMOB
"' PARECER "'.* ..

Os cnsccstt tvos da Emenda encer-a r-eveten o elevado des
cortino do crcccnente. poderão figurar nata adequadament e , de
acor-do com a tr-adtcão do Direito brasileiro, no corpo da l e
glslação or-dtnar-t a e comoteenta-

Pela rejeição

lP19664-7 ANNA rtARIA RATTES PMOB
................ PARECER ..

A mat er-f a , objeto da emenda, Mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção multo especial, e acredt t an'os que ao tema foi dado o tra
tamento condizente cem a sua importância

nesta etapa do processo de elaboração ccnst ttuctonat ,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

Opinamos pois, pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P19665-5 Af'.oNA MARIA RATTES PMDB
............... PARECER ..

A aeeoca em exar-e propõe alteração ao ar-t 12, XV, "d" do
Projeto de Constituição

Concordamos com as razões expostas pelo autcr en sua just t-

------------_:~~~~~~_:_~~:_~~~::::::~~:_::~~~~~:~:_~-~~:~~:~§~-~~-~~:~~:_------
lP19666-S ANNA MARIA RATTES PMDB
............ PARECER ..... * ......

Da nova redação ao "caput" do ar-t 20 do Proj eto de
Constituição, denominando o at-as t t uma "necucr tca seoer-at tva

Derrocrat i r-a"
A proposta não nos parece mu1to aconselhável
Pela r-ef etcão

lP19667-1 ANNA r.rARIA RATTES PMOB
•••• * PARECER .

Da ao par-ágr-afo único do ar-t '0 do Projeto de ccnsr- -
tu' cão uma nova r-edação

Consideramos, poré"l, que a redação or19'1nal merece ser
mant toa

Pe~a rejeição

1F'19668-0 ANNA MARIA RATTES P"OB.."'* PARECER *••• * ..
Pr-opõe a inclusão, no preâmbulo da Constituição, da exor-es

são "sexo" para expt tc t t ar- que não haverá ctsr tncão de r-aça,
cor procedência ou sexo

Julgamos que a atter-acãc é cesneceesar-ta vez que o texto
do pre~mbu1o inclui_a expressão "sem distinção de raça, cor.

-------------~~~::~:~~~~:._::~~~~~~-~~-~~~~~~:~-~~~~~~--------------------------
lP19669-8 ANNA MARIA RATTES PMDB
........... PARECER ..*....... *.

eeet tvemente. não existe mct tvcs para que se dê 120 d1
as de licença a sestente Por outro lado, caberá a lei ordi
nária estabetecer- o prazo nats aoeouaoc É importante ressal
tar, por-ém que deve permanecer a otacctcãc seguinte "sem
prejuízo do emprego e do sa tar to" Ha que se garantir na
Constituição o r-erer tdc dtr-e t to a etm de que não se COMeta
:rbitral'1edade contra a mulher

lP19670- 1 ANNA MARIA RATTES PMDB
........... PARECER .

Não há duvida quanto 2:0 fato que a adoção é UMa segunda
maternidade Contudo, não podemos iguala-la plenamente. p01s
a 1'I::ença gestante vtsa principalmente a recuperação da mãe,
j á que e I a e a empregada da empresa Não devemos nos esqueceI'
que estamos examinando a Questão do ponto de vista do traba
lhO e não da pslcologia

1P19673-6 ANNA MARIA RATTES P~OS
*••• "'•••• PARECER ..

A supressão da nor-ma da aj tnea "1· do 1tem IV do a-t tao
17 do Projeto combina com os parãmetros pOI' nos enumer-ados no
parecer a ar-enoa 1p16815-5

Pela aprovação

lP19G74-/1 JOVANNI MASINI PMOB
••••••••• PAR.ECER .

Sem embargo do apreço pela Intenção, por não afeiçoar-se
a outros cr-tnctctcs ou pela sua tmcer-t tnênrta com o terra, a
proposta não alcança acolhida. Pela I ejetcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP19675-2 JOVANNI MASINI PMDB
........... PARECER ...

A Emenda e de eectc espectro e objetiva extirpar_do art
29 o HeM IV e o 40, alem de dar nova redação ao citado
ar t 29 Concorda...os com a supressão do item IV por aconorna
de espaço, quanto ao paragrafo 40 temos rter-at tveeente.jre
fendido sua manutenção com vistas a relevância dos Partidos
r-a vida nacional e para não deixá-los ao sabor de doadores
particulares nem sempre bem tntenctcnaoos , finalmente. no to-
cante a redação proposta para o 20 nosso subst1tut1vo é
mai s abrangent e e mai s li cer-a1

lP19676-1 JOVAN~I MASINI PMDB
................ PARECER .... *........

Pela aprovação O /1 do artigo 49 passou a ser par-aur-a-
fo untco do artigo 57 no Substitutivo do Relator

Peta eorovacãc

lP19677-9 JOÃO PAULO PT
................. PARECER ••• *...io,* ..

A emenda em anal ise pretende abrigar pessoas et tnatcas
pelo atos excepcionais emanados pelos Governos autoritários
de 1964 em diante

Parece-nos dtspensavet a menção proposta na Emenda, uma
vez que o dtscos tt tvc perttnente acha-se redigido de tal for
ma que alcança a pretensão do ilustre Autor, uma vez compro
vado o dano ou pr-ef urec decorrente do ato arbitraria

Pela or-ejuntctat toaoe-------------------------------------------------------".".----------------------
lP19678-7 JOVANNI MASINI PMDB
...............* PARECER * '"

A Emenda visa suor tmr- o Hem 11 do 70 do ar-t 272. por-que
nto o texto desse ctspos tt tvo atet ar-j a a autonomia dos esta
dos violando o s tatema federativo
Cabe esclarecer que a nor-ma contida no ar-t 272, 70. itens
I e 11. ao atr-tbutr- ao Senado da secuot tca. como legHimo re
presentante dos Estados no Congresso Nacional, a fixação das
at tcuores apr tcávets a vários tipos de operações sou-e as
quais incide o tnoosto manctonaoo no Hem 111 daquele Mesmo
ar-t tao. v tscu cr-ecrcuar-ente atender ao equilibro e trerecnta I

do sistema rener-at tvc. ccnct t t anoc os intesses dos Estados
Acrescente-se, atnoa , que, em razão da r-etevânct a da matéria
para o s tatena federativo, exige-se o "quor-um" de dois terços
dos membros do Senado para a aprovação das r-esctucões que
disponham sobre a fixação das referidas at tquotae-------------------------------------------------------------------------------

lP19679-5 JOVANNI MASINI PMD9
............ PARECER ..

Acolhida a emenda Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP19680-9 JOVANNI MASINI PMDB
•••••• "'•• PARECER .... *.....*.

Consoante ja sat tentanos 81'1 parecer a Emenda com idênti
co pr-opós t t c , e irrelevante para os objetivos a Que se propõe
o controle externo a real t zaçãc de r tcat taecãc meramente con
tábil

A auditoria ccntactt , ademais. ja se encontra contempla
da, teot tctt amente, no texto, ets que sorrente atraves dela se
torna cosatvet a realização das auditorias financeiras. orça
mentária. coer-acto-iat e patr-lmon ta I

De mais a nats e oportuno r-etemo-ar- que. hlstor1camente
o Senado Federal tem entendido Que a enunciação. no texto
constitucional, dos ccnnectnentos ex1gldos dos candidatos ao
cargo de Ministl'O do Tribunal de Contas da União é apenas
exemplificativa, bastando salientar, a cr-ocóst tc. que têm s t
do aprovadas indicações de engenheiros. çener-a t s , etc, para
compor o ccteatacc daquela Corte

Nosso car-ecer-. assim. é pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P19681-7 JOVANNI MASINI PMDB
......*.....* PARECER ... **•• *....

Visa a alterar a redação do tnctsc III do ar-t 60 do
er-cj etc de Constituição, mas não par-ece acer-eetcoar- o texto.-------------------------------------------------------------------------------

'P19682-5 JOVANNI MASINI P~IDB
....*.......* PARECER ••*"'*•• *.

Visa à supressão do tnctso IV do ar t 50 do Projeto de
const ttutcãc Somos pela supressão 'Integral do mencionado ar
tigo 50

Pela cr-eãuctctat toaoe

1P1368S-3 JOVANNI MASINI PJ\1DB
............ * PARECER .* •••• **.

A cectbtcêc da atividade de intermediação remunerada da
mão-de-obra deve se acr tcar- somente à cer-menente O objetivo
que se quer atingir é, sem duvida. a exploração que se fa;: do
trabalho oetc prestador de serviços Atualmente. o QUe e pago
ao tr-abatbaccr , muitas vezes não e nem um terço do Que a em
presa cobra do tomador por cada empregado

Por outl'O lado, quanto a temporária ou sazonal. entende
mos Que, dev1do as pecul iaridades prlncipalmente da zona I'U
ra1, cabera a materia a fim de coibir os abusos hoje existen
tes

lP19671-0 ANNA MARIA RAT1ES PMDB
....... *••• PARECC:R ... **.......

A proibição da atividade de intermediação remunerada da
mão-t't.J-obra deve se aplicar somente a p~rl""anente O obj et ivo
que se quer atingir e, sem duvida, a exploração que 6'~ faz do
trabalho oel0 prestador de serviços Atualmente, o que é pago

tP19684-1 JOVANNI MASINI PMDB
•••"'•• "'.'" PARECER ..

Pretende a Emenda em apreço alterar o 1tEI'l' III dO art
257, subst1tutndo-se o termo valorização pelo termo benen
cio, uma vez, que este seria melhor apl1cavel a contribuição
de melhoria
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lP196B4-1 JOVANNI MASINI PMOB lP19696-5 JOVANNI MASINI PMDB

Parece-nos inadequada a substituição proposta. pois a va
lorização é Que expressa o tienet tctc proporcionado ao tnóvet
pela realização da obra publica Reforça essa assertiva o fa
to de Que se não houver valorização não se poderá cobrar a
eontr-tbutcão de me'lnor-j a

Ademais. sob o aspecto r-eoactonar , verifica-se Que a uti
lização do vocábulo beneficio. em sucst ttutcãc ao termo valo
r-taacãc, afetaria a clareza do dispositivo sup-actraoc

-----------------~::~-~:~:~~~~-------------------------------------------------
lPiS6BS-Q JOVANNI MASINI PMOB
••• "' .. ,jI PARECER .

O substitutivo do Relator suprimiu O artigo 50

lP19SBS-B JOVANNI MASINI PMD8
...."' PARECER .

O conteuuc da Emenda. em confronto com o do Projeto e
das ceeats emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstan
te os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a
s1stemat1ca que orienta os pr1nc'ipios na parte relativa '

-------------~~:-~::~~:_:_~~~~~:~!:::_------------------------------------------
lP19687-6 JOVANNI MASINI PMDa
............. PARECER ..

O Projeto de const ttutcâc trata. em sentido amplo. da in
tervenção do Estado no dO!'l'n1o econômico, coss tct 1tt ancc. as
sim. a atuação simultânea da União. dos Estados e Municípios
Situações eeoacte tcae em que essa atuação concorrente deva
ser qual tr tcace devem ser objeto de teats tacãc complementar
ou or-dtnár-f a

Pela rejeição
-------------------~-----------------------------------------------------------

lP19688-4 JOVANNI MASINI PMDB
............... PARECER ..

A e-nenoa, acertadamente, exclui as fundações publicas do
texto do parágrafo 3. do art 303 Parece correto assegurar
tratamento favorecido a essas fundações, por parte do Poder
Publico O esp\rito ela emenda deve ser incorporado a Proposta
de ccnat t tutcão , com as ncctrtcaceee de forma Que se fizerem
nacessér-taa

Pela aprovação par-ctat
--------------------------------------------------------------------~----------

lP19689-2 JOVANNl MASINI PMDS
............ PARECER .

Compart i 1hamos com a preocupação do nobre autor da
Emenda, pela importância do assunto Contudo entendemos que
a mater ta em questão deve ser objeto de norma em Lei cencre
menar

1P19690-6 JOVANNI MASINI PMDB
............... PARECER .

axcruteos a aj tnea "q ", do Hem IV. do artigo 17 do Projeto,
na elaboração de nosso secsr ttut tvc, por se tratar de matéria
para a lei or-o tnar-ta
A Emenda propõe sua manutenção. com redação alterada
~ela -ef etcêc

1P19691-4 JOVANNI MASINI PMDB
............. PARECER .

A EMenda objetiva eupr tmtr- o 'tem II do artigo 259 do Projeto
de ccnet ttutcão da Comissão de Sistematização
A preocupação do Nobre const ttutnt e, a nosso ver, não tem su
porte no texto que pretende suprimir
Co." efeito. a cnaccetcãc em foco não atribul. ã Lei ccnote 
mental", "di soar sobre as limitações constitucionais ao poder
de tributar" mas. tão somente, regular tais t tmt tações que
são CONSTITUCIONAIS e se incorporam ac patr-tnônto jurídico do
cidadão, como os direitos e garantias tndtvtouats
O dtsncs t t tvc é decorrência dos próprios textos que limitam o
poder do Estado os quais, como é o caso das tmrrnuades ore 
vistas no item II, -e-, "fine" e a e - do artigo 265 devem ser
regulados por te t ccmntenent ar-
ass tn. por entendermos at1ng1do o objetivo da Emenda, somos
pela sua pr-efudtctat toaoe

----~--------------------------------------------------------------------------

1P19692-2 JOVANNI MASINI PMD8
............... PARECER ..

A alteração proposta pela emenda visa a $uprimir as
restrições, durante o Estado de S\t10. à divulgação pela
tt-arensa , radiodifusão e televisão
O texto do projeto estabelece Que a lei c tsror-ã sobre o
assunto. dev tdamente ana 1tsaoa. per-tanto, as suas
1mp11cações üotnaecs , pela manutenção do texto emendando.
eats coerente com as salvaguardas do Estado
Pela rejeição

----~-------------~------------------------------------------------------------

lP19693-1 JOVANNI MASINI f'MDB
............. PARECER .

A meter-ta, objeto da anenoa. mereceu dos ccnsr ttvtntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova carta aten
ção multo especial. e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração ccnst ttuctonat ,
parte da emenda deve ser ecotn tca pelo Substitutivo

------------------~~~~:~:_~~~::~~::~_:~:~~~:~~-~:~:~~::_----------------------
1P19694-9 JOVANNI MASINI PMDB
............ PARECER ..

Objetiva a Emenda a supressão do item V do 12 do Art
272

Cabe observar Que a ncss tvet exclusão da incidência do
imposto de que trata o item. III do Art. 272. por lei cceote
r-antar-, nos termos do disposto no t tem V do 12 desse mesmo
artigo. vtsa atender aos objetivos da cci tt tca econômica vin
culados ao comercio exterior. de inegável importância para o
desenvolvimento do Pais

Ademais, a desoneração de tecestes nas exportações e medt
da adotada por todos os patees , porquanto. oer-mtt tnoo maior
coacet tt tvtoaoe aos produtos, ner-ceocr-tas e serviços exporta
dos. ccntr-tnut decisivamente para o desenvolvimento e a expan
são da eccnomta

-----------------~::~-~:~~~~~~-------------------------------------------------
1P19695-7 JOVANNI MASINI PMDB
.."' PARECER ..

As transferências de encargos hão que ser ccapãt tvets com
as transferências de recursos A teoos tcãc de limite, para
mais ou para menos, ccoer-ta acarretar o retardamento ou até
mesmo a frustração do processo cescentr-at Izador.Que a emenda
visa a evitar.

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------------------------------
1P19696-5 JOVANNI MASINI PMOB
............ PARECER .

Trata-se da supressão do 40 do artigo 270, que atr-tbut
ao órgão jur-tctco do Ministério da Fazenda a representação da
un tãc na cobrança de crédito tributaria e nas causas referen-
tes á natér-ta fiscal ,

A natér-ta não é de natureza ccnst ttuctcnat , porque dire
tamente relacionada com a or-santaecâo e atr-tbutcões do Minis
terio da Fazenda MesmoQue se alegasse que o ponto central é
a defesa jUQ'fciaT da União, ainda assim o otepcstt tvc deveria
ser eliminado do t ttutc VII já que ter-ta COrrelação tnt r tn
seca com o ar-t tsc 186 (t t tuto VI) e com o artigo 451 ( titulo
X) e não tem a ver com a coacetêncta tributaria da União. ob-
jeto do ar-r 19o 270 .

Nessas condições estamos de acordo com a .sucr-eseâo do
citado nar-aar-aec no contexto do sistema tr tbutar-to e sua
transferência para o caotturc X ate solução mediante lei

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P19697-3 JOVANNI MASINI PMOB
............ PARECER .

Visa il supressão do art 471 do Pl"'ojeto de ccnst ttutcão. que
extingue a enr tteuse
A nosso ver, o tnst t tuto deve ser banido de nosso cr-cenamento
jur tutcc, Que não mais deve acolher os contratos oer-oetuce ,
que entravem a t tber-cece tnctvtouat e, no caso. a t tvee ctr-'

-- -. -------_:~:~:~~-~~:-~:~:_:~:::!~~:!:_~:_~~:~~~!~::~~.:_---------------------
lP19698-1 JOVANNI MASINI PMOB
• •••••••• PARECER ." ..

Não obstante deve-se reconhecer a louvável preocupação
do 'lustre Autor em disciplInar mlnunc10samente os efeitos
praticas e legais da anistia. não nos parece de boa técnica
estabelecer detalhes acerca da implementação. no texto const t
tuctcnat

A redação do ar-t 475 do proj etc, de resto aproveitado
com m\n1mas alterações no Substitutivo deste Relator regula
de forma completar a concessão de oenet tctc. oetxanoc para
a legislação tnereccnst ttuctcnat a r-eaêncta dos aspectos espe
ctr tccs da anistia

Ressalte-se que grande parcela dos preceitos sugeridos
acham-se no Substitutivo. pelo qual opinamos pela aprovação
parcial da eeenoa

fP19699-0 JOVANNI MASINI PMOB
." PARECER .

A t txacêc do nu-iar-c de cinco parlamentares para fiscal1zar as
medidas previstas no zs tauo de Defesa e do Estado de Sitio
não nos parece capaz de Infringi!" a autonostta e a
tnceceooêncta do Congresso Nacional AfirJ de evitar uma
pletora de' indicações para tntear-ar- a mencionada comissão,
parece-nos que o texto projetado é muito saudável
Peja reJe1cão----- -------------------------------------------------------------------------

lP19700-7 JOVANNI MASINI PMDB
.............. PARECER .

O crccstt tvc em tela efet1vamente trata de matéria infra
ccnst ttuctonat , conforme as tradições do ütr-e rto ar-as t t e tr-c

-------------~:::_:~~~~:~~::_---------------------------------------------------
1P19701-5 JOVANNI MASINI PMDB
• '" PAREC~R " .

O ctspcatt tvc visa a subtr-a tr- à tributação interestadual
insumos essenciais, objetos de cot tt tca e estr-eteata nacio
nais, e cuja produção e abundante em atsueas regióes e escas
sa noutras No caso. o Interesse nacional supera o dos Esta
dos, Que. em todo caso, de acordo com o projeto, não sofrerão
perdas Ao centr-ar-te. passarão a tributar referidos produtos

-------------~!~~~~~-~~-:~~-~::_~~::~~~::_~~::~~~:_~~:~~-~:!:~~~~.:_----------
1P19702-3 JOVANNI MASINI PMD8
.......... " PARECER .

A emenda trata da r-eetetçãc de Prefeito e vtce-sr-eeet tc
O instituto da reeleição náo e de nossas tradições republIca
nas, nem se adapta a nossa realidade ccj rt tco-etettcr-at
Pela rejeição

-----------------~------------------------------------------------~------------

lP19703-1 JOVANNI MASINI PMD8
............ PARECER .

Acolhemos a sugestão proposta, com outra redação
Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

1P19704-0 JOVANNI MASINI PMDB
......."•• PARECER ....."'......

O eminente Constituinte Jovann1 Masini pretende exctutr
os bens móveis do campo de incidência do imposto sobre trans
missão e doação Para tanto. expl icita os bens teoveta e di
reitos a eles relativos, no item II do ar-t 272 do Projeto de
Constituição Just te tca Que a fiscalização sobre bens moveis
é diflctl, alem do Que evita Que. no terreno acionário, sejam
taxadas só as ações nominativas

Os ar-aunentcs são poncer-avets Maior será a dificuldade
em controlar os presentes, pois são escecte de doações Mal
grado o texto do projeto mencione quaisquer bens ou dtr-e ttcs ,
a afirmativa será desmoralizada pela pratica e pe l as exceções
Que a própria lei irá efetuar

A versão do Projeto da Comissão de Sistematização mantém
o texto anterior

lP19705-8 JOVANNI MASINI PMDB
............. PARECER ..

Pela rejeição, considerando o alto s tantr tcano do enst
no para o cata

---------------------------------------------~-------------._------------------

1P19706-6 JOVANNI MASINI PMDB
• PARECER .

O zelo apresentado pelo ccnst ttutnte, no sentido de pr-eser-var
a prestação dos serviços de transportes para brasileiros ou

empresas. pode per-rettaeente ser mtncr-taacc pelo conceito
constitucional de empresa nacional que define a estrutura
jurisdicional das empresas potencialmente interessadas na
exploração aquele ramo de atividade
Pela rejeição--------------------------------------------'-----------------------------------

lP19707-4 JOVANNI MASINI PMDB
............ PARECER .

Pela aprovação.
O cnscestt tvo. cuja supressão é cr-etenctoe , atenta corr-

------------_!~~-~-~~~~:~~~~-~~:~:~-~:_:!~~:_~:::~~_:~~~:~~~~~:_---------~----
lP1970B-2 JOVANNI MASINI PMDB
............. PARECER .

A estabilidade, entenctce como a garantia de permanência
no emprego e. portanto. como contraposição ao livre ar-m t r-tc
do empregador de despedir o empregado, tornou-se. ar-t tr tcto

semente. uma momentosa e controversa Questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente. por urea solução harmoniosa do problema

Na verdade. o Que quer o empregado é ver 1tmitado aquele
arbítrio e, não. como se pronata enaanaoanente. ter a garan
tia irrestrita de permanecer no ell'prego contra a vontade do
empregador consctente de Que é parte Vital e tnat tenaver da
própria atividade empresarial. sabe que não pode ser tratado
como uma stectes peça. um instrumento ou macutna que, apos
usada, e jogada fora como tnservtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou Insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res comprovados da baixa produtividade A prática, a experi
ência, o connec tmento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, .s1gnificarJ para ela um
pat r-f mônto tnsunst t tutvet Investe o eecr-esar tc em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a Qualificação pro
fissional ne seus empregadas Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrario á rotat tvtcace da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
cr-eenctmentc

Posta a Questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação emor-eaat tcta, fundada na bttater-at toaoe do
contrato, uma condição untneescat , paternalista e tmpoatt tva,

Que. ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de
mancas fudtctats

Assim, pelo cotejo de centenas de emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo rér-nuta conciliatória Que reflete a tencêu
cta majcr ttae ta dessas propostas. acerta por lideranças de
categorias econômicas e cr-or tss tonats que, dtutur-naeente vêm
se manifestando por todos os meios de commtcacãc é a veda-
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1P19708-2 JOVANNI MASINI PMOB lP19724-4 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB

cão da oesceatoa tmottveoa ou sem justa causa, em termos a
;ere'll cet tntoos pela legislação or-d tnár ta

1P1970Q-l JOVANNI MASINI PMDB
............. PARECER .

A ampllação das imunidades trlbutárlas centr-ar-ta ten-
oêncta crescente Que ve'n se manifestando, entre os Cons t t tu
tntes , desde o rntcto dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões renét tces , alem de comprometer a meta de se refor-

-------------~~~:~-~:_~~~:~~::_~~~~~~~:~:_:_::::~~:~:--------------------------
lP19710-4 JOVANNI MASINI PMDB
.......... PARECER .

Pela aprovação e"! vtata do arrazoado constante da
"Just.tf tcat tva''

1P19711-2 JOVANNI MASINI PMDB
................ PARECER ........ ",........

A Emenda propõe a supressão da al tnee "c" do t tem IX do
Al"tigo 17 do Projeto

A matéria merece ser tratada no subst ttut tvc el"l eteno -
ração

parcial da Emenda

lP19725-2 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
................ PARECER "' ..

Pela r-efetcão A emenda esta parcialmente atendida

lP19726-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB•••"' .... "'* .. PARECER '1'....... "' ...

A proposição não concorre para o aoer-tetçoanento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejelção-------------------------------------------------------------------------------

lPl9727-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........ "' PARECER ..

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

lP19728-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
................. PARECER .

Entendemos Que os objetivos da proposição em estuoo en-
contram-se sob o amparo das ctsccstcões básicas sobre meio
amblente tnser-toas no Projeto de Constituição Aspectos de
detalhe da proteção ambiental constituem e-ater-ta a ser regu
lamentada em legislação oro ínar-ta Desta forma, ccnctutmcs
pela cr-ejudtctet teaoe da Emenda

-------------------~:~:_~:~:~=~~---------------- -------------------------------
lP19712-1 JOVANNI MASINI PMDB
• "'''''''••• '''''' PARECER ....... "'.... "'...

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP19713-9 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMOB
"'...... "'''' ... ''' PARECER "'•• "'.......

A presente emenda objetiva destinar 1,510 do valor da carga
portuária movimentada para três setores df st tntos
A proposta esbarra, porém, em dispositivo legal que proibe a
cri ação de fundos
Deve-se afirmar, por oportuno, que o Fundo Nacional de
Marinha Mercante pode cumprir o ctettc da Emenda, por
cer-acter-taar-em-se. os beneficiários, instituições afins

-------------~:~~-~:!:~=~~-----------------------------------------------------
1P19714-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
..... "'''' PARECER ..

A emenda em apreço propõe a criação de um "Serviço üeoto-
9ico Nacional", o qual já se acha implantado há tempos no
pa r s ,

Além do mais,trata-se, salvo melhor ju~zo, de meter-ta ca
r-acter-rst tca de lei cr-dtnar-ta. não sendo, portanto, r-eccmen
oévet sua inclusão em texto const t tuctcnat

Pelas razões acima expostas somos pela rejeição da emen-
da

lP19729-5 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........ "' PARECER •• "' ..

A emenda cuida de estabelecer regras sobre perda de di
reitos

Os preceitos estabelecidos no substitutivo atendem, em
parte, aos objetivos do autor

Pela aprovação parcial

1P19730-9 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........ '1' PARECER "' .

O dispositivo fol sucr-tmtoc por tratar de meter-ta atinen
te A lei cr-ctnér-ta

Pela rejeição

1P19731-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........"'. PARECER .

A hipótese prevista na emenda do nobre const ttutnte José
Ignacl0 Ferreira é muito minuciosa e deverá ser, utter-toraen
te, objeto lei ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP19732-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
"'" .. "' PARECER ..

A Emenda em apreço e prejudicada uma vez Que o Art
354 Que d~sporia sobre tema de transplante de or-aão. fo1
retirado do texto, por não ser cons tnar-ado matéria apr-c >

pr-f ada para a Constituição

1P19715-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
... "'•••••• PARECER .......... "'•••

Pela rejeição A meter-ta. pela sua natureza tecntca e com
plexidade, seria netncr desenvolvida na for-ma de legislação
cremar-ta

1P19716-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
.......... PARECER ........ *.... "'..

O parágrafo foi suprimido por tratar de mater ta suctenen
ta0

Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP19717-1 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
...... '1'••• PARECER "''''.''' .......

A emenda etca prejudicada, face à opção do Relator no
sent toc de suprimir, no texto do subet ttut tvo. o dtsoos tt tvo
Que o autor pretendla modificar-------------------------------------------------------------------------------

1P19733-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
."' '" PARECER "'••

A Emenda propõe a inclusão de at tnee ("1") no item VI
do Artigo 17, assegurando a Qualquer pessoa o direito de re
presentação aos poderes cubt tcos , independente de textos,
contra abusos de poder

A idéia e vat ida e acha-se devidamente aproveitada
novo substitutivo em fase final de elaboração

Pela aprovação parcial

lP19734-1 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
........... PARECER ..... "''''....

A fixação de pisos e tetos de referência para os venci
mentos do funcional tsmo publ tco deve ser objeto de rejulgula-
eentacão legal, obedecido o principio geral consignado na
Carta Magna, na forma do substitutivo

Pelo acolhimento parcial

1P19718-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
..... '1'...."'. PARECER ."' .... "'.."'...

A matéria tratada pela Emenda do l1ustre autor pertencia
ao capitulo da ctêncta e tecncrcata Na fase de tramitação do
Projeto de Constituição, este assunto foi transferido para o
O título IV - da Organização do Estado - (cap II Da União).
onde esta atendida

Pela or-efudtctat tdaoe

lP19735-0 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
"' PARECER "' .

Pelo acctbtmentc parcial, nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP19736-B JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
"' "' '" PARECER "''''

Os artigos 90 e 100 do Projeto ja satisfazem a suges
tão Pela rejeição

1P19743-1 NELTON FRIEDRICH PMOB
...... "' "'''' PARECER ..

Pela rejeição A emenda esta car-ctatmente atendida-------------------------------------------------------------------------------

lP 19737-6 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
................ PARECER ..

A sugestão fol acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

lP19742-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
..... "''''...... PARECER ........ "'..... '"

A Emenda e contemplada, em seu eer-t tc. no novo texto de
Projeto de Constituição

1P19739-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............. PARECER "' .

A Emenda busca inserir no texto matéria t tptca da legis
lação tnf raconst t tuctonat

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

PMOB1P19746-5 JOSE CARLOS SABÓIA
............... PARECER '"

lP19738-4 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
..... "'......... PARECER .'1'''' .... ''' ...

Emenda de conteúdo de amplo alcance Que provocar la r-ecer-'
cucões de várias ordens no âmtrtto da legislação previdenciá
ria Entendemos que a matéria, Que envolve dlferenres aspec
tos, somente deve ser regulada pela lei ordinária-------------------------------------------------------------------------------

lP19741-4 JOSE IGNACIO FERREIRA PMDB
............... PARECER .* '"

O Texto do Substitutivo é fiel ao principio da oar-t tct 
cacêc social, na gestão da cctse publ tca, como se pode
constatar em cnver-scs dispositivos Assim sendo, cons t
deramos acolhida, quanto ao mérito, a emenda em r-eter-êncta

1P19740-6 < JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PM05
................ PARECER "' .

A vedação legal de transferência de poupa-nça entre r-e-
atõee do pais é, de fato. tr-r-eat tate como justifica o ilustre
Constituinte

Todavia, entendemos Que a Lei do SFN deve dispor sobre
cr-t eer-rcs r-estr-f t t ....os à referida t r-ans'ter-ênc t a , ainda Que me
utante instrumentos de natur-eza conjuntural.

Pela aprovação

lP19744-9 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB
"''1' •• ''''''.'''. PARECER "' ..

A mataria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção rruito especial, e acreditamos Que ao tema fol dado o tra
tamento condizente com a sua importância

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo subst ttut tvo.

Opinamos pots , pela aprovação parcial-------------------------------------------------_.._---------------------------
1P19745-7 JOSÉ CARLOS SABOIA PMOB
.............. PARECER ."' ..

A postulação da Emenda esta prejudicada, desde Que repro
duz, na íntegra, dtscos tt tvo constante do Projeto de Consti
tuinte da Comissão de Sistematização.

Pela cr-efudtctat tcace.

1P19720-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
....... "' '" PARECER .."' .

pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo

lP19722-B JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
................ PARECER ..

A emenda denota a preocupação do seu llustre autor com o
cerceamento da esfera de atuação das ent toaoes de pr-evtoêncta
privada de car-áter complementar Cabe, entretanto, ressaltar
Que o subet ttut tvo do Relatar, encer-a adote a perspectiva de
universal {zaçâo da cobertura dos riscos básicos no âmbito da
seaur teeee Social, não impõe Qualquer restrição a extstêncta
de entidades privadas no campo previdenciário, para atencn
menta A demanda do segmento de renda não atendido pela cober
tur-a básica do sistema oficial Consideramos, peta. acotntua
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito,
sua finalidade

lP197l9-8 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
............ PARECER "' .

A acepção do verbo -pr-ceover> no caput do ar-t 19o 327 do
Projeto sob exame e abrangente e incorpora o sentido prooosto
pelo nobre const ttutnte

Pela rejeição

lP19724-4 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............ PARECER "''''....... '''...

Não obstante deve-se r-eccntrecer a louvável preocupação
do ilustre Autor em dtsctpt tnar- mtnunctosamente os efeitos
práticos e legais da antat ta, não nos parece de boa tecntca
estabelecer detalhes acerca da implementação, "O texto ccnst t
tuctcnat

Á redação do ar-t 475 do projeto, de resto aproveitado
com mínimas alterações no suoat ttut tvo deste Relator regula
de for-ma completar a concessão de uenet tcto, deixando para
a legislação tner-aconst ttuctcnat a regência dos aspectos espe
ct r tccs da anistia

Ressalte-se Que grande parcela dos preceitos sugeridos
acham-se no Substitutivo, pelo Qual opinamos pela aprovação

lP19723-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
"'''''''''' '''''' PARECER .

Considera-se Que toda intercorrência da participação do
setor privado na assistência à saúde da população esta res
guardada sob' as condições estabelecidas em contrato de di 
r-etto puot tcc A restrição r-ecactcnat se baseia exatamen
te na constatação de Que todas as entidades filantrópicas não
têm fins Iucr-at tvos mas nem todas aquelas sem fins tucr-at t 
vos são filantropicas, e o objetivo é crocoectonar o acesso
i9ualitár10 a um sistema nacional untcc de saude

Pela r-efetcão

lp19721-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
•••••• " ... PARECER ."'..."'.......

A participação nos lucros da empresa, desvinculada da
remuneração é o princípio prlmordlal Que não pode deixar de
figurar no texto constitucional Por uma Questão de justiça,
o trabalhador tem direito a uma parcela do lucro que nada
mais é Que um produto de sua colaboração Quanto ao aspecto
da Uintegração na vida e no desenvolvimento da empresa", en
tendemos que, embora sendo o ideal, não há como obrlgar, mas
~ada impede ceu as partes o façam
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:~~::::~:I~~_~~_~::~:~~__:__~~~:::~_:~~~:_~:_:~:~~~:_~~~:::~:~~~~ _
A Emenda deve ser acolhida car-ctetmente
As disposições constantes da enenca jaJigura-i, com li

geiras ai ter-acões nas dtf er-ent aa drsoostcões do caovtutc re
lativo as populações indígenas

A argumentação oferecida na Justificação é rnoueet tcnã
ver Não foi aceita. todavia, a redação oeer-ectoaca-a o 20

------------_:~~~::~::_~~_:~:~~:_-~:~:_~~~~~:~~~-~:~:~:~-----------------------
lP19747-3 JOSE CARLOS SABOIA PMDB
"' + PARECER .

ecotnercs , 8"1 parte, os termos da aeer-oa
Pela aprovação parcial

---------~~~9;~ã:~---------~ÕS~-C;~~õs-s;ãõ;;----------------------;~~~--------

*••.,.."••• * PARECER "".***"''''.*
Os ctspcs tt tvcs que tratam da exploração ntneea t em ter

ras indigenas sofr-er-am modificações, tenao sido transformados
e'n um untco principio constitucional, com orientação diversa
da propost a ae 1a emende

Pela r-ej ej çãc
---------~p~9;;9:õ---------JÕS~-~~~~õs-s~ãúIÃ----------------------p;~ã------

"'."'."'*'1''1'''' PARECER "''''*'''*''''''..'''
A el"'enda foi rejeitada por não acatarmos a proposta de

suspensão da expressão" caoenoc a untão cerrar-ca-Las" por
considerarmos fundamental a oe-nanêncta de principio conS!i
tuctcnat que disponha sabre a r-esccnsabt t toace de demarcaçao
das terras ocupadas pelas tndtcs , condição ruooanentat da so
brevivência fisica e cultural das populações 1ndlgenas

Somos pela rejeição da Emenda

---------~~~9;5Õ:3---------~õsé-ê~~~õs-s~~õiA----------------------~~~~-----

"'**"'."' PARECER * .
Pela aprovação. tendo em vista tratar-se de um dos, di-

r-ettos fundamentais do homem, já consagrados nas Cartas Pol i
t tcas ocs povos civilizados

---------~~~9;~~:~---------~;sé-~;~~õs-S;~Õ~A----------------------~;~~----

.* ••• *"'''' ... PARECER ...... "'•• "'...
Os dispositivos que tratam da exploração mineral em ter

ras indigenas sofreram ncdtr tcacões , tendo sido transformados
eM um untcc principio const ttuctcnar , coe orientação diversa
da proposta peta emenda

Pela rejeição
---------~~~9;~;:~---------~õs~-~Ã~~õs-sÃ~Ó~~----------------------~~~~--------

•• '1'*"'."''''* PARECER "'.... *.... "''''
A Emenda restringe a ação CIo Estado em situação excepci

onais

------------------~::.~-~:!:~~~~------------------------------------------------
1P19753-B JOSE CARLOS SABÓIA PMOB
......"' PARECER ...

Pela rejeição, tendo e'n vista que as gal'antias da pe tva
cidade não podem ser levadas a extremos tais que, eventvat
mente. entravam ou tmoeca-i uma investigação judicial em ter-no
da pr-at tca de crimes, notadamente, o de sequestro Sabido Que
a "autorlzação juctctar " para que a autoridade cuot tca possa
interferir na., -comuntcacãoes ern geral", pode vir a ser o
pl"1meiro passo para a elucidação de crimes nar-naros contra a
pessoa nu-iane , por exemplo Ha um ev toente excesso de zelo
louvável, é certo, na enenea analisada, inspirada pelos bafe
aos reoemocr-at tzantes • após anos de excesso autoritários.
Contudo ·0 abuso não excut o uso" já diziam os romanos, na

-------------~~~_:~~:~~~~~_!~~~~~~~--------------------------------------------
lP19754-6 PAULO MARQUES PFL
.."'...."'**"' ... PARECER ••"'.*.....'"

A esract 1saeae, entendida como a garant ia de cer-eanêncta
no emprego e portanto, CO'JlO cont r-apos f çãc ao livre ar-b i t r-to

do er'lpregador de oescectr o empregado, tornou-se ar-t tr tcto
eanente. uma momentosa e controversa questão, pcrüuanto , seg
mentos expressivos das categorias envotvvoas tem se manifes
tado, reiteradamente, POI' uma solução harmoniosa do problema

Na verdade o que Quer o e-e-egaoc e ver limitado aquele
arbHI'io E::, não, CO"lO se cr-opata enaenaoamente. ter a garan
tia trr-estr tt a de per-manecer no emprego contra a vontade do
eeo-eseocr- Consciente de que e parte vital e tnat tenever da
própria at tvtoeoe empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um Instrumento ou máqutrta que, após
usada é jogada fora co-o tnser-vtvat

De sua parte, não interessa ao empregador tr-scu-ar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fato
res corcr-ovaoos da batxa ceodut tvtoaoe A pratica, a excer-t
êncta. o conhecimento tecnico, a identificação do empregado
co-i os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patrimônio tnsunst í t utvet Investe o amar-esar to em recursos
nur-encs • buscando naoti t tal" e aer-tec-ar- a Qual i e tcecãc pro
fissional de seus empregados Por tudo isso, e etenentar- que
seja virtualmente contrario a rotatividade da sua mão-de
-obra. fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não tia porque se trazer
para a relação eecr-eaat tcta. fundada na m teterat tcace do
contrato, uma condição untpessoal, pater-naj í s t a e teccett tva,

que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas juotctats

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas
as fases da elaboração deste Projeto tcr-aw aor-esenteoes , es
tamos oferecendo formula conctt tatcr-ta que reflete a tencên
era naj cr t t ar-ta dessas propostas, aceita por t toer-ancas de ~
categorias econômicas e cr-cr tas tcnats Que df ut.ur-namante , vem

se mant eestancc por todos os meios de comunicação e a veda
ção da cescec-ce tmor tvaoe ou sem Justa causa em termos a
serem oer tntcos pela legislação or-utoar-f a

lP19755-4 PAULO MARQUES PFL
""'.*."'."''1' PARECER .......*."'...'"

a erenca propõe tr-at amento constitucional que vtsa ã pro
teção das micro, nenta e pequenas empresas Sem observância
da melhor técnica r eqts tat tva , contraria, por outro lado, a
orientação adotada pelo Relator quanto a eater-ta

-----------------~:~~-~~!::~~~-------------------------------------------------
lP19756-2 PAULO MARQUES PFL
•••••• **.. PARECER "" ....*....*'"

A Emenda visa a consagrar a unlcidade sindical r1as pretende
mos adotar, em nosso substitutivo, o pluralismo
~ela rejeição

lP19757-1 PAULO MARQUES PFL
•••*•••". PARECfR "'......... "'•• "'...

Pela rejeição No tocante a distr1bu1câo de receitas, o obje
tivo perseguido pelo projeto é o de fortalecer as mun1c'\pal i
dades, de forma a permitir a ação govel'namental junto aos be
neficiários diretos dos serviços publ icos Da' ter-se procu-

-------------~~~~-~_:~~!.~::~~~-~~-~~~:~_:~~::~::~~~-~~~-~~~~:~~~~~---------------
lP 1975B-9 PAULO MARQUES PFL
•• ".** ••• PARECE.R ."'1' .....,,,......

De fato, e razão da existênc'\a do Estado assegurar bem
estar aos c1dadãos Isso não s1gn1fica, porêll", monopolio

Por outro lado, toda atividade hUr'ana não POde apenas
visar o enriquecimento Sua finatfdade primordial e o social
Nesse contexto, insere-se a ell'presa Que poderia tambem inves
t~r no elemento humana e não, simplesmente, usa-
10 CU"l fins, UnIcamente, de conseguir o lucro

su~~~~~~~~~~_~~_~::~~~~__:__~~~:C~~_~~~~:_~~_::~:~~~~_~~~:~:~~~~~: _
lP19759-7 PAULO MARQUES PFL
."' '" PARECER "' "'* ..

São tnuaeros os acréscimos que a e-nence pretende introduzir'
ao ar-t 356 do Projeto, visando, com isso, assequr-a- aos pen
s tontetas e aposentados diversos beneficios or-evtoenctar tos
Entendemos, todavia que a meter ta deve ser tratada en lei
crc tnar-ta e, não, na ccnet ttutcac

---------------~:!.~-~~~:~~~~---------------------------------------------------
lP19760-l PAULO MARQUES PFL
.."''''.*'1'*. PARECER ."'*.'1'.... *.

A r tnat tdaoe primordial da proibição das atividades de
intermediação remunerada da mão-de-obra reside na necessidade
de se coibir a exploração do r-aearnc oetas prestadoras de
serviço

N'\nguém ignora a distância existente entre o Que e co-
brado do tomador e o que e pago ao tr-aba tnaoor-

Entretanto, Julgamos Que devido as caracter t st tcas ,
or-tncroetnente. do trabalho as zonas rurais, a m-ctntcão deva

------------_:~~:~~:_~~~~~~:~-~~-~:~~~~~~::_~:~~::~:~~:~- ----------------------
lP19761-9 PAULO flARQUES PFL
........... *.'" PAPECER .

Pela rejeição
As áreas publicas urbar-as destinam-se a equtcaaentos de
interesse coletivo, envotvendc a qualidade de vida e, fre-
quentemente, apropria segurarça da população _
O usucapião, neste caso, subor-cnna-se a oest tnacêc e nunca ao

-------------~~~~~~:~~:~~-~::_:~:~----------------------------------------------
lP19762-7 PAULO MARQUES PFL
......"'... ** PARECER •••••• *.'"

l'ião cabe no texto const ttuctonat a fixação da ocr-ação da
licença r-emuner-aua a gestante Por outro lado, de nada
adiantaria assegurar o referido dtr-e t to se o ctspcs tt tvc não
conter-ctasse. ta-icem. a aa-ant te do emprega e da safar-te ces
;e modo somente poderemos evitar abusos contra a gestante

lP19763-5 PAULO MARQUES ?FL
"''''•• '''...... PARECER "'."'''' •••• '''

A Emenda refere-se a a t \nea "b" CIo Hem VIII do artigo
17, traçando diretivas a respeito do meto ambiente, a nature
za, a identidade ntetcr-tca e cultural

A e-ater-ta não fo'\ objeto de tr-ata'sentc no novo Substi
tutivo em elaboração

--------------------~::~-~~~~~~~~~-~~~::~:_------------------------------------
11"19764-3 SERGIO BRITO PFL
."'."' .........'" PARECER ••"'."' .... **

Seguido a tradição do Direito nactcnat • a Emenda aqui exa-u
nada trata de meter-ta tner-eccr-st ttuctcnar , cabendo, pois
Ser objeto de cvtoaccse consideração em eracc posterior do
processo tectstar tvc

-------------~:!.~-~:!:~~~~-----------------------------------------------------
lP19765-1 Sé.RGIO BRITO PFL
•••*."'..... PARECER ..... *"'••"'..

O sistema tr-tnut ár-to proposto no Projeto de Constituição
estabelece um perfil de cnstr-tbutcãc de competências e de
transferências de receita tributária capaz de atender as ne
cessidades de cada esrer-a de poder- ccr tt tcc A alteração 01'0
posta na zmenoa aeetar-va o equ t t tbr-f o do l'efer1do sistema

-----------------~:~:_~:~:~:~~----------------------~--------------------------
1P197f56-0 SERGIO BRITO PFL
"'*'""."'••* PARECER ....."'."'.**

A alteração proposta pela autor e oesnecessar-te
Deve ser mant tda a r-eoacêo da at tnea b o r tem I do ar t 27

------------~~~~-~:!:~~~~-----------------------------------------------------
lP19767-B SEq,GIO BRITO ?FL
...",.",,,,..,,,* PARECER ."'*"'."''''*.

acr-eut t a o aetator- Que a redação dada ao -caout " do Ore
Sente artigo esteja, em forma abrangente, atendendo ao mer-ttc
da emenda

Pela rej ercãc-------------------------------------------------------------------------------
lP1976B-6 SERGIO BRITO PFL
.....,,"' ••• PARECER *

Acolhida parc\almente no mer t to , nos termos do Subst í tu-

------------~~~~-~~-~:!.~:~~---------------------------------------------------
lP 19769-4 SERGIO BRITO PFL
."'.'1'.... *.. PARECER ........*..*'"

A Ell'enda refere-se ao ut-et tc sent tenctér rc dentro do
Qual promove a remoção do c-es totar to para o seu Estado de
origem apos a sua sentença ccnoenat ór ta ter- passado em julga
do A toeta e vat ida, encer-e não nos pareça apropriada a figu
~ar na Constituição Pela rejeição

lP19770-B SERGIO BRITO PFL
"'•• "'''*''''*'' PARECER •• "'*."'''' ..'''

----------------~:~~-~~~-~:~:~~~:~:~-~~~_:::_~~~~-~-~~:~~:~:~~~-~~~~~~~~~------
1P1977l-6 SERGIO BRlTO PFL
......... "'•• '" PARECER ......"'***.

Pela rejeição Embora a Idéia de oescentat taacãc dos
processos ao-rtntstr-at tvcs em geral apresente aspectos positi
vos. no caso esoectr tco da Reforma Agraria. estender aos f~
tados e Munlcipios a compet êncí a para efetuar oesecr-ccr-tacões
poderia cr-tar- croo ter-as de ordem operacional e acr-tntat r-at rva
tanto pelo grande numero de or-çãoe governamenta1s envo tv tucs
no processo. quanto pela pulverização dos recursos ctecom-

-------------~::~--------------------------------------------------------------
lP19772-4 SÉRGIO BRITO PFL
......"'*••• PARECER "'...... "'''''''.

Transcrever o parecer da emenda no lp20192-6
---- -----~;~~;;;:;---------S~~G~Õ~-~~;;~----------------------------;FL---------

.* ••• "'''' •• PARECER *..*"'•• "'...
Entende o Relator ser esta eater ta de natureza tnrr-a-

constitucional, acred1tando que sua materialização em forma
de lei ordinaria em muito contr1buiria para ct'm o apr1P"ora
mento da legislação sobre o uso das verbas pub11cas pelos ho-

-------------~~~:_~~~~~~~:_----------------------------------------------------
lP19774-1 SÉRGIO BRITO PFL
....... "'...... " PARECER *•••• "''''*'.

Pretende o autor suprimir na al1nea a do Item III do art 27
a expressão ·e 2 escolha em convenção part1dar1a·
Deve ser mantida a refe"1da expressão, proque de'TlOcrat1za
escolha eM convenções partJaarias

-------------~:!.~-~:~~~~~~-----------------------------------------------------
1P19775-9 ÁLVARO VALLE PL
............... PARECER. "'...... " •• "''''

Pela .'ejeição, considerando que a expressão uqua11fica
ções profissionais" é a que melhor vem ao encontro das neces
s1dades ele desenvolVimento da Nação Não se pode ignorar que
a 1nstruçâo curricular, conquanto falha, por vezes, e a me-

-------------~~~~_:~~~::~-~~~~~:~~-~~_:~~~~:~~-~~~~~~~~~~--------~-------------
1P19776-7 ALVARO VALLE PL
*"''''''' ••••• PARECER ."' .... "'**"''''

-----------------~::~_::~:~~~:~!~-~~:~~~:_-~~~_::~~:_~~_:~~~:~:~:~~~----------
lP19777-S ÁLVARO VALLE PL"' *. PARECER "'..'"

A Emenda consigna a legitimidade a qualquer c1dadâo para
promover ação judicial pal'a anular ato de autoridade que
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Cão

atente contra a ccnet ttutcãc e as leis vigentes
A matêr ta merece ser tratada no subst ttut tvc em elabora-

lP19777-S ALVARO VALLE PL Pela aprovação
O cr-ccõstto e dos mais nobres, desde Que o Estado promo

va a alocação dos recursos para tanto, tornando exequtvet a
medida Não vemos corro eajat ta-La ou reprova-la, de qualquer
âng'o

Pela aprovação parcial

lP1977B-3 ALVARO VALLE PL
.................. PARECER *

Pela rejeição A eneoce já se encontra parcialmente aten
otoa

lP19779-1 ÃLVARO VALLE PL
....*.......* PARECER .... >10....** ..

Pela oref urncat toede A emenda f a está narc.tau-ente
tendida

1P19797-0 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB
"' * PARECER *

Pe1a anr-ovação
A Emenda ectar-aeaoa busca consagrar no texto const t tu

ctcnat , uma S2r1e de "crimes de tesa-nueantcace", dentre os
Quais -e fome e subnutrição cr-entcas ". e a -r-erver-sacãc de
gêneros a t tme-rt tetos", medicamentos, vestuar-tcs e outros
bens "

Emenda cons toerevet , por consegu1nte, por se encaixar
oe'n no espírito e nas dtr-at r tzes filosóficas da xeseeote ta
Nac tonat cons t t tutnte

lP19780-5 ÁLVARO VALLE PL
................... PARECER * *....

Pela rejeição A enenoa já está oarctatnente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP19781-3 ALVARO VALLE PL
.* ......*....* PAR.ECER ...*...... *.

o cacut do resoect tvc artigo atende a propositura, com modi
ficação r-edactona l Pelo acolhimento parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP197D2-1 ÃLVARO VALLE PL
*........*••• PARECER .**•• "'**..

pelo acolhimento car-ctat , nos ter-r-os do subst ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP19783-0 ALVARO V.ALLE PL
....... *.*. PARECER * .

As car-acter t st t cas de comtas toneaento em cargos e funções re
pousam fundamentalmente na relação de conflança sua eventual
1 tmtt acão ao corpo funcional interno a administração deve ser
objeto de regulamentação do estatuto do servtcc publico, sen
do, por consegu1nte, matéria infra-constitucional Pelo não
accthtmentc

lP19798-8 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB
*..*........ ** ... PARECER *'*'*...... *... " ...

Pela cr-efuotctat toaoe. considerando que a Emenda nada
acrescenta de essencial, com todo respeito, ao texto de at \
nea nó", do tnctsc r rr , do artigo 12 do Projeto de Constitui
ção

lP19799-6 JOSé CARLOS SA6ÓIA PMDB
.* ......*.... PARECER **.*.... "'*

t.ouvave t a preocupação em garantir a ccr-r-esccosaon toaoe
dos atos de consortes e de suas ccnseouênctes , Que. contudo
ja esta devidamente presente na igualdade de todos perante a
1et , nos termos est tputeccs no sunst t tut tvc

Pelo acottrtn-ento oe-cta t

lP198QO-3 GurIlERCIt>.DO MILHOMEM PT
"' * PARECER $*

A correlação de meter-tas não é r-eape t t ant e à titulação acadê
mica CIos servidores, mas as atividades desenvolvidas, pr-tnct
pio salutar a cr-aantctoaoece de função publica Pelo não aco
lh1mento

1P19784-8 ÁLVARO VALLE PL
.*** .."'..*... PARECER ..** .....** ..

Trata-se de meter-ta Que pode ser ncr-mat tzaüa em leis
Por isso, o parecer é pela r-efetcão-------------------------------------------------------------------------------

lP19785-6 ALVARO VALLE PL
..." .....'*"* 'PARECER """""".*'*

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sf s temat taacãc-------------------------------------------------------------------------------

lP19786-4 ÁLVARO VALLE PL
••• *"'''' ..... PARECER *........ *......

De fato, a natureza par-t tcul ar- Que reveste a tnter-vencãc
estatal no domínio econômico, vf ncut aca a preceitos relativos
a segurança nactonai ou a interesses coret i\OS relevantes,
por si só. f ust tr tca eventuais concessões de privilegies
e/ou subvenções a estas ent idades púb l tcas

Com efeito, ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
serviços essenciais â população, e a produção de um conjunto
de bens estratégicos que demar-cam a sua relevante função so
cial e eccnôetca. ao tempo em Que a distingue e a ct ter-encta
da tntctat tva pr-Ivada

Nessa perspectiva, só não just tr tce a concessão de oenet t
dos fiscais que não sejam ext enstvets as enar-esas privadas

Pela aprovação parcial, nos termos do Suust t t ut tvc

lP19787-2 ALVARO VALLE PL
.."''''**'''*..* PARECER ..*........*....

A emenda e subst t tut tva de vários artigos da Seção de
sauoe J

MuHos utsocs tt tvcs foram acolhidos no Substitutivo do
Relator, porém outros não Os Que o foram, tiveram, às ve 
aes • redação diferente

Pe-la aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P19788-1 ÁLVARO VALLE PL
.....*•• **. PARECER ", .

cr-cncsta prejudicada, octs o projeto estabelece a eurcr-taação
de acumUlação para medtccs

lP19801-1 GUMERCINDD MILHOME~1 PT
•...."'..** ..... PARECER "'***.......

O ar-t tao 255 e seu parágrafo foram suor-tetcos , por não
ser mater ta cons t t t uctona t

Pela o-ejudtctat toace

1P19802-0 EGíDIO FE~REIRA LIMA PMDB
*.."'."....*... PARECER .."'*.... "'.....

AS finalidades da êmenda estão em parte ccnterotaoae no
Substitutivo

Pela aorovacãc parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP19B03-8 EGíOIO FERREIRA LIMA PMDB
......... "'....* PARECER ..... "'.......

Pela aprovação, conforme entendimentos da comtsaãc de
Sistematização

lP19804-6 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB
............ PARECER ....* ... * ...

Pela aprovação, conforme entendimentos da cc-assão de
s tstemat taacâo

1P19805-4 EGíDIO FERREIRA LIMA Pfr1DB
....** ........ PARECER **.$""*",,

pela aprovação, conforme entendtmentcs da Comissão de

------------:~:::~~:~:~~~~----------------------------------------------------
lP19d06-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
"'.....*..*... PARECER ....... ** ......

pela rejeição A emenda está oar-ctatnenre atenatoa

lP19B07-1 EGíDIO FERREIRA LIrilA P~DB
**......*.... PARECER ...*...."'....

---""--------------~:~~-~:~:~~~~--~_:~:~~~_:~:~:-~~~:~~~~:~!::_~::~~~~~---------
lP1980B-9 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB
•.... *..*.... PARECER ..... ",.", .....

A Emenda percute ouectão Que deve ser exà-ntnaca à luz do
Sunst ttut tvc Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP19789-9 ÁLVARO VALLE PL.........*. PARECER ..*"'....*"'..'"
A Emenda ce-cut e questão Que deve ser examinada à luz do

Substitutivo Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP19790-2 ALVARO VALLE PL
",* *", PARECER ** $

Trata-se de uma exceção a jornada de 6 horas para o tra
balho rea11zado em turnos ininterruptos de revezamento Acon 
tece que determinadas atividades a exigem e n50 ha como fazer
diferentemente É o caso das s teer-ur-ctces , transportes e ou
;ras cuja natureza do trabalho" não oferecem outra opção

1P19B09-7 EGíDIO FERREIRA LIMA Pr,'OB
...*......*. PARECER ....."'.....*...

------------------~:~~-~:~:~~~~--~_:~:~~~_:~:~:_~~~:~~~~:~:::_~::~~~~:_--------
1P19810-1 EGíoIO FERREIRA LIMA PMOB
•• "' PARECER * "' ..

Pela rejeição A emenda já esta, oar-ctatmente , atenutõa
nos 'Seus ccj et I vos

lP19811-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
*... ",......... PARECER ••** •• **+

Pela rejeição A emenda já esta, parcialmente, atendida
nos seus ctií et ivos

W'9194-5 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMOB
.* ........*. PARECER ..."'.* ...*...

Pela prejudicialidade. tenoc em conta Que o direito ao
lazer já está consagrado no tnc'v o X do artigo 12 do Projeto
de ccnst ttutcãc e, no mais, a medida resume-se em repetir o
texto da at tnee "b'", do inciso I do ar-t 12 da mesmo Projeto-------------------------------------------------------------------------------

lP19795-3 JOSÉ CARLOS SABDJA ~MDB
........*....* PARECER ........**....

Pel a aprovação
Se o Estado conseguir captar os recursos indispensáveis

à concretização da medida proposta, ter-emos atingido o ideal

-_.._---------~~_:~:~:~~:_~!~!::_-~-~~~~~~~~~~_:_~:_:~~~-:~~~~~:~~~:~-----------

lP19791-1 ALVARO VALLE PL""••".l<"". PARECER ......*.....
A emenda apresentada não se coaduna com o atual or-onósttc

de s teot tr tcar a redação do Projeto, pela et tmmacêc de ex
pressões oresctnctvets É cr-eeer-tver adotar UMa forma Que
contenha o ce tnctctc do dtr-at to do idas'), sem, entretanto.
estender-se em aspectos pert1nentes a legislação ordinária

Cons i der-anos a emenda prej ud i cada

lP19792-9 ÁLVARO VALLE PL
*..*...."'...... PARECER ..*.......**.

A emenda pretende suprtmir o ar-t 360 Que tnoõe limitação a
participação das ent tcaoes e empresas estatals na manutenção
financeira de planos de previdência complementar para seus
servidores Entendemos cons tatente o argumento de Que se tra
ta de matér ta mais or-ônr-ta de legislação cr-ctnár ta, nots o

:~~~~~~v~~, éo0~~:t~e:n~~~ia~e~;~06~~~~~6i~~ ~d~~iS d~~~~~~~
com a Questão Ressalte-se, ainda, Que o controle e a r tscat t
eacãc dos "fundos de pensão" e comcetêncta de uma Secretaria
esnectr tca do Mtnt ster-to da Previdência e Assistência soctat ,
à qual 1ncumbe o acompanhamento da observância das normas t e-

-------------~~~~_:_~:~~:~~:~!~~:~-~:~!~~:~!:~---------------------------------
lP 19793-7 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB.*...... "' ..... PARECER *.......** ..

Pela aprovação Louvavet a Emenda, visto que realmen
te, uma "constituição deve ser séria, austera, exeoutvet ".
como dtz o autor da r-entoa proposta Logo, de nada valeria
prescrever os fins e"! apont<tr os melas Seria, no m1n1mo,
irreal

1P19813-5 EGtOIO FE.R.REIRA LIMA PMDB
*..*.....",..* PARECER ......** ....*

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da COMissão
de S í s temat taecêc------ M _

1P19814-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMD6
"'.......*...* PARECER ..... "'''' ........

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da ccatssãc

------'-------~:_~~:::~~:~:~~~~-------------------------------------------------
U'19815-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMD6
............**'" PARECER *.......*",..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP19821-6 CGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
•• *."'**•• PARECER *

Pela rejei~io, por- não se ajustar ao consenso da Com1ssão
de Sistematização

lP198l6-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMD6
*..*** ....... PARECER .....*.* ...

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de s tstenet tzacão-------------------------------------------------------------------------------

lP19812-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
............ *. PARECER *•• "'........

Pela rejeição, Dor não se ajustar ao consenso da Com1ssão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P19818-6 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
... *..** PARECER *** ..

Pela o:-eje\çào, por não se ajustar ao consenso tia comtssãc
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP19817-8 EGíDIO FERREIRA L.iMA PMDB
*..**.....** PARECER .... *.....*.

Pela r-efetcão. por não se ajustar ao consenso da Comissão
de s ts tenet taecãc

------------------------------------------~------------------------------------

1P19819-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMÓB
......* PARECER~* *

Pela aprovação parcial É de ser atenorce a emenda, apenas

-------------~~~~!~-~_:~~~::~~~-~~-~~:_-:~~-~~-~~~~:!~-------------------------
lP19820-8 CGIOIO FERREIRA LIMA PMOB
..** * PARECER .,"' *

Pela ref etção. por não se ajustar- ao consenso da ccntssão
de s tsrenat tzacâo

PMD8lP19796-1 JOSÉ CARLOS SABÓIA
....*...."'**.. PARECER .... *..*•••*



590
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER scase AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS E~ENDAS APRESENTADAS

1P19821-6 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB 1P19849-6 MENDES iHAME PPL

1P19822-4 EGíoIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da ccntssãc
de ststenat taecãc.

---------------------------------------------~----------------------~----------

1P19823-2 EG10IO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER * .

Pela r-eje tcão. por não se ajustar ao consenso da ccmtssão
de Sistematização.

--------------------------------------------------------------------~----------

no ar-t 351 mais afeta ao objetivo em tela
__Pela aprovação parcial

1P19850-0 MENDES iHAME PFL
• PARECER •••••••••

A ampl tacãc das imunidades tributárias contraria ten
oêncta crescente que vem se mantrestanoc. entre os Constitu
intes, desde o tntctc dos trabalhos das Subcomissões e das
Comissões reeét tcas , além de comprometer a meta de se refor
çarem as ftnancas municipais e estaduais

1P19824-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
•••• *.* •• PARECER *

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na coetssãc
de sf steeet taecãc

1P19825-9 EGíDIO FERREIRA UMA PMDB
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de s tsteeat tzaçãc-------------------------------------------------------------------------------

lP19826-7 EGíoIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••• *

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da comtesãc
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P19827-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da comtssãc
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P19828-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

1P19B29-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

1P19830-S EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

sete aprovação. Válidos os fundamentos da justificação
da e-enca

1P198S1-8 MENDES lHAME pFL
*•••••••• PARECER "'••••••••

-----------------~~~:~~~~:_~:~:-:~~~~:~~~-~:_:~:~~~---------------------------
lP19852-6 MENDES THAME PFL
••••••••• PARECER "'••••••••

O acresci mo de um termo técnico a expressão f e consagrada
- defesa do meto ambiente - alem de não introduzir melhora,
ccsstbtr t tar-a tnter-or-etacãc dtver-sa, em preju'zo evidente da
clareza requerida à norma jur-tdtca.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19B53-4 MENDES THAMf PF1-
•••••• "'•• PARECER •••••••••

ccnctutmcs pela aprovação da Emenda.-------------------------------------------------------------------------------
'P198S4-2 MENDES THAME PFL
••••••••• PARECER .

r-esse parecer é que tal detalhamento deve ser feito em
1e1 SO'l\OS pois pela rejeição, por se tratar de matéria infra
ccnst í tuctona I

1P198S5-1 MENDES iHAMI: PFL
.......... PARECER •••••••••

As final idades da Emenda estão em parte contempladas no
subst ttut tvc

-----------------~::~-~~~~~:~~~-~:~:~::_---------------------------------------
1P19856-9 MENDES iHAME PFL
........... PARECER ,...

Entendemos Que, de fato, a matér-ta de Que trata a cr-cocst
cão em estudo é de natureza infra-constitucional, sendo ma1s
adequada sua abordagem pela teats racãc ordInária. conciutecs
pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

Pela aprovação Validos, os argumentos expostos na jus
ti f i cação da emenda

lP19863-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER *••••••••

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

1P19865-8 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDS
• •••••••• PARECER .

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atend1da-------------------------------------------------------------------------------

1P19864-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••• "'••• pARECER .

Pela rejeição A emenda esta, eer-ctaimente, atendida-------------------------------------------------------------------------------

PMDB1P19861-S EGíDIO FERREIRA LIMA•••,...*••• PARECER •••••••• ,..

lP19866-6 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOa
• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda esta parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
11'19867-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMD8
• •••••••• PARECER ••••••• ,...

Peja aprovação, conforme entendimentos da Comissão de
Ststematização

1P19862-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDS
•••••••• ,.. PARECER ••,..••••••

Pela aprovação, pelos fundamentos da fust tt tcaçâo Que a
Instrui

1P19858-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
• •• ,......... pARECER •••••••••

PeTa aprovação, cetos fundamentos da justificação Que a
instrui

lP19860-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
..•••••••• PARECI;R •••••••••

Pela rejeição, na forma ec Subst t tut tvo-------------------------------------------------------------------------------

1P198S9-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda esta, caectatmente, atendida-------------------------------------------------------------------------------

lP198S7-7 MENDES THAME PFL•••••*••• PARECER •••••••••
O Projeto de COnstituição já estabelece a competência pa

r-a teats tar- sobre proteção do mete ambiente e controle da po
tvtcãc. toctes tve atribuindo aos Estados e aos Munlcfpfos CO!'!
cetêncta para suplementar a legislação federal em assuntos de
seu interesse Desta forma, conctutnos pela p-ejuotctat tcace
da Emenda em exame

1P19839-9 ANTONIO BRITTO PMDS
••••••*•• PARECER .

-----------------~_:~:~~:_~-~:_::~_:~~~~:~:_~:~:~:~~:~::_----------------------
11'19840-2 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER •••••••••

------------------~::!:~::_~~::~~:~~:~:::-~~-~:~~!~:_:~-~~~:_~:~::~~----------
11'19841-1 VIVALDO BARBOSA PDi
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda já se encontra parcialmente aten
dida.

11'19834-8 ANTONID BRITTO pMOB
••••••••• PARECER •••••••••

-----------------~-~~:~:~::_:~:~~~-~-~:_::~-~:~:~::~:--------------------'------
1P19835-6 ANTONIO BRITTO- PMDB
••••••••• PAReCER *••••••••

Optou o redator por redação mais sucinta, que m-efudtca a
presente emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P19831-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:~:_~:~:~~~~--~_:~:~~:_:~::-~:~:~:~~:~::_:::~~~~:_----------
1P19832-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMD6
.......... PARECER •••••••••

------------------~:~:_~:!:~~~~--~_:~~~:_::::_-~:~:~:~~:~:::_:::~~~~:_--------
11'19833-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
•• "'•••••• PARECER •••••••••

Os cbf et tvos per-sequtoos pela Emenda confl1tam com a
orientação adotada pelo subet ttut tvc

Pela rejeição
~------------------------------------------------------------------------------

11'19836-4 ANTONIO BRITTO PMDB
••••••••• PARECER ••••••• .,..

A Emenda e de ser acatada na tntear-a

-----------------~:~:-:~~~~:~~~------------------------------------------------
1P198S7-2 ANTONIO BRITTO PMDB
.......... PARECER ••••• "'•••

Acatada, parcialmente

------------------~:~:_:~~~~:~~~-~:~:~::_--------------------------------------
1P19838-1 ANTONIO BRITTO PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão contida no Hem I da emenda ja estava con 
te-ctaca no projeto Quanto aos demais f tens , o conteudo fol
devIdamente Incorporado ao novo texto, com algumas mudanças
na redação

1P19868-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendlda

1P19874-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER •••••• ,..••

Pela rejeição, na forma do SUbstitutivo.-------------------------------------------------------------------------------

1P19B69-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.......... RARECER ",••••••• "

Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------

lP19872-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
."'••••••• pARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do SUbstitutivo-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP19877-1 - EG1DIO FERREIRA LIMA
.......... PAREce~ •••••••••

11'19B15-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER •••••••• ,..

Pela rejeição, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P19876-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
•••• ,.•••• PARECER .

As- finalidades da presente Emenda estão, em parte, con
templadas no Substitutivo

Pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P19873-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

As finalidades da Emenda estão e'n parte contempladas no
Subst ttut IVD

Pela aprovação parcial

1P19870-4 EG1DIO FERREIRA LIMA PMD8
••••••••• PARECER •••••••••

------------------~:~~-~:~:~~~~--~_:~:~~~-~~!~.:_~:~~~~:~:~!:.:_::!:~~~~:_--------
lP19871-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDe
.......... PARECER ,..••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de s tatenat taacão-----------------------------------.,-------------------------------------------

1P19S46-1 MENDES iHAME PFL
.......... PARECER •••••••••

conctuurcs pela aprovação da Emenda
---------~;~~;~;=~---------;~~~~S-;~;;~-------,.--------------------;;~---------

••••••••• PARECER •••••••••
O previsto no item IX nos parece bastante abrangente, de

vence qualquer detalhamento ser feito em lei e não na ccnst t-

------------_:~~~~~--~-~~~~~-~~~~::~-~.:_~~~:.:_~::~-~:~:~~~~--------------------
1P1984S-S MENDES THAME PFL
••••••••• PARECER •••••••••

Pela prefudtctat toaoe Enquanto meritória. a matéria deve
ser referida á pce tção própria no texto do projeto, onde tra
ta da proteção do meio amatente

-----------------~:~~-~~:~~~~~~~:~~~~:_----------------------------------------
1P1S849-6 MENDES THAME PFL
••••••••• PARECER .

Em ver-cace. o controle de qualidade do meio ambIente'
-I:tpertrof1a " sistema de sauoe oesnecessár-tanente Conside
rando' entretanto, a interdependência entre sauce e meio am 
ntente. opta-se pela excr-esaãc proteção do meto ambiente,

11'19843-7 VIVALDO BARBOSA POT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-ejetcêo A emenda f e está, parcialmente, atendida
nos seus Objetivos-------------------------------------------------------------------------------

lP19844-5 VIVALDO BARBOSA PDi
••••••••• PARECER .

------------------~:::_~:~:~~~~--~_:~:~~~-~~_:~:~-~~~:~~:~:~::_:::~~~~~.:_------
1P1984S-3 MENDES iHArJlE PFL
••••••••• PARECER ..

conctutmos pela aprovação parcial da Emenda, na forma do
sucst ttut 'IVO

1P19842-9 VIVALDO BARBOSA PDT
••••••••• PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização.-------------------------------------------------------------------------------
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Pela rejeição, na forma elo Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
1P19878-0 EGIOIO FERREIRA LIMA PFL
•••• "'•••• PARECER "'••••••••

As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no
Substitutivo

Pela aprovação parcial

lP19B79-B EGIDIO FERREIRA LIMA PrJ'DB
••••••••• PARECER ..

Pela aprovação em parte, na forma do Substitutivo

lP19B80-l EGiDIO FERREIRA LIMA PMOB
•• "''''..... ''' PARECER •••"'."' ....

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de SIstematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

lP19881-0 EGioIO FERREIRA LIMA PMOB
.", ...",..",,,,,,,,,, PARECER ... "'''' .. ''''''...

A finalidade da Emenda, esta contemplada no Subs r t t ut t-

Assim, pela sua aprovação oar-ctat-------------------------------------------------------------------------------
lP19B82-8 EGiDIO FERREIRA LIMA PMOB
.................. PARECER ....... "'.......

A finalidade da Emenda, está contemplada no sucsr ttut t-

Assim, pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP198S3-6 EGiDIO FERREIRA LIMA PMOB
"'''' .. '''.. '''...... PARECER "''''.......,.......

A finalidade da ae-noa. está contemplada no suost ttut t-

Assim, pela sua aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP19884-4 EGiOIO FERREIRA LIMA PMOB
........ "' PARECER .

A t tnai toaoe da Emenda, está contemplada no Sucst í tut t-

------------------~::~~:_~:~~_:~~-~~~~~~=~~-~~~:~~~----------------------------
lP19885-2 EGíOIO FERREIRA LIMA PMDB
"' "' PARECER ..

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de stateeat tzacão. opinamos pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada-------------------------------------------------------------------------------
lP19886-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
............. PARECER ..

As final idades da presente emenda estão, em oar-t e , con
templadas no Substitutivo

Assi!"'1, pelo seu acolhimento parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP19887-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.......... PARECER ....."'......

------------------~~~~-~:!:~:~~--~_:~:~~~-~~-:::~-~~~:~~~~:~::_~::~~~~~--------
lP198BB-7 EGíDIO FERREIRA UMA PMDB
••••"'."' •• PARECER "'....... "'•••

------------------~:~~-~:!:~=~~--~_:~:~~~-~~_::!~-~~~:~~~~:~!:_~::~~~~~--------
1P19889-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.......... "'•• PARECER .

Pela rejeição Não ha porque etr-tbutr-ee Ato Complementar
a fixação de competência privativa dos Trlbunais-------------------------------------------------------------------------------

lP19890-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
..........."' '" PARECER ...

Pela rejeição A emenda já se encontra parcialmente aten
dida

lP1989l-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.. 'lO PARECER "'** .

Pela aprovação Válidos, as razões exposta na Justificação
da Emenda

lP1989:!-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
........* PARECER .

Pela rejeição A emenda esta, parcialmente, atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP19B93-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
............ PARECER ..

------------------~:~~-~:!:~~~~--~_:~:~~~_::!~:_~~~:~~~~:~:::_~::~~~~~---------
lP19B94-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
................... PARECER .

Pela rejeição A emenda esté , parcialmente, atendida-------------------------------------------------------------------------_ ..._---
lP19B95-0 PAULO MINCARONE PMOB
............. PARECER .

Compartilhamos com a preocupação do nobre autor da
êr-end. pela i!"'lportância do assunto Contudo entendemos que
a r-ater-ta em Questão deve ser objeto de norma em Lei Comple
eentar-

lP19B96-B FRANCISCO AMARAL PMOB
................ PARECER ."'."'•• "''''.

A proposição não concorre para o ecer-re tccementc do t ex-

-------------!~_:~~::~:~:~~~~~_:~_:~~~~~~~~~--~:~~-~:~:~=~~--------------------
lP19897-6 FRANCISCO AMARAL PMOEl"
.......... "'•• PARECER •••• "'.... '"

a redação adotada no projeto atende adequadamente ao escopo
do dispositivo Pelo não acolhimento-------------------------------------------------------------------------------

lP1989B-4 FRANCISCO AMARAL PMOB
............... PARECER .

Pela rejeição A emenda está par-ctatment e atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP19B99-2 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER ...

sugestão oportuna, parcialmente aproveitada em item da seção
sobre o servidores ouct tccs ctvts-------------------------------------------------------------------------------

lP19900-0 FRANCISCO AMARAL PMOB
........ "'''''''. PARECER ••• "'......

As final idades da Emenda estão em parte contempladas no
Substitutivo

Pela aprovação parcial
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Pela r-ej efção O dispositivo e inerente utscrot tnavetvse
a lei não c-oroe. é c tar-c Que os Estados poderão cor-tar- as-
sistência tecntca aos municípios

lP19906-9 i'RANCISCO AMARAL PMOB
............ PARECER ....."'''' .....

Embora cons tder-anoo a relevante argumentação do Autor, somos
de parecer que, neste ncnentc ntatór-tco, ainda é teccr-tante
manter a vinculação de recursos para o ensino
Pela r-ejetcãc

lP19907-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
............... PARECER ...."'......

A proposlção não concor-r-e para o aperfeiçoamento cio tex
to ccnst ttuctcnat em elaboração Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

1P1990B-5 FRANCISCO AMARAL PMOB
"' PARECER "' "' .

Pela rejeição Sendo a Marinha um cr-aêc do eover-nc Fede
ral, seus bens não podem ser- atr tbutucs aos Munic1p10s-------------------------------------------------------------------------------

lP19909-3 FRAl'.CISCO AMARAL PMDB
.............. PARECER ..

Pela aprovação parcial O assunto passou a figuraI' no
artigo 57 no Projeto do Relator, aacra na competência Esta-
dual

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP19910-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
"'''' PARECER "'..

Pela eefetcãc - Ver emenda lP19903-4-------------------------------------------------------------------------------
lP19911-5 FRANCISCO ArIIARAL PMDB
.............. PARECER "'••

Esta anenoa intenta ar ter-ar- o repasse de arrecadação
do IPI devido nos muntctptos tmedtat amenta pela União e não
pelos Estados, para tanto modificando o 30 do ar-t 277 do
Projeto de Const ttutcãc

Assim, haver-ta incoerência do sistema adotado de repar
tição das receitas tributarias

------------------~:~~-~:~:~=~~------------------------------------------------
lP19912-3 FRANCISCO AMARAL PMDB
... PARECER ••••••••• •

Pela r-efe tcãc O subst t tut tvo do aecator exclui o dispo
sitivo

lP19913-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
............. PARECER ."'••• "'.."'•

Pela rejeição Há uma escecte de bens públicos que são
de uso comum e ar-atuttc pelo povo Ruas e Praças, por exemplo
Quanto aos bens de uso do governo a cessão deste uso deve ser
r-eautanentaoe uma lei ordinária

lP19914-0 JOS~ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
"'''' .. ''' PARECER ••"' ..

Acolhemos, em parte, os termos da Emenda
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP199l5-B JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
"' ......."''''••• PARECER ••"'••• "'••

Acolhemos, em parte, os termos da Emenda
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP19916-6 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMOB
."'."'''' ....... PARECER •••••••••

Acolhemos a suaeetão proposta, com outr-a r-edação
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP19917-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
... "'."' ...... PARECER •••"'..... '"

O texto m-oocsto não se coaduna com a orientação geral
adotada para a matéria

------------------~:~~-~:!:~=~~------------------------------------------------
1P19918-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............ "'. PARECER ."' ..

Acotnenos , em parte, os termos da Emenda

------------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~---------------------------------------
1P19919-1 • JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............... PARECER ..

A r tnar tceoe da Emenda está, em parte, contemplada
suest i tut tvo

Assim, pelo seu acotbf nento-------------------------------------------------------------------------------
lP19920-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
• PARECER ."' "' .

-------------------~~~~-~:~:~:~~:_~~_:~~~~-~~-~~~:!~!~!~~~---------------------
1P19921-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
• PARECER ...

O acresc1lllO da expressão "Poder", tr-ar-á real contribui
ção para o aprimoramento do texto constitucional

Assim, pelo seu acolhimento-------------------------------------------------------------------------------
lP19922-1 JOSE IGNÁCIO FERREIRA PMDB
•• "' PARECER ."' "'•••

Pela aprovação A t tnauaaem empregada no orsooatt tvc é
equívoca O qce se pretende é que não haja diferenciação fa
vorecendo uma classe em cr-ef utao de aura, entre funcionários
civis e mt t t t ar-es A expressão "oer-toutco- exclui o "não pe-

-------------~~~~~:~:_:~:~~~~~_:~~-~-~~~:~~~~~~~~~-~:-~:~~:::::~----------------
lP19923-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
............. PARECER .

A matéria objeto na presente emenda, ser-á reexaatnada
com vistas á formulação do Substitutivo•

Assim, pelo seu acolhimento.

1P19924-7 JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
."'''' •••• '''. PARECER "'••••••••

A Emenda, ante a justeza do motivo que a justifica, será
levada en conta na elaboração do Substitutivo

------------------~:~~-~~~~~~=~~-----------------------------------------------
1P1992S-S JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
• PARECER ••• "' .

A palavra "Poder" encontra-se elíptica
Pelo não acolhimento
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lP19902-6 FRANCISCO AMARAL PMOB
•• "'•••••• PARECER .

Pela aprovação, tendo em vista a coincidência da propos-
ta COf" os ter-nos do substitutivo do Relator que suprimiu o
dispositivo

lP19901-B FRANCISCO AMARAL
................. PARECER .

sugestão procedente Pelo acolh1mento

PMDB lP19926-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
........ "'•• PARECER ..

Trata-se ce cr-cccsta sobr-e matêe ta que jã é objeto de
tr-atamento s tmt te- na legislação ordinária, cesnecessar ta,

-------------~~~!~~:~.:-:~~-~~:~~:~~-~~_::~!~_:~~:!~!~:~~~~~--------------------
1P19927-t JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
."'''' PARECER "' .

Pela rejeição A proposta e matéria de legislação cr-dtnã
r-ta,

lP19903-4 FRANCISCO AMARAL PMOB
........... PARECER .

Pela rejeição O substitutivo do Relator deu nova reda-
ção que deixou clara a referência a agentes publicas, pois

-------------~:::~~~~~-~:.::~:~~-~:_~~~~~~~~~_:~_:~~:~~:~-~~~~~:~---------------
lP19904-2 FRANCISCO AMARAL PMOB
••"' PARECER .

Pela rejeição Os terrenos da mar-tnna são como faixas de

------------_:~~~!:~~~:_~~~:_~:~:_:::~~-~~:::~::_:_~~~~~~~!:_~_::!~~~_:~-------

lP19928-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
."'''' ..... '''•• PARECER "'....... "'•••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_!~_:~~:!~:~~~:~~~_:~_:~~~~~~=~~--~:~~-~:~:~~~~--------------------
lP19929-B JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
."' ..... ~"'•• P...RECER •••••••••

A emenda preconiza a regulamentação, atr-eves de-lei, do
acesso aos meios de comunicação social pelos sindicatos

Em nosso substitutivo vamos sucr tatr- esta at tnea do Pro-
lP19905-1 FRANCISCO AMARAL
............ PARECER ...........,. ......

PMOB
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lPlg929-B JOSÉ IGNACIO FERREIRA

f etc
Pela rejeição

Prloa
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lP19950-6 JOSE SERRA PMOB
..*."' * ..* PARECER ..

Pela rejeição considerando qte o subst í tut tvo do Rela
tor encr-tntu os cteoostt tvos

lP19930-1 JOSE IG~ACIO FERREIRA PMOEl
.......... PARECER •••••••••

Temos a tntenção de suprimir a a l tnea "n I , do ítem IV, do
artigo 17, do Projeto, na elaboração de nosso substitutivo
Como a Emenda pr-at ende mantê-la, embora sob outra r-eoacão.
;0."lD5 pela sua r-ej e tcêc

1P19931-Q JOSÉ IG~ACIO FERREIRA PM06
........... PARECER ..

Ell'bora sob outr-a forma, isto e, sob at tneas diversas, quere
mos acrcvett ar-. em nosso sucst ttut tvc, as normas da et mee
"c" e -e-, do item IV, do ar-r tac 17, do Projeto, como quer a
presente Emenda

lP 19932-B JOSE IGNAClO FERREIRA Pr,'OB
................ PARECER ..

Pela -etetcãc O substitutivo do Rel at or- deu nova reda
ção ao artigo 71, ao-escnt enoc a mater t a de r-ater-ta bem mais
ampla

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19933-6 JOSE IGNACIO FERREIRA PMOB
................ PARECER ..

Pela r-efetcãc A proposta é mater t a de lei or dt ná- t a------------------------------------------- ------------------------------------
1P19934-4 JOSE IGNACIO FERREIRA P~'OB
................ PARECER ........ *......

A Emenoa acrescenta at tnea (~c") ao item II do Art1go 17
do projeto, assegurando a existência de grupo" e associações
estudantis, em todos os ruvets de ensino

A toeta é vãt toa, devendo ser aproveitada no substituti
vo e-i elaoof'ação, COr! as cevtcas adaptações r-ecectcnars

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP19935-2 JOSÉ IGNACIO FERREIR\ PM!)B
.... * PARECER .

Consideramos nua a Constituição deva garantir apenas a re
muneração ao trabalhador acidentado ou ccr-t eocr- de doença
cr-crtss tona t paga COI'! recursos da Previdêm:.la Social e não
sua per-manênc ta no emprego

Na real '(jade, o eunoaaentat é a existência de u-a previ
dência social que garanta remuneração a ocss tct t t te ao empre
gador a r-eaeactacões cue o habi li te a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do tnec-tunto. cu o r-eant t ite para o t r-aba-
sho

Convém salientar, al nda , que o empregador acidentado é a
n.atoente protegido por dispositivo legal que garante sua
eermanênc1a no emprego enquanto durar seu areatanento

lP19936-1 JOSE. IGNÁCIO FERREIR.A PMDB
.............. PARECER ..

Em que pese a bem rundarnent aca -just te tcacãc-, cnver-atmos
do conceito de que "ntatene'' ser-ta o gênero do qual a "sau
de e escecte , como deixa entendido a Emenda Consideramos
que, pelo menos no campo da proteção do trabalhador, são
direitos distintos que devem ser assegurados oat porque,
accrnencc Emendas sobre a mat er t a pretendemos tnser-f r es
sas duas torres no SubstitutIvo

lPlg937-9 JOSE IGNÁCIO rERREIRA PMDa
... ' "'....... PARECER ...*.* ......

O artigo 13 tnctso XXVI apenas consagra o direito â apc
sent aocr-ta do Trabalhador de um medo geral, estando as espe
cificações do oenet tcto d1scipl 'nadas no capitulo ceccr tc da
sr-evtoêncta Social

lP19938-7 JOSE. IGNACIO FERREIRA PMOB
.... 010 PARECER "' .

O texto proposto não se coaduna com a or tent açãc geral
adotada para a mates-te

Pela r-ejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19939-S JOSÉ IGNACIO FERREIRA PMDB
.............* PARECER .

A proposta que a emenda apresenta f a esta, em parte,
tendtda no Projeto ele constituição

Quanto aos demais aspectos, que não figurdm no texto, se-

-------------:~~~-~::~~~-~~~::~~~~~-~:_::_::~:~~::_~:-~:~~:~~=~~-~:~~~~:~~-----
lP19940-9 JOSE SERR.A PMOB
..... .;0 PARECER * ..

Pela rejeição, na forma. do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP19941-7 JOSÉ SERRA PMOB••••* PARECER ..

O Projeto na Eme::nda esta em par-te considerado no Substi
tutivo

Pela aprovação cer-ctat-------------------------------------------------------------------------------
1?1.9942-S JDSE SERRA PMOB
.............. PARECER .~ ..",........

A Emenda percute questão que deve ser exantoaoa á luz do
suost ttut tvc Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP19943-3 JOSÉ SERRA Pr,'DB
.............. PARECER ..

Pela rejeição, na forma do Substitutlvo-------------------------------------------------------------------------------
lP19944-1 JOSÉ SERRA PMOB
............. PARECER *

Pela aprovação O substitutivo do Relator ja procedeu á

exclusão

lP1S94:5-0 JOSÉ SERRA PMDB
0:: *.. PARECER "' .

Pela p-ejuctcatrt t toaoe, tendo em vista que o dispositivo
foi suprido no substitutivo do redator

lP19946-B JOSE SERRA PMDB
................ PARECER .

Pela rejeição, considerando que o dispositivo foi supri
dO no suoat t tut tvo do Relator não havendo, pois, o que emen
d",

lP19947-fj JOSÉ SERRA PM03
.........* PARECER ..

Pela aprovação O substitutivo do Relator alterou a reda
ção do dispositivo, o qual se apr-esenta agora de conformidade
CO'l'l a mcacsta

-----------------~:~~-~~:~~~~~~---~--------------------------------------------
lP19948-4 JOsE. SERRA PMOB
...... "' PARECER ..

Pela aprovação O Substitutivo do Relator excluiu os dis
positivos, conforme proposta

Pe1a aDrovação

lP19949-2 JOSE SERRA PMDB
•• "' PARECEr * ..

Pela rejeição constderando que os dispositivos foram su
pridos no substitutivo do Relator

lP19951-4 JOSE SERRA PMDB
................ PARECER ..

Pela aprovação, par-a evitar as lfllpropriedades apontadas
na justificação.

lP19952-2 JOsE. SERRA PMDB
.............. PARECER ....*.......oi<..

------~------~:~:_::~~~~::~~~.:-:~~:~~:~:~~~-~:-::~~:_~:-!~::~~~::::~~------------
lP19953-1 JOSE SERRA PMDB
..... ." PARECER ..

Pela acr-e ..ação parcial isto e, supressão do lo da
ar-t tso 66 e contra a supressão total do inciso V do artigo
57. visto a necessidade de se dar •.Jff'a norma geral a mat ér-ra
na Constttutção

lP19954-9 JOsE. SERRA Pt,'OB
.", * PARECER .."' .

O autor tem razão em sua argumentação Qualquer cal' 
r-etr-a do setor- publ tcc deve ser- regulamentada em let e não na

------------_::~:~-~:~~:_~:_~~:~~-_:~~:.:._~~:.:_~:!.:_:~~~~::~~-----------------
1P19955-7 JOsE. SERRA PMDB
...."'..* PARECER ..

A emenda propõe a suspensão das aj tneas -e- e "b'' do
Item VI do Artigo 17

A proposta é procedente e foi acatada
Pela aprovação

----------------------------------------~--------------------------------------

lP19956-5 JOSE SERRA PMDB
.............. PAKECER ........*..... .

Pr-etende a Emenda suprimir- diversos otecos tt tvcs do Proje
to, que testam de Matér-ia t tnâncetr-a

aeesatce.ise. por outro lado que, quanto a at tnea Q. do
t te-i XV do ar-t 12 e ao art. 326 mencionados na crcccs tcêo.
houve evidente incorr-eção datilografia, pois não vessem eles
nater-ta r tnancetr-a cue conat t tutu a preocupação do ilustre
euto- da Emenda

SO'TlOS pe 1a rej e i cão da Emenda------------------- ._----------------------------------------------------~-----

1P19957-3 JOSÉ SERRA PMDB
"' PARECER .

A anenoa ver-sa matéria a ser objeto de legislação eret
nar-ra

Pela rejeição

1P199S8-1 JOSÉ SERRA PMDB
.............. PARECER ..

Propõe o eminente const í tutnte Jose ser-r-a que seja supri
mldo o car-açr-aec 50 do ar-t 272 do Projeto de Const ttutcâo, O
qual estenetece que as al tauot as de imposto sobre tr-ens...tesão
causa mOItis e doações sejam progressivas e que não excederão
os limites estacetecrve ts pelo Senado

Justifica o autor que dar ao Senado poder car-a es taoete
cer- os 1 'imites da at touota é, na cr-at tca. dar-lhe poder de
legislar sobr-e U"1 tributo reservado aos Estados, QU~ a pr-o
gressividade pode ser- as tatie t ectoa em função do monte do
quinhão de cada herdeiro e do grau de par-entesco ou CO" base
no monte a car-t t tnar-

Realmente afigura-se tntr-o-rtssãc na autonomia eeoer-at tva
o Senado fixar qualquer- limite no teceste arr ttiutuc aos Esta
dos, especialmente quando o fenômeno é tntr-a-astaouat Por
outro lado, e tnocuo exigir imprecisa progressividade, que
poderia ser tão diminuta a ponto de ser quase proporcional,
atendendo a formalidade da const rtutcão

se 1a aprovação

lP199E9~O JOSÉ SERRA P1J:DB
............. PARECER .....*........

O eetr.ent e Constituinte Jose Serra propõe seja suprimido
o ~aragrafo 30 00 ar-t 272 do Projeto de ccnst vtutcãc. Que
promete ímantoaae ao Imposto sobre Transmissão "Causa-Mortis"
aos bens de moradia do cônjuge sobrevivente e de herdeiros
Alega que o ntsacs tt tvc nener tctar-ã mais os ricos do que os
pobres e Que correr-ar-ta o princ\pio do ar-t 257 parágrafo 20

Realmente a disposição favoreceria mats as grandes heran-
ças Alef'l disso. comete varias impropriedades tecntces , ao
ignorar a situação de meeiro do cúníuce , a t-m-ectsãc dos
bens de moradia e a discriminação contra a pessoa não casada

Fel tamente. nova versão do Peoj etc oe constituição ja su
prime o questiorldoo oerserera

Pe1a acr-ovacãc---------------------------------------------------------------------'----------
lP19960-3 JOSE SERRA PMDB
............... PARECER .

D nobre ccnst t tutnte Jose Serra quer alterar o car-açr-arc
20 do ar-t 272 do Projeto de Constituição, que assegura in
tr-rbutao t t ttraue ao Imposto sobre Propriedade Territor-ial Ru
ral as pequenas glebas rurais, nos termos definidos em lei
estadual. Deseja acr-escentar d condição de Que as glebas se
jaM exploradas, 50 ou CO"1 suas faM\1ias, pelos r-espect tvos
oronr tetar-tcs

Alega o au-tor que o dtaccett tvc do Projeto vai permitir
o rr-actcnamentc de m-ocr teoaoe. sob o mesmo cr-cor-tetae tc, sem
t.r-íbut ação

n imposto eot deferido as Unidades da r eoer-acãc Por is-
so deve ser deixado a cr t ter to dos Estados regular o assun
to, dentro do princloio federativo, como faz o Projeto

Pela rejeição
------------------------------------------------------------------------------~

lP19961-1 JOSE SERRA PMDB
................ PARECER ..

O entnente Constituinte José ser-r-a quer alterar o 20
do art 270 do Projeto de Constituição, suprimindo a r-ete
r-êncta oe Que a seletividade determinada para o IPI, no
t te'n I, seja em função da essencialidade dos produtos, ex
cressãc Que cons i dera sucer-e 1ua

er-aear tcateenee coce ser tover-t tca a seletivida-
de, pois não diz o texto que a seletividade ser-ta do r-ata
essencial para o menos essencial Na verdade a dtspos tcãc e
tnocua na Constituição, porquanto a lei poderia fixar um
cr-escteentc insignificante nas at tquotas , atendendo à ext
aêncta ter-r-ar de seletividade Deveria ate ser suprimida elo
Projeto, e deixar aot tcã-te dtr-etan-ente na lei feder-al do
IPI A Supressão dar-ia maior 1tber-oaua ao Legislativo e ao
Executivo na f t xação das et tcuoras ao IPI cote a variação se
fundaria e'n cr t tér-tos difer-entes e não só na seletividade-------------------------------------------------------------------------------

1P19962-0 JOsE. SERRA Pr,lDB
............. PARECER .... *••••••

Objetiva a Emenda acrescentar dispositivo pertinente ao
tnocetc de renda, pelo qual se busca aperfeiçoar a sua pro
gressividade, tor-nanrrc-a mais abrangente, de modo a alcançar
todos oa tipos de r-enntnentos

Pensamos tambem que a cr-ca-ess tvtcece e cr1ter1o que
deve presidir a aplicação do tributo, a fiM de torna-lo mals
justo e equttativo para tOdos os contribuintes

Com base nesse entendimento. Introduzimos em nosso Subs
titutivo norma onde se estabelece que o imposto sobre a rentja
e PrOventos de qualquer- natureza ~sera informado pelos crité
rios da generalidade, da univer-salidade e da progressividadl?,
na forma da lei"

Em face do exposto, SOlT'OS pela aprovação parcial da e
menda

lP199S3-g JOSE SERRA PMOB
.............. PARECER ..

Pretende, a Emenda, estabelecer a aval iação de- isen 
ções e incentivos fiscais a cada quinquên10 para tanto modi-
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lP19974-3 ROBERTO BALESTRA POC
"''''''''''... ''''''. PARECER "''''''''''''.''''''.

Pe1a aprovação
O dispositivo cuja supressão e pretendida. atenta con

tra o pr-fnc'ip to nãs tcc da livre gestão empresarial

1P19968-9 JOSÉ SERRA PMDB
"''''...'''''''''''''''''' PARECER .."'''''''.... ''',.,...

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão

-------------~:_~~~!:~:!~::~~~-------------------------------------------------
lP19969-7 JOSÉ SERRA Pf.!OB
."'."'''''''''''''''' PARECER ••••"'."'.'"

Pela rejeição A emenda ja se encontra parcialmente aten
dida

observância para se atingir o objetivo maior que é a justiça
fiscal

Por outro lado, ao dizer -esnectatmente ", a referida nor
ma não retira do legislador or-dtnar-tc a ooss tbtt tcaoe de fa
zer leis que permitem á administração tributária tdent t r tcar
o pa tr trrôn tc, os rendtmentos e as atividades econômicas do

contribuinte, para tornar eret tva a apl i cação dos demais
cr tnctptos relativos ê tr-tbutecãc

Em face do exposto. somos pela aprovação parcial da emen
da

1P19973-5 ROBERTO BALESTRA POC
"'...."'''''''.'''''' PARECER "'''''''''''''.'''''' ...

O nobre Constituinte Roberto Balestra deseja modificar a
redação do item I do car-asr-arc te do art 272. que inclui os
acr-éectmcs r tnancetros na base de cálculo do ICMS A emenda
quer, ao contrário, exctutr- os custos financeiros

A mater1a sequer merece ser tratada em Constituição
ecer-taoamente. nova versão para o Projeto de ccnst ttutcão

suprime totalmente o parágrafo eencrcneco. tr-enseer-tncc para
a legislação complementar o assunto.

Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

PMDBJOSE SERRAlP19967-1

1P19970-1 ROBERTO BALESTRA POC
."''''..-''''''•• ''' PARECER .,,"'."''''''' ....

Consideramos qua a Constituição deva garantir apenas a re
muneração dO trabalhador acidentado ou portador de doença
pr,ofissional paga com recursos da Previdência Social e não
sua cermenêncta no emprego

Na realidade o fundamental e a ex1stênc1a de uma previ
dência social que garanta remuneração e possibll tte ao empre
gador a r-eaõactacões Que o hab111 te a manter o mesmo padrão
de vida, apesar do tnror-tunto. ou o reabilite para o traba
lho

Convém sal tentar, a í nda , que o empregador acidentado é a
tualmente protegido por dtspostt tvc legal que garante sua
~ermanência no emprego enquanto cur-ar- seu afastamento

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

lP19971-9 ROBERTO BALESTRA POC
"''''...'''.. ''''''.... PARECER "'''''''.'''''''''''''''

A otsoostcãc cont tda no Projeto permanece como mais
abrangente diante do proposto

------------------~~::_~~~:~~~~------------------------------------------------
1P19972-7 ROBERTO BALESTRA PDC
"*"''''''''''**''' PARECER "" ...,,**-,,-

Parte do que está proposto nesta Emenda pretendemos aprovei
tar em nosso eucst ttut tvc, como a declaração da liberdade do
exer-ctctc do direito de greve e a competência dos trabalhado
res para decidirem a oportunidade e o âmbito de interesse a
defender por melo da greve.
~ela aprovação parcial

lP 19965-4 JOSÉ SERRA PMDB
"'''''''...'''''''''.... PARECER ....... "''''••

Alem desta. foram apresentadas varias Emendas com o pro
pósito de suprimir o ttem V do art 264, que veda a criação 1

de privilégio processual para a Fazenda Publica, em detrimen
to do conrr-tnutnte

O fundamento da supressão é o de que se trata de matêr-ta
trrrr-aconst t tuctona t e, além cnssc. para melhor defender os
interesses do ar-ar-te Pubt tco , conviria a presença de er tvtie
g10S em favor da Fazenda Publica, nr-tvttéatos esses que o
ctspostt tvc procura er tmtnar-

a to~: ~~~~~~~~a:u~~i;~~~f~~aan~~m~~i~~~à P~~~t~~~t~~atrat~à
Unlão, dos Estados e dos Muntcipios. o que é próprio dos tex
tos constitucionais

Já com re 1ação à segunda j ust t f i cat iva , achamos que e1a
realmente pesa axtate, no contencioso fiscal, o interesse 1

individual do contribuinte contra o interesse da Comunidade.
representada pela União, pelos Estados ou pelos auntctptos
Enquanto parece legitimo presumir a boa-te da comunidade ao
tomar suas cectsões dentro do processo fiscal. o mesmo não se
pode dizer em relação ao contr-tbutnte , pois que ao lado dos
contribuintes honestos, leais, existem também os de ma-te •
prontos a eternizar as questões fiscais para tirarem proveito
pessoal, mediante retenção de quantias que em verdade perten
cem ao TeSOUrO Nacional, Estadual ou Municipal Ha necessida
de, portanto, de criação de óbices às ações cr-ctetator-tas dos
maus contribuintes. a fim de que o Tesouro possa contar tam 
bem com as contribuições deles, deixando de pressionar a tnda
mais os contrtbuintes de boa-fé, para COmpensar a sonegação.
dos recalcitrantes Entre tais óbices. com cer-teaa. estão os
cr-tvtténtos processuais em favor da Fazenda Publica O Proje
to quer evitar tats privt1ég1os, desguarnecendo. por-tanto, a
Fazenda Publ tca na defesa dos interesses da comuntdade A
Emenda está COrreta, ao propugnar pela manutenção dos pr1v1 
téatos , vale dizer, pela manutenção de instrumentos ef tcaaes t

na defesa dos interesses publ tcos ,
Além do exposto. existe no dtsncstt tvc constttucional em

foco una presunção contra o esctr-ttc de just tca do Congresso
Nacional, que é apresentado como tendente a expedir norma
processual que ravor-eca uma das partes em or-ef utao da outra
O Hem do artigo 264 citado ter-ta por objetivo ultimo evt 
tal' que o cooar-esso Nacional viesse a criar nor-ma processual
que desse a Fazenda Publica vantagem nas questões e tscats , ao
mesmo tempo em que tr-ar-ta pr-efutzc para O contribuinte envol
vido ser-ta, então, uma declaração de parcial idade do Con
gresso Nactcnat , inclusive na sua atual formação

Entendemos, assim, que o df spos t t tvo em foco deve
r-et u-eoc do Projeto, como pretende a Emenda

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS
-----------------------------------------------------~-------------------------

1P19963-B JOSÉ SERRA PMDB

ficando a redação do art 269 do Projeto de Constituição
É evidente que é matéria que deve ser tratada em te 

gls1ação tner-accnst ttuctonai
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP19964-6 JOSÉ SERRA PMOB
"''''''''''''''''''''''... PARECER ...... "''''''''''...''''''

Visa a Emenda dar nova redação ao ctspos tt tvc que dtsct
pt tna o tratamento tributaria a ser dispensado ã mtcr-oemar-e
sa (art 267)

Pelo exame cc assunto, chegamos à conclusão ce que a mi
croempresa. em face de sua trnpor-t âncta econômico-social. deve
r tear imune aos tmpostos da União. dos Estados, do Distrito
Federal e dos auntctcrcs , ressalvados os previstos no art
270. itens I. II e V

Por outro lado, considerando-se a conveniência de que a
matéria seja tratada a ntvet nacional, para que se lhe tncr t
ma certa uniformidade. entendemos que a microempresa, para
f1ns de usufruir a teuntceoe, deve ser der tntoa e caracteriza
da mediante lei complementar-------------------------------------------------------------------------------

1P19966-2 JOSÉ SERRA PMDB
"',.,."'....... '" PARECER ."''''''''''''''''''''''

Além desta, foram apresentadas varias Emendas com o pro
pósito de suprimir o item V do art 264, Que veda a criação 1

de or-tvttéatc processual para a Fazenda Publica. em detrimen
to do contribuinte

O fundamento da supressão e o de que se trata de matéria
tner-accnst ttuctonat e, alem disso, para melhor defender os
interesses do ar-ar-te Publico, convtr-te a presença de cr-tvt te
ates em favor da Fazenda Publica, or-tvtreatcs esses que o
dispostt1vo procura er tennar

A prim~tra f uet tr tcat tva não procede, pois que se trata,
a toda evidencia, de t tmt tar a competência legislativa da
União. dos Estados e dos Munidpios, o que e or-ccr-tc dos tex
tos constitucionais

Já com relação a segunda just tr tcat tva, achamos que ela
realmente pesa Existe, no contencioso fiscal. o inter-esse 1

~~g;~~~~~~d~Op;~~t~~~~~~t~ef~~t~:t~d~~t6~e~:io~aM~~l~,~~~~e •
Enquanto parece ieaf t tnc presumir a boa-fé da comunidade ao
tomar suas decisões dentro do processo flscal. o mesmo não se
pode dizer em relação ao cont-vcutnte, ccts que ao lado dos
contribuintes honestos, leais, ex í sree tambem os de má-fé ,
prontos a eternizar as questões fiscais para tirarem provetto
pessoal, mentante retenção de quantias que em verdade perten
cem ao rescuro Nactcnat , Estadual ou Municipal Ha necess tca
de, portanto, de criação de obf ces as ações protelatórias dos
maus contribuintes, a fim de que o Tesouro possa contar tam 
bém com as ccnt e tbutcõee deles. cetxenco de pressionar atnda
mais os contribuintes de boa-fé para compensar a sonegação'
dos recalcitrantes Entre tais óbices, com certeza. estão os
priVilégios processuais em rever- da Fazenda Pubf tca O Proje
to quer eyitar tais privilégios, desguarnecendo, por-tento, a
Fazenda Publica na defesa dos interesses da comunidade A
Emenda está correta, ao propugnar pela manutenção dos or tvt 
téatce , vale dizer, pela manutenção de instrumentos eficazes.
na defesa eee interesses cucr tccs

Além do exposto, existe no dispositivo constituctonal em
foco uma presunção contra o eem r-t tc de justiça do Congresso
Nacional, que é apresentado como tendente a expedir norma
processual que favoreça uma das partes em cr-eãutao da outra
O item do artigo 264 citado teria por cof et tvc ultimo evt 
tal' que o Congresso Nacional viesse a criar nor-ma processual
Que desse ã Fazenda Públ tca vantagem nas questões fiscais, ao
mas-o tempo em que traria or-ef utzc para o contribuinte envol
vido Seria, então, uma declaração de parc1altdade do Con
gresso aactcnat , inclusive na sua atual formação

Entendemos, esstn, que o dispositivo em foco deve

-------------~:!~~~~~-~~-~~~~:!~.:._~~~-~~:~:~~:_:_:~:~~~-----------------------
lP19967-1 JOSÉ SERRA PMDB
."' ......"'.... PARECER "'''''''.....'''''''''..

übf et tva a Enenda dar nova redação ao art 257, suprimin-
do-se os seus lo, 30, 40 e 50. tr-anstormanoo-sa o 20
em parágrafo untco e dele se excluindo o segundo per-tece e
nele se substituindo a expressão "Por- princ1pio" pela expres
são ~Sempre Que eeeswet- aectaeece o ilustre autor da Emen
da que a supressão do 40 foi feita para se incorporar a
sua parte final ao t tem IH do art 257, dando-se. asstm,
mais consistência e coerência ã matéria neles tratadas

Examinando as alterações propostas. chegamos a conclusão
de que são válidas e procedentes, ccntr-tcutnoo efetivamente

para o aperfeiçoamento do texto ccnst ttuctcnat , ressalvando
se. entretanto. a parte da Emenda relativa ao 40 - Que se
transforma em parágrafo untcc - , a qual consiste na supres
são do segundo ner-tooc desse dispOSitivo

Entendemos que esse segundo per1odo forma com o primeiro
um texto coeso e 16g1co, que reflete a relevância do pr1nct
pio expresso na parte inicial, bem como a necessidade de sua

lP19975-1 ROBERTO BALESTRA PDC
."''''..-''''''''''''''' PARECER ."'''' •• ''''''''''''

A mater ta constante da presente emenda. ser-a r-eexemtnada
com vistas a formulação do Substitutivo

------------------~:~~~-~:~~~:.-~:::_:~~~~~~~~-~:_~~~~~~------------------------
1P19976-0 ROBERTO BALESTRA POC
."''''''''''''' .... '''.. PARECER "'."' ......"'''''''

A matéria constante da presente emenda, será r-eexamtnaca
com vistas à formulação do sunst ttut tvc

------------------~::~~.:.-~::~-~~~~~~~:~!~--------------------------------------
lP19977-8 ROBERTO BALESTRA PDC
."'''' ........ '''''''''''' PARECER "'...... "''''....

A emenda proposta epr-teor-a o c tsccs í t tvo do Projeto de
Constituição A autorização para o funcionamento das tnst t-
tutcões financeiras deverá, a nosso ver, ser concedida sem
ônus

-----------------~~~:_:~~~~:~~~------------------------------------------------
1P19978-6 ROBERTO BALESTRA PDC
"'••"''''''''''.''' PARECER .."'''''''•• '''''''''

A Emenda tem por objetivo incluir, na Seção I do Capitulo
I do 'r ttutc VII. art\90 Que contêm pr1nC\p,o t um tat tvc do cc
der Publico relativo â tributação

Entendemos que os pr-tnctptcs e garantias consignados nos
ar-t s 264, .266 e 268 resguardam devidamente os direitos dos
contribuintes em relação ao Estado. no campo tributário. tc--.
nenoc-se, ocr-tanto. dispensável a inclusão do dispositivo pro
posto

1P19979-4 ROBERTO BALESTRA POC
"''''.'''''''''.'''. PARECER "'''''''''''''.... '''

A meter-ta, constante da presente emenda, confl1ta com o
entendimento predominante na Comissão de Sistematização

------------------~::~~.:.-~:::_:~:_~:!:~~~~.:------------------------------------
1P19980-B ROBERTO BALESTRA POC
"''''''''''''''''''''''''' PARECER "''''...'''......... ''''''

Pela aprovação parcial No tocante á supressão da at toea
"e" procede a prcecatcãc Quanto à a't tnea "f", entretanto,
outra é a conclusão. pois deve-se conferir ao Estado a cr-aa-

-------------~~::~~~-~~:-::~~~:~:_~~~~:~:~~:~-~:_~:~~~~~~~:~~------------------
1P199B1-6 ROBERTO BALESTRA POC
"''''.'''''''''''''''''' PARECER "'''''''''''''.''''''.

Pelo não acolhimento. Trata-se de pormenor1zação 1ncom
pat tvet com un texto constitucional-------------------------------------------------------------------------------

1Pt9982-4 ROBERTO BALESTRA POC
."'''''''.'''''''''''' PARECER ...... "'''''''.''' ..

A f tna t t ãade do artigo 15 reside em não deixar impune
aquele que retem der tnt t tva ou temporariamente qualquer forma
de remuneração do trabalho já realizado Atualmente. a refe
rida retenção não tem a car-ecter-tst tca de crime e isso gera
tnumer-as escectes de abusos contra o trabalhador.

Como se vê, o objetivo da oteoos tcãc é bastante claro e
não dá margens a equivocas

Enflm, o trüctc preceitua a proteção do satar-tc porque,
:ntes dê tudo, este tem uma função primordialmente ecctat

1P199B3-2 ROBERTO BALESTRA POC
"''''''''''''''''''''''''' PARECER "'''''''.....''''''''''''

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da Emenoa

Prejudicada
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1P20002-4 ROBERTO BALESTRA POC
• PARECER •••••••••

Pela acolhimento parcial tendo em vista a orientação da
da no subst t tut tvc

lP2000l-6 ROBERTO BALESTRA POC
........... PARECER *

A exploração do homem pelo homem como atividade en-
or-eaar-f a t , deve ser- repelida O trabalhador nâo é um objeto,
néoutna ou tnstrumento para ser alugado e, ccnsecuentemente.
espoliado Assim, cumpre restringir essa or-at tca Que. lamen
tavelmente, se dttunde por todo o PalS ntrer-entemente do
trabalho sazonal ou teecor-ar-tc inerente as at tvtoaues rurais
por ccas tãc dos plantios e colheitas, a locação de mão-de- o
bra para a realização de t r-ane tnc de natureza oer-eaeente , é
uma forma. t t rct ta de prestação de ser-vtco. oat sua repulsão
no texto constitucional

1P20003-2 ANTONIO MARIZ PMDB
* PARECER ••*••••••

Objetiva a Emenda alterar a estruturação e denominação dos
r ttutos VII e VIII do Projeto de const ttutcão

Embora reconheçamos Que a af aten-at t aação proposta se arma
ra em cr t'ter-tos validos ccterrcs • nascaccs na oa tn tão da mala
r ta dOS Que se mantfestaram sobre a water ta pela forma e cts
posição dadas aos refer-idos r ttutcs no Projeto, at ter-armc ape
nas a Seção r r-cos Orçamentos, para incluir nela a Seção rela
t tva ao Projeto de Lei Orçamentária, o Que atende, em parte,
aos obj et i vos da Emenda

Pela aprovação parcial

1P20000-B ROBERTO BALESTRA POC
.......... '" PARECER ..

A sr-eoce Objetiva suprimir o item II do artigo 259 do Projeto
de ccnet ttutcãc da ccmtssão de Sistematização
A preocupação do Nobre Constituinte, a nosso ver, não ter- su
porte no texto que pretende supr1m1r
Com efeito, a disposição em eoco não atribui. a Lei conore 
mentar, -ctspcr- sobre as limitações constitucionais ao poder
de tr-tbcrtar " mas tão somente regular tats limitações que
são CONSTITUCIONAIS e se incorporam ao patrimônio fur-tctcc do
cldadão, como os direitos e garantias tnutvtuuats
O dispositivo é decorrência dos próprios textos Que Ltmt t am o
poder do Estado os quais, como e o caso das imunidades pre 
vistas no item 11, "C" "f tne'v e "e" do artigo 265 oeven ser
r-eauiaocs por le1 comctenent ar
Assim, cor- entendermos attng1do o cbf et tvc da Emenda, somos
pela sua or-ejudtctat toace

PDeROBERTO BALESTRAlP19999-9

estabelecer que a transmtssão, por morte, de bens ou valores.
está sujeita a emoll11l"entos, custas e tr-Ibutes peocorctocats
ao valor do ouinnão, atendido o pr tnctotc social de uts tr-tbt-
ção da renda e da riqueza c-tt tca. outrossim, que o lugar
certo para dizer Que as heranças serão tr-tbut auas é no
cacttutc do sistema tr-tbut ár-to

Procedem os argumentos do autor Quanto ao oes tocanentc do
assunto, motivo pelo Qual a emenda foi rectstr-tbutca para o
grupo da Sistema .rr-tcutar tc O ar t 272 atribui aos Estados
coeoet êncte para tnst t tutr- o imposto sobre tr-ensntssêc "causa
mortis· - portanto heranças e legados - e tambem sccr-e doa
ções (item 11), enquanto Que o 30 nr-etenoe isentar do im
posto a transmissão, por morte, de bens Que s tr-vae de mor-anta
ao cõnjugue sobrevivente e aos ner-oetr-cs Esse 30 esta
senda suor tenoc na nova Versão do Projeto de ccnst ttutcâo
por causa das teoroor-tecaoes tecntcas que contem e ao bener t-
cio que se-ar-ta cr-ectsarent e para as maiores heranças
O 50 prevê a cr-ca-esstvtcaoe do imposto
Vê-se, que, no capitulo do Sistema rr-tcurar-tc Nacional, é
atendtda a postulação do autor, com disposições esoectt tcas
para ect tcacãc do imposto estadual sobre heranças Coeren
temente, torna-se necesser-tc aupr tmtr- o objetado item XIV
do ar-t 12 do Projeto

lP199B9-1 RD9ERTO BALESTRA PDC
.......... PARECER •••••*•••

vtsa a Emenda a inclusão de dois paragrafos ao ar-t 257,
pelos Quais se estaoetecee normas relativas às contribuições
e aos tr-tbutos em geral.

Quanto às contribuições, verifica-se que a 60 crat tca-
mente tor-nar-ta inviável a sua criação Em razão desse fato, e
não obstante a justificação apresentada, ccns tceranos mais
condizentes com a nossa real idade sócto-eccnôetca e com o
stst ena tributário por nos estruturado, a forma e as t tmtta
cões estabelecidas para a criação das contribuições

No Que concerne ao 70 cr-ooosto, cabe observar Que se
que se trata de norma cujos objetivos se acham tmnt tc t tos nos
pr tnc tp tos de tributação 1nd1cados no sistema tr-tnutar-tc na
cional e eM d1retr1zes orçamentárias adotadas pelo cr-cf eto

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P19990-5 ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do Sunst t tut tvo----_. ------------------------------------------------------------------ ------

1P199B7-S ROBERTO BALESTRA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

Vlsa a Emenda alterar a redação do 20 do art 257
Entendemos Que o caráter pessoal Que os impostos devem

ter é cr-mcroto indissociável da cr-cor ta natureza dos impos
tos e de suas f i na 11caces

Ademais, tal pr-tnctptc camplementa o da capacidade econô
mica do contribuinte, no t:ll..al se acha implicito que os impos
tos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudica-lo no
exer-ctcto pleno de suas at tvtcaoes econômtces Reforçando a
validade desses cr-tnctotcs , cabe mencionar a t tnt tacãc do
poder de tributar inscrita no item IV do ar-t 264

Em face do exposto, consideramos cesnecessar-tas as noot
e tcecões propostas na Emenda, manffestando-nos pela sua re
jeição

lP19986-7 ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER *••••***.

A Emenda Quer expresso no Projeto Que a redução de tri-
butos ta'mem depende de lei, tal como previsto para a
cr tacãc e o aumento

Trata-se de um exagero oesnecessar-tc Se o tributo é
tnst t tutuo por tet , resulta evidente que sua r-euucãc tem de
depender de lei também, octs uma lei só se revoga com ou 
H.

O Projeto deve cinglr-se ao Que já consta do item I do
artigo 264, ou seja a instituição ou exigência ou aumen 
to do tributo depende de- te t ent er-f or-, Quanto a redução, Que
de modo nenhum ferirá os direitos do contribuinte, não há
razão para expt tcrta-ta no texto ccns t ttuctcnet •---------- ...----------------_. --------------------------------------------------

1P19985-9 ROBERTO BALESTRA PDC
.......... PARECER ••• <1'*"' •••

Pela aprovação Louvável a Emenda. visto Que realmen-
te, una -ccnst ttutcêc deve ser ser-ta austera. executvat " ,
como diz o autor da medida proposta -Logo. de nada valeria
prescrever os fins em apontar 05 meios Seria, no eüntno.
tr-r-eat

lP199aa-3 ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER •• *••••••

Pretendemos exctutr- aa at tnea -c-, do Hem IV, do artigo 17,
do Projeto, em nosso substitutivo
~O'll() a Emenda propõe a sua manutenção. somos pela rejeição

1P199B4-1 ROBERTO BALESTRA PDC
*'l, PARECER .

A Emenda trata de matéria Q,Je r-esctveros suprimir. em r-a
zão de sua ccnctextcece e dos aspectos tecntcos a ete tner-en
tes

Por essa razão. entendemos que deve ser tratada a mve t
de norma tner-aconst ttuctonat

Em face CIO exposto, sarnos pela rejeição da El'lenda-------------------------------------------------------------------------------

lP1999l-3 ROBERTO BALESTRA POC
....* **. PARECER .

O inciso XXVII cr-ecettua uma assistência aos filhos ou de
pendentes do empregado, decorrente da obr-tçeção de proporcio
nar ao trabalhador nener tctos soctats coro conferência da
pr-ópr í a t tnat toaoe da empresa que não pode ser somente de lu
cr-c

lP19992-1 ROBERTO BALESTRA PDC
••••••••• PARECER •••••••••

a Projeto na Emenda está en parte cons1derado no Sunst t
tut1vo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P19993-0 ROBERTO BA!..ESTRA PDC••••• *••• PARECER •••••••••

O autor da emenda lembrou bem Que compete à untãc or
ganizar t ambern a Pol teta acocvtar-te Peuar-a t , o Que nos per-en
t tu corrlgir uma omissão do projeto-------------------------------------------------------------------------------

1Pl9994-8 ROBERTO BALESTRA POC
••••••• "'. PARECER •••••••••

A Emenda aceita que os impostos de que tratam os 'Itens I,
11, IV e V do artigo :2.10e o artigo 271 possam ser objeto de
ai te-ação dentre- ao próprio exer-ctctc r tnencetrc. mas
oeter-mtna Que a lei nesse sentido 50 entre em v-çcr- anos 30
dias da data de cubt tcacêo. no mtnf mc Quer que o
cont e tbutnte e o fisco tenham tempo para se adaptar á tet

Ora, a exceção em relação ao inicio de vigência das leis
Que tratam desse impostos e justificada pela necesatcece de
dar ã União instrumentos de ação instantânea sobre a
conjuntura. com os cuats possa ete debelar ou mmor-ar- os
ere t tos perniciosos Que forem sendo verificados nos ver-tes
setores e r-ecteee de Pa'is Desse modo corre-se o r-tece de
que o instrumental sõ possa ser utilizado após 30 cnae ou
mais, contados do momento em Que se percebem Que a ação
dever la ser implementada,

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P20004-l ANTONIO MARIZ PMDB
• PARECER .

A sugestão aprlmora o texto do ctsnostt tvc e merece
provação

lP2000S-9 ANTONIO MARIZ PMOB
•••••••• * PARECER *••

O Projeto na Emenda está em parte considerado no subet t
tut tvo

Pela aprovação parcial

lP20006-7 ANTONIO MARIZ PMOB
........ *. PARECER **

Pelo não acolhlmento, por inadequação, na medida em Que
estende a ação do Tribunal de Contas da União a entidades
privadas

lP20007-S ANTONIO MARIZ PMDB
............ PARECER ...... *•• *

A Questão foi tratada convenientemente no Subst 1tut Ivo.
Pela rejeição

lP2000B-3 ANTONIO MARIZ PMOB
............. PARECER ••*••••*.

Pelo acolhimento car-ctat tendo em vteta o tratamento,
dado a Questão no svcst ttut tvo

lP20009-1 ANTONIO MARn PMDB
••• *...... PARECER •••••*•••

comcar-t i 1hamos da preocupação do nobre Autor da Emenda,
pela tmoor-tãncta do assunto Porem entendemos Que a eat e-fa
não conste, no Projeto na parte referente "Dos ur-caeentos'".
mas Que seja normatizada na lei de diretrizes or-car-ent ar-tas

-----------------------------------~------------------------------------------

lP20010-5 ANTONIO MARIZ PMOB
•• *•••• *. PARECER .....**....

A emenda traz uma eeer tva contribuIção para o ecr-tmcr-amen
to do projeto Pela aprovação em função das razões da justifl
cação

lP19995-6 ROBERTO BALESTRA PDC
........... PARECER •••••••••

Pelo acolhimento parclal, 'lOS termos do subst1tL.t 1vo
------------------------------------------------------- .--- -------------------

lP2Q011-3 ANTONIO MARIZ PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

pE'lo acolhlmento parcial, nos tel"mos aO substitutiva

lP19996-4 ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER •••••••••

O texto do Projeto e menos restritivo e o fato de não
ser explicito quanto a parttcipação do Congresso não lmpl1ca
que não venha a ser ouvido a f espeHo

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P19997-2 ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PAR=CER ••••••*••

-------------------~~!.~-~:!:~~~~:_~~-~~~~:_~~-~~~::!:~:~~~--------------------
lP1999B-l ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER ••••••• *.

Na maiorla dos pa\ses do fllundo desenvolvido, o tmposto
sobre o consumo const1tui receita local A outorga do il"'pos
to sobre vendas a varejo ã competêncla dos Munic'pios costl
tuirá se'l'l duvida, substanc1al reforço às suas finanças

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP19999-9 FOBERTD BALESTRA PDC
........... PARECER •••••••••

O el'llnente Const1tuinte Roberto Balestra apresentou emen
da supresslVa ao ite"1 XIV dC' ait 12 do Projeto de Constitui
ção, o Qual, no capHulo dos d1re1tos individuais, pretende

lP20012-1 ANTONIO MARIZ PMOB
• PARECER .

O projeto já dlspõe satisfatorlamente sobre o assunto
Rejeição

lP20013-0 ANTONIO MARIZ PMD9
••••••••• PAR!;CER •••• *••••

A Ques::ão do sistema de (,overno, em face das dtscussões
que alnda se processam. sera definida após a elaboração do
substitutivo

Pela prejud1clal idade

lP20014-B ANTONIO MAItIZ PMDB
............ PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a materia em foco recebeu tra
tal'lento aaeQuado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP20015-6 PAULO AIINCARONE PAIOS
............. PARECER •• *••••$1

Pela rejetção A tnclusão de tmovels urbanos não procede
neste art1go do texto constitucional-------------------------------------------------------------------------------
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lP20031-B PAULO MINCARONE PMDB
........... PARECER •••*•••••

Temos a convicção de que a matéria en foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

lP20035-1 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••• ",...

Temos a convicção de que a matéria em foco r-eceneu tra
tamento adequado no Projeto Pela pr-ejudtctat tcaoe-------------------------------------------------------------------------------

lP20032-6 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER .

Ternos a convicção de que a matéria en foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP20033-4 PAULO MINCARONE PMDB
........... PARECER •••••••••

Pela rejeição O assunto, no Substitutivo do Relator fi
cou afeto a lei ordinária

Pela rejeição

PMDSPAULO MINCARONElP20029-6

1P20036-9 PAULO MINCARONE PMOB
••• >lo••••• PARECER .

Seguindo a tradição do Direito nacional ,a Emenda aqui exami
nada trata de matéria tnrr-aconst t tuc tcnat • cabendo, pois,
ser objeto de cuidadosa constoer-ecãc em etapa posterior do
processo legislativo
Pela rejeição

1P20037-7 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER ••••••••• •

No entend1mento do Relator, a mater ta tratada no ctaooat
t tvo que se pretende suprimir figuraria metnor em legislação
cr-ctnar-ta. eis que a proposta de excrue tvtoaoe da folha de
salários para tnctoêncta de contribuições soctata destinadas
ã sescr tcace ccssur implicações bastante slgnif'cativas no
r tnanctanento de programas e entidades já consolidados no
campo social

Somente rrediante tratamento vaa legislação tnrr-accns t t tu
ctcnat poderiam ser fixadas as provisões tndtsneneevets ao
oescobr-anento da meter-ta. de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envotvroos ,

EM vista da relevância do assunto, e considerando-se o
número de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda sucr-ess tva , r-eeetenoc a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
ordinário

lP20034-2 PAULO MINCARONE PM08
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição
Tendo em vta-a a formulação (quase idêntica no Objetivo) já
referendada no projeto-------------------------------------------------------------------------------

------------_::~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~!:!~--~:::_~~:~~~~:~:~~~:~:_---------------
lP20030-0 PAULO MINCARDNE PMDB
.......... PARECER .

A E.mem:la e altamente eer-vtcr ta. tendo em vtata o aumento
do rendimento do cr-e-escctar-

Pela aprovação
1P20017-2 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda em tela, segunda as tradições constitucionais
brasileiras, merece adequada consideração quando for elabora
dê a legislação complementar e or-o tnar ta

Pela rejeição

lP20Q16-4 PAULO ~INCARONE PMDB
••••••••• PARECER .

Q acolhimento da sugestão significaria tnvtab t t tzar- toda
e qualquer produção de bens e geração de serviços pelo poder
publico, dado o dinamismo de economia e a flexibilidade re
querida aos agentes econômicos na pr-odução e geração dos bens
e seevtcos requeridos pela sociedade

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P20018-1 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade entendida como a garantia de permanência
no emprego e, portanto, como ccntr-eccstcãc ao 1tvr-e ar-ut t r to

do empregador de despedir o empregado, tornou-se, artificio
samente uma momentosa e controversa questão, porquanto, sea
mentes expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado e ver limitado aquele
ar-m t r-to e, não, como se propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de per-manecer- no emprego contra a vontade do
encresaccr- Consciente de que é parte vital e inalienável da
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado
coma uma simples peça, um instrumento ou maquina que, apos
usada, e jogada fora como tnse-vtvet

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu empregado, ccts esses são fato
res comprovados da baixa produtividade. A prática, a experi
ência, o conhecimento técnico, a identificação do empregado
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um
patrimônio tnsuost ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fiss10nal oe- seus empregados Por tunc tsso. e elementar que
seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
-obra, fator absolutamente negatIvo para os resultados do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não ha porque se trazer
para a relação emcr-eaat leia, fundada na tn tater-at tdace do
contrato, uma condição uni pessoal , paternalista e teccst t tva.

Que, ao longo do tempo. sempre foi causa de tormentosas de
mandas.judiciais

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que. em todas
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita par lideranças de
categorias econômicas e ceoe tss tcnats Que. otutur-nanente , vêm
se man1festando por todos os meios de coeuntcecãc é a veda

ção da despedida tmct tvarra ou sem justa causa. em termos a
;erem definidos pela legislação or-dtnar-f a

lP20019-9 PAULO MINCARONE PM08
.......... PARECER •••••••••

A presente Emenda e um desdobramento ampliado do precei
to contido no Projeto que protege o sarar-te e pune como crime
: sua retenção indevida pelo empregador

lP20020-2 PAULO MINCAROl'oE PMDB
••••••••• PARECER '"

A economia or-aat tetr-a não pode mais cr-esctnotr-ee de ca
pitais estrangeiros, pelo contrario, negar-se-ia à Nação in
questionáveis cener tctcs do continuado crescimento das r-eta
i~~~e;~~~~~t~as internacionais, num mundo cada vez mais tn-

As diversas formas de atuação e controle do capital es
trangeiro no Pats merecem o r-esquer-do de meticulosa legisla
cão. cabendo ao texto constitucional entretante expressar
sua aceitação condicionada ao interesse nacional

Pela rejeição----------------------------------------------r-------------------------------
1P20021-l PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER ••• " •••••

Mandato é uma coisa Remuneração dos Deputados e ou 
tr-a Devem, portanto, ser tratados em ctsccett tvos diferentes,
como r-anca a boa t ecntca legislativa

---------------------~~~:~-~~~~::~_:_~:~:_~:~:~~~~------------------._---------
lP20022-9 PAULO MINCARONE PMOB
.......... PARECER •••••••••

A Proposição, embora disponha scor-e meter-te const t t ucto
nat , contem desdobramentos Que melhor se situam no âmmto da
legislação o-ctnér-ta e ccncte-nentar

-----------------~::~-~:!:~=~~----------------------------------------._-------
lP20D23-7 PAULO MINCARONE PMDB
• .;. PARECER •••••••••

O texto suaer-toc visa a e l tmí nar- os agentes prIvados,
pessoas ou entidades particulares, da associação aos monopó
lios estatais

A sugestão não se coaduna com o momento atual, Quando se
procura a democratização do capital, e o resultado seria o
aumento dos encargos de União, que se transformaria na única
r-esconsavet pelos custos dos tnvest tmentos

-----------------~:~~-~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP20024-5 PAUl.O MINCARDNE PMDB
••••••••• PARECER .

Trata-se de matéria oaestvet de tr-atamento mais ade 
quado via leg1s1açâo or-otnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

1P20025-3 PAULO MINCARDNE PMDB
•••••* ••• PARECER •••••••••

Temos a ccnvtccêo de que a eater-f a em foco recebeu tr-e-

------------_!~~:~!~-~~:~~~~~-~~-~~~!:!~--~:~~-~~:!~~~:~~~~~~~:_---------------
lP2Q026-l PAULD MINCARONE PMDB
•..;. •••••*. PARECER ••••••*••

Temos a ccnvtccâc de que a matêr-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade-------------------------------------------------------------------------------

lP20027-0 PAULO MIl'oCARONf PMDB
."' *•••• PARECER .

Temos a convtccão de que a matéria em foco recebeu tr-a-

------------_:~~:~:~_:~:~~~~~-~~-~~~!::~--~:~:_~~:!~~~~~:~~~~~:_---------------
1P20028-B PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER .* '"

Estabelecer no texto constitucional a subor-dtnacãc do
processo de concessão ou permissão para a exploração de ser
viços e bens pub1 t cos à previa aprovação legislação impl t ca
estipular restrições não ccnoar tvets com as necessidades di
nâmicas do setor Para Que se tenha o controle desejado pela
emenda basta que, na teatstacãc prevista para a regulamenta
ção dessas atividades sejam ut tntcos critérios objetivos a
serem observados para as no-crccacões de concessões e/ou per
missões Ademais, adotar a substituição do ar-t 305, na forma
proposta pela emenda, implicaria ecetratr--ee de ncr,mas e di
retrizes a serem onser-vauas pela legislação ordinária na re
gulamentação do regime de concessão de serviços publicas,
previstos no projeto_________________~:~~_~e~:~~~~ ~ _

lP20029-6 PAULO MINCARONE P""DB
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu tr-a-

1P2003B-5 PAULO MINCARQNE PMDB
••••••••• PARECEI~ •••••*•••

A proposta restringe as ações do Estado na área do
desenvofvtmento de C e T O 1 contrapõe-se ao
estecetectoc no t í tutc Ir, cac I. Direitos Individuais O
2 encontra-se abrigado no mesmo t t tuto e cap supracitados

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P2Q039-3 PAULO U1IN(.ARONE PMD8
••• "'."' •• * PARECEP ..... *.* ••

Pela rejeição, considerando que o assunto e ele natureza
acsunt.st r-at tva apenas cabendo dentro dos 1imites concisos da
ccnst ttutcão

lP200110-7 PAULO MINCARONE PMOB
.......... PARECEP •••••••••

A mater-ta a que se refere a presente emenda é, a nosso
ver, de natureza infra-constitucional Por isso, propomos que
a Lei do S F N tr-ate do assunto

Pela rejetcao-------------------------------------------------------------------------------
lP2004l-S EDUARDO JORGE PT
••••••**. PARECER ..

O pr-eâmbu lo ja tnctut a sugestão, quando diz -cu Qual-
quer outra" Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20Q42-3 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECEP •••••••••

Pela aprovação parcial, visto afrontar as mais elementa
res posturas da Mediclna Legal no caso, por exenarc, dos
doentes mentais. e estar em descompasso com a tradicional
teoria das responsabilidades, não suecet tve ts de mudança tão
brusca

lP20043-1 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECEP .

Pela -ef etcãc
O Estatlo tem o oever de vrrter-vtr- Quando cecermtnaac

grupo de pessoas coloca em risco a segurança coletiva de
forma comprovadamente danosa E munota r EM todos os qua
drantes tem sido assim Não vemos r-azão j..Jrldico-pol t t tca
para mudar.

~ O "abuso não exclui o uso", ja afirll'aval'l os romanos
sua sabedor 1a •

1P20044-0 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER ..

Pela aprovação oar-ota t Até porque, a legislação v1gen-
te não autoriza internações ã revelia do enfermo, aer-er-tca
mente, O que temos verificado são alguns abusos da parte de
parentes, isto sim

aessatvarcs , no entanto, Que a -r-eautaeentacão especifica
Que trata dos psicopatas de toda ordem, em larga medida a
tual, deve ser bem analisada antes de repelida na Integra

No caso do doente mental, recordamos, dependendo da gra
vidade do surto, ele perde a consciência e, portanto, a capa
cidade oectsór ta

1P2004S-B EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER ."' •••••*.

Pela aprovação parcial, visto afrontar as eats etenenta
r-as posturas da Medicina Legal, no caso. por exemplo, dos
doentes mentais, e estar em eescoecasso com a tradicional
teoria das responsabilidades, não suscet rvets de mudança tão
brusca

1P20Q1l6-6 EDUARDO JORGE ' PT
........... PARECER .

Com a aprovação de Emendas que propugnam ce 1a 1gua 1uaoe
de ntr-e t tos elos trabalhadores urbanos e -ur-ats , a presente E
menda tornou-se prejudicada, ainda mais Quando a remissão
feita no caortutc cr-ccr-tc aos Servidores Publicas assegura a
estes direitos que estão garantidos aos trabalhadores------------------------------------------""------------------------------------

1P2OQ47-4 EOUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER .

Nosso parecer e. que tal detalhamento deve ser feito em
lei Somos cots pela rejeição, por se tratar de meter-ta infra
cons t t tuôfona t
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lP2004B-2 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. pois não é da boa técntca legislativa trr-

-------------~~~:~_:~~-~::~~~~~:~:~-~~_:~~~:::~~=~~----------------------------
1P20049-1 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

Nosso parecer e Que ta 1 treta 1naeento deve ser fe1to em
lei. Somos pois pela rejeição. por se tratar de matéria infra
constitucional

1P20050-4 EDUARDO JORGE PT
••••••••,., PARECER ••••,.,,.,,., ••

Pela rejeição, cons tder-ando Que o tema ~prtmãrio~, no
texto. ter ccnotacões puramente tecntcas-------------------------------------------------------------------------------

lP200S1-2 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu t r-a-

------------_:~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~~::~--~:~~-~~:~~~~~~~~~~:~:_---------------
1P20052-1 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

O ccnteuoo da Emenda, em confronto com o do Projeto e
das demais emendas atinentes ao mesmo assunto. não obstan
te os nobres propõs1tos do Autor. não se harmoniza com a
sistemática que orienta os cr-tncvctcs na parte relativa
aos Planos e Orçamentos

lP20Q53-9 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe uma si mp1es var- 1ação na redação do
art. 343. sendo contemplada, no seu mér-ttc, no novo Projeto
de const ttutcãc.

lP20054-7 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda, de cont eudc extremamente amplo e contextuai ,
é contemplado car-ctatmente em artigos encontrados nos demais
centtutce

lP2005S-5 EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER •••••••••

A Emenda propõe um ntvet de detalhamento tmpr-ópr-f o pa-
ra um texto ccnst t tuctonat A sua intenção, no entanto, é

-------------~~~~~~~:~:_~:~:~~~~:~:~--~~-~:~:~-~~~~-~~~!:~~-----------------_.-
1P20056-3 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER .

A Emenda, tal como proposta, f01 considerada 1napro
cr-taca para o texto constitucional.-------------------------------------------------------------------------------

lP20057-1 EDUARDO JORGE PT
............ PARECER .

A Emenda é contemplada parcialmente no novo texto de

-------------~~~!::~-~:_~~~~!~!~~:~~.:_----------------------------------------
lP20058-0 EOUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda. tal COllCI apresentada. contemplada

-------------~:~~::~~~::_~~-~~~~-~~~~::~-~:_~~~~:::~~=~~----------------------
lP20059-B EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER .

A Emenda é contemplada parcialmente no texto do Art

-------------~~~--~~-~~~~-_!:~!~-~~-~~~!:!~-~:_-~~~~:~!~~:~~-------------------
lP20060-1 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER ...

A Emenda é contemplada, no seu mérito, no Art 201 do
novo Projeto de ccnst ttutcão------------------------------------------------------------------------------

lP2Q061-0 EDUAROO JORGE PT
.......... PARECER .

A EmEmda é contemplada no seu mél'tto no novo Projeto de
const ttutcêo

lP20062-8 EDUARDO JORGE PT
••••••• 01<.. PARECER •••••••••

A Emenda é contemplada, com vantagem no novo texto de
Projeto de const ttutcêo-------------------------------------------------------------------------------

1P20063-6 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER .

O tema central do dispositivo citado foi tncor-por-auo na
definição de competência do Sistema vntcc de saõoe, não com
portando o n'ivel de detalhamento solicitado

Pela rejeição

lP20064-4 EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER •••••••••

O desenvolvimento ctent f t tco e tecnotostcc encontra-se
relacionado entre as competências do s tstema un1co de sauoe.e
será dtsctbt tneoc oportunamente

------------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~~---------------------------------------
lP20065-2 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

O parágrafo mencionado foi suprimido, não cabendo a sua
revisão.

------------------~::~-~~:~~~:~~~~:~~~:_---------------------------------------
lP20066-1 EDUARDO JORGE PT
....."'•••• PARECER .

Resguarda-se a f1gura jur-tdtca do contrato de dire1to pu
bt tco. pr-erer-enctanoo-se as entidades r tj entr-óptcas cujo pa-

-------------~::_~~:~~~_::~-~.~~~_:~~:~~~:~~::_~~-~~~~---~;::_~:~:~:~~----------
lP20067-9 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

O sent tcc da redação oferecida e r-esquar-car- a ar-t tcuta
cão preferencial do Sistema uni co de sauce com O setor pr-Iva
do sem fins tuc-er tvcs. protegendo-se 05 recursos orçamentá
rios

Pela r-eje tçãc-------------------------------------------------------------------------------
lP2oo68-7 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER .

Tendo em vista a supressão do Art 350 no sunst t tu -
t tvc do Relator, fica prejudicada a enét tse de emenda ao t
t tva ao mesmo

Pela prejudicial tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
1!?2oo69-5 EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER •••••••••

Tendo em v1sta a supressão do Art 350 no Substitutivo'
do Relator. t tce prejudicada a anallse de emenda acf t tva •
ao mesmo

Pela pr-ejudtctat toace

lP20070-9 EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER "'••••••••

Considerando Que o Art 350 f01 eucr tntoc no subst ttu 
t tvo do Relator. r tca prejudicada a análise de emenda adt 
t tva ao mesmo.

Pela prejuctctat sceoe.-------------------------------------------------------------------------------
1P20071-7 EDUARDO JORGE PT
........... PARECER •••••••••

A eeenca é mod1f1cat1va do Artigo 350, O qual foi
~~Pl"im1do no Substitutivo do Relator. Fica assim prejudica -

------------------~:::-~~:~~~::!::!~:~:_---------------------------------------
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lP20072-S EDUARDO JORGE PT
"' PARECER •••••••••

Como o Art 350 foi sucr-tmtoc no Subst t tut tvo do Re -
tatcr-, a análise de emenda modificativa do mesmo fica pre
judicada

Pela or-ejudtctat tcace

1P20073-3 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER "'.

Como f01 suprimido o ar-t 351 no Substitutivo do Re-
tator-, fica prejudicada a anár tse de emenda modificativa co
mesmo

Pela prejUdlcfalidade-------------------------------------------------------------------------------
1P20074-1 EDUARDO JORGE PT
"' PARECER •••••••••

A exct tct tacão no texto const ttuctcnat de assistência es
cectr tce a um grupo coputectcne t não nos parece adequada Tra
ta-se de matêr-ta objeto de pc t t t f ca , Planos e programas de
saude

-----------------~:~~-~:~:~=~~-------------------------------------------------
lP2007S-0 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER ..

O Sucst í tut tvo do Relator optou pela expressão "controle
da natalidade" Desta forma fica crefuctceoe a anát tse da E
menda

Pela prejudicialidade.-------------------------------------------------------------------------------
1P20076-B EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER .

O Substttut1vo do Relator suprimiu o 2 do art. 353
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP2oo77-6 EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER •••••••••

Quando o Estado reconhece o di rei to de todos à Sau 
de e untver-ser taa o atendtmento, garante assistência a to 
dos que o necess t tem Não cabe a ntvat ccnst ttuctcnat ex 
pt tcrtar- o atendimento a cetermtnana patologia, como no ca
so da tnter-rupcãc da gravidez

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20078-4 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •• "'••••••

cons tcer-enoo a supressão do Art 354 no Substitutivo'
do setaror-, fica prejudicada a análise da emenda aditiva ao
mesmo

Pela prejudicial tcaoe-------------------------------------------------------------------------------
1P20079-2 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição
A emenda apresenta dtspcstt tvos de ccnteuoo tntr-a- constitu
cional

lP200BO-6 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação cer-ctat
A emenda apresenta conteúdo aoer-eetccaocr- do projeto
Com alterações de redação e de particularidades, é aceita na
forma do sunst t t ut tvc

1P200Bl-4 EDUARDO JORGE PT
.......... PARECER .

Pela rejeição
A emenda apresenta d1spos1tiVOS de conteudo tntr-a-const ttu
ctonat

1P200B2-2 EDUARDO JORGE PT
........... PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial

O ideal nor-mat tvc da emenda será alcançado através de ctspc
s tt tvos constitucionais amplos sobre desapropriação e função

-------------~~:~~~-~~-~~~~~~:~~~:.:._~~_:~~~~-~:_~~~~:~!~!~~~-------------------
lP200B3-1 EDUARDO JORGE PT
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição
A emenda apresenta etsccstt tvcs de conteúdo rnrr-a-const r tu
ctcnat

lP20084-9 EDUARDO JORGE PT
• ••••••"'. PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial
O toeat normativo da emenda será alcançado através de dispo
s tt tvc constitucional amplo sobre função social de proprieda
de urbana, na forma do sunst ttut tvo

lP20085-7 EDUARDO JORGE JPT
• PARECER *••••••••

Pela apr-ovação parcial.
O ideal normativo de emenda será alcançado atr-avés de 'ctscc-

~~~~~~ ~~n~~~~~i~~~~~,a~~l~o;:r~od;~~~~~~~~~~~o e fu~ção
------------------------------------------------------------------..------------

1P20086-S EDUARDO JORGE PT
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição
A emenda apresenta dispositivos que contrariam a concepção
do projeto

lP20087-3 EDUARDO JORGE PT
• PARECER •••••"' ..

A sugestão fot acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do SUbstitutivo do Relator

---------~~;~~~.:~---------~~~~J;;;~------------------------------~;~~--------

••••••••• PARECER •• "'••••••
O autor tem razão em sua argumentação Qualquer cal" 

r-err-a do setor cubt tcc deve ser regulamentada em lei e não na

------------_:~~::_~~~~:-~:_~~=~~-_:~~:.:._~~~~.:._~:~:_:~~~~::~~-----------------
lP20089-0 FRANCISCO AMARAL PMDS
.......... PARECER •••••••••

Pela ref etcão, visto a necess tdaoe de se dar normas
gerais ã meter-ta nas const ttutcõee Estaduais-------------------------------------------------------------------------------

lP20090-3 FRANCISCO AMARAL PMOB
........... PARECER .

É n!:sso car-ecer- Que os r-equts ttcs para criação. incorporação,
fusao e desmembramento devam ser estabelecidos por lei com
plementar estadual. conforme a tradição jur-tofca brast lei r-a

-------------~---~~~~~~-~:~~-~-~~:!~~-~:_-------------------------------------
lP20091-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
• "'•••• PARECER ..

A apreciação da Emenda do nobre ccnst ttutnte levou-nos a
conclusão de Que ela pode ser aceita car-ctatnente, porquanto
trata de aspectos Que contribuem efetivamente para o april1l9
r-areento do Projeto, tornando-o mais consistente Nosso enten
dtmento e Que todo o dispositivo deve ser suprimido

---------~~;~2:~--------;;~~~;;~~-l;~~------------------------~;~~--------

• PARECER •••••••••
O eminente Const1tu1nte Francisco Amaral propõe Que o im

posto sobre propriedade territorial seja ampliado também para
a propriedade predial, preservado na competência tributária
dos. Estados e do nf str-ttc Federal (er-t , 272-I) Alega Que há
ver-ta correspondência com imposto euntctcet sobre prédios e
terrenos urbanos e possibl1idade para tnctutr- na tributação
ver-caceu-es mansões cont r-uf das em fazendas



SUBSTITUTIVO 00 RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENiADAS------------------------------------------------------------------------------
lP20092-0 FRANCISCO AMARAL PMOB

A emenda se aperfeiçoa o texto constitucional Mesmo que
os Estados não queiram tnctutr os cr-entes na tnctuêncta do
imposto rural, haveria a previsão constitucional, suprindo
lacuna existente

A r-ecet tcãc do Projeto resulta certamente do texto em vi
gor e Que se preocupou principalmente com a extensão das ter-

-------------~~~--~~:_~-~~~~-~~~:~~-~~-~~~!~!~-~~~-~~~~~~-~-~~:::~~~~----------
lP20093-B FRANCISCO AMARAL PMOB
"'••*"'•••• PARECER ••"'''''''''''''''''''

Pela aprovação, em vasta do arrazoado constante da
justificação-------------------------------------------------------------------------------

lP20094-6 FRANCISCO AMARAl- PMOB
."'."'''''''••• PARECER "'."' •••"'*.

Os terrenos de marinha sempre foram bens de dcmtrrtc da União,
o que tem sido, inclusive, benéfico para evitar pcsatve ts ex
plorações tmont t tér tas e para garantir Que desses bens possam
usutrutr- as pessoas até de mais batxa renda familiar

lP20095-4 FRANCISCO AMARAl.. PMDB
•• **••••" PAR~CER ••••" •••"

Pela rejeição, ccns toerenco que o novo substitutivo do
relator deu outra redação ao cnsccs tt tvc-------------------------------------------------------------------------------

1P20096-2 FRANCISCO AMARAL PMDB
••• "'•••• '" PARECER ."'''''''*'''.''''''

Pela rejeição. Embora acrovett ãver toéta, o assunto não

-------------~~~~~~:~-~:~:~~-~~_:~~::~:~~~~~-~:~:~~~---------------------------
lP20097-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
."'*"'."'."'. PARECER ."''''.''' •• '''.

eeetenee a Emenda em acr-eçc alterar o Hem lU do art
257, subst t tutncro-se o termo vatcr-taecãc pelo termo benefi
cio. uma vez que este ser-ta melhor aplicável a ccntr-tbutcãc
de melhoria "

Parece-nos 1nadequada a subst ttutcãc proposta, pois a va
lorização é que expressa o oanet tctc proporcionado ao tmóvet
pela r-eat taecãc da obra publica Reforça essa asser-t tva o fa
to de que se não houver va 1cr i zação não se poderá cobrar a
contr-tbutcãc de melhoria

Ademais, sob o aspecto r-edactcnat , verifica-se que a ut t-'
t teecãc do vocábulo oenettctc, em sucst ttutcão ao termo valo
r-taacãc, aret ar-ta a clareza do otsccstt tvc sum-ectteoc

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP20098-9 FRANCISCO AMARAL PMOB
••• "'••••• PARECER •••"'•••"'.

o acréscimo proposto será por efeito tornar tnócuc o cr tnct-

-------------~~~:_~:~~-~~:_~~~-~~~:-~:~-~~~~~~~~-------------------------------
lP20099-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
••••••••• PARECER ••••"'''''''••

A união tnntssctuvet e dos Estados, euntcuitc é célula
destes Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP201QO-4 FRANCISCO AMARAL PMDB
"'•••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando o alto significado da educa-

-------------~~~-~~~~-~-~~~~--------------~------------------------------------
lP20101-2 FRANCISCO AMARAL PMDB
"''''••• '''•• ''' PARECER ••• "''''''''''.'''

A const ttutcêc exct tctte a posso sobre terras apenas da
untãc e dos Estados Federais As ilhas mar-tt tees pertencem a
União e as fluviais. aos astadcs Os Estados, por sua vez,
nas r-escect tvas const t tutçêes , poderão estabelecer normas
relativas ao domtn to sobre as ilhas fluviais

Pela r-ef etcãc

lP20102-1 FRANCISCO AMARAL PMOB
"'•• "'•••• '" PARECER ."'''' ••••••

Nada impede que os Munlc'plos cons toer-em como urbanos 1m6
veta que se não oeet tnem a produção aarccecuãr ta, desde que
os considerem lntegrantes da zona ur-eana.or-eencntccs no caso.
cutat tos legais A dest1nação dos tnovets , portanto. não é
de flgurar no texto constitucional

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20103-9 FRANCISCO AMARAL PMDB
."'•••••• '" PARECER ••••••"'••

üojet tva a Emenda seja estendida aos MuniClpios a compe
tência para instituir outros impostos alem dos que lhes são
nontneteente atr-tbutocs A justificativa é a de que os Muni
ctntos devem otsocr- de recursos para ampliação de suas atr-t
butcões locais

Ora, o Projeto f a atr tbut 3 impostos aos Municlpios e a
lém d1sso ainda os autoriza a cobrar taxas e cont r-tbuf ções de
melhcr~a com os pri,meiros atendem necasatdaues gerais da po
pulação e com as ultimas se tnoentaem de serviços esoecs etccs
ou obr-as feitas no 1nteresse dos Municlpios

Tendo em vista que a maior tarefa dos auntcrptos é a de
prestação de serviços e a realização de obras para a popula
ção, as taxas e as ccntr-tbutcões de melhoria s6 por st já
best ar-tam para pr-ovê-tos de r-ecur-sos. pois que não há t tmt ta
cão no numero de taxas e de contribuições Para as tarefas
difusas, custeadas por 1mpostos, mais próprios dos Estados e
da União. são sur tc tentes os impostos discriminados no pr-cj e
lo

lP20104-7 FRANCISCO AMARAL PMOB
."'••••••• PARECER .", ••• ",•• ",

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------

lP20105-5 FRANCISCO AMARAL PMDB
"'•••••••• PARECER "'."' ••• "'••

pela rejeição. oots os prestadores de serviços eventua1s ou
temporários não chegam a celebrar contrato de trabalho dtr-e
tamente com O Estado

lP20106-3 GASTONE RIGHI PiB
"'••••••"'. PARECER •••••••••

peja rejeição, tendo em vista Que a complexidade do assunto
fica melhor regulamentada na lei cr-emar-ta

------------------------------------------------------------------~------------

lP20t07-l GASTONE RIGHI PiB
"'•••• "''''•• PARECER •••••• *••

pela eejetcãc, pois o car-áter- de te t constitucional repele o
neta tn tsmc o ccatsmc O assunto está muito bem r-ecutementeoo'
no Proj eto do Redator-------------------------------------------------------------------------------

lP20108-0 GASTONE RIGHI PTB
"'•••••••• PARECER •••••••••

pela r-ef etcâo-------------------------------------------------------------------..-----------
1P20109-S GASTONE RIGHI PTS
"'•• "''''•• '''. PARECER •••••••••

-------------~:~~-~:!:~~~~_:_~:~_:~:~~~-~~~~~~~~:~--------------------~--------
lP20110-1 GASiONE RIGHI PiB
"''''''' •• '''''''''. PARECER .*"'•• "''''••

pela rejeição a compUlsor1edade aos 70, está a alternativa
de aposentadoria por tempo de serviço Atirlg~da antes dos 10,

-------------~-~~~:~:~~:_~-~~.:~~~:~-~~~::_---~--------------------------------
lP20l11-0 GASTONE RIGHI PiB
."'•••• "''''. PARECER "'•••• "''''••

M O artigo 255 do Projeto fol sucr tmtcc por não ser matê-
r la constitucional

Pela Prejudicialidade

~~~~~:~~::~~-~~-~:~:~~-_:_-~~~:~:~-~~~~:_~~_:~:~~~~-~~~:::~~~~:_-------------
1P20112-S GASTONE RIGHI PT6
•• "'•••••• PARECER •• "'''''''.''' ••

Pela ref etção;- ver emenda lp20l07-1
---------~~2Õ~~3:6---------G;S;ÕNE-R;G~;----------------,-----------~~~--~------

•••••• "''''. PARECER ••••"'" •••
Pela rejeição a matér-ta e impertinente á norma ccnsr ttu-
c tcna t federal, cabendo melhor nas constituições estaeca ts ,
leis orgânicas muntctpats em norne da teats iacãc cr-emar-ta da
que 1as ent idades

lP20l14-4 GASTONE RIGHI Pia
••••••"'.'" PARECER •••••••••

pela rejeição. tendo em vista que o substitutivo do relator

------------_:~~~~~~~-~-~~:~~:~:~~~:_~~~-~~~:~~~:_~~::-~-~~:_:~:~~~~----------
lP20115-2 GASTONE RIGHI PiEl
• ••••• "'•• PARECER •••"'._ •••

Pela -eretcse o assunto é da competência dos estados e dos

-------------~~~~~~~~~::_~~~-~~~:~~~_:~:~~~~~:~~-~~~-~~~::_~~-~~~~~------------
lP201l6-l GASTONE RIGHI PiEl
"'."''''.''' ••• PARECER "''''''' ••• '''.'''

Pela ref etcãc e condicionante foi retirada pelo sucst t
t~tivo do Redator. deve a complexidade e var-teoaoe de s ttua
coes pessoais

lP20117-9 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER •••• "'••••

A supressão das imunidades tr-tbuter-tas tr-adtc tonats em
nosso direlto contrar1a tendência crescente. entre os ccns
t ttutntee, que vem se manifestando desde o tntcrc dos tr-aba-

-------------~~~:_~~:_:~~~~~~::~~:_:_~~~_:~~!::~::_::~~:~~~:_------------------
1P2011B-7 GASTONE RIGHI ers
•••"'••••• PARECER "'•••••• "'.

A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das

~~t"~~~~:~~. d~of~~~oj ~~i~~~~~c~adi r-ettc a eret tvacãc no cargo

ür-a. o Projeto dispõe sobre a estat teecêc das referidas
ser-vent tas , demonstrando sens tve t avanço nessa área e repon
do. no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se. assim. extinguir os or-tvt iéctos ate então
conferidos aos t ttuter-es de serventias que. cor- delegação do
Estado prestam serviços nctcr-tats , a nosso ver tnoeteaavete

O disposto no art 455 do Projeto. por sua vez. ressalva
os direitos dos atuais titulares Pretende-se estender tais
du-ettcs aos sucst t tutcs ou terceiros. de um modo geral. é
esvaziar a regra estat taeocr-a. a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os cr-tvt teatos que se pretende extin
guir

----------------_:~~~-~:~~-~:!:~~:~-~~_:~:~~~---------------------------------
lP20119-S GASTONE RIGHI PTS
"'•••••• "'. PARECER ••••• "'•• '"

Pretende a emenda tornar estáveis os servidores públicos
de Qualquer eeatee , que contem ou vte-ee a conter 2 (dOis) •

anos de exer-c í cto Consideramos que a forma legHima de esta
ntt tcaue é o ingresso atraves de concurso publico

ccnctutmos pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P20120-9 GASTONE RIGHI PiB
'lo•••••"''''. PARECER •••••••"''''

A Emenda apresentada é prejudicial à perfeita ordenação do
transporte mar rt teo tnter-nectcnat , ao sunat tt utr- a expressão
"armadores nacionais do ar-astt ", por "navios de bandeira e
registro bras t tetrc". gerando problemas no tocante à
r-ac tonat idade do transporte, bem COll\O Quanto à cacactceue da
fr-ot a brest tetra
Pela r-ef etcão-------------------------------------------------------------------------------

lP20121-7 ANNA MARIA RATTES PMDB
• •• "'... "'.'" PARECER •••••••"'.

Temos a convicção de Que a matér1a em foco recebeu tra
tamento adequado no er-ojeto Pela crejuctctat toace

-------------------------~-----------------------------------------------------

lP20l22-5 ANNA MARIA RATTES PMDB
"'''''''.''''''''' •• PARECER •••• "'••• '"

Pela aprovação em consonância com o substitutivo do Redator I

-------------~~:_:~~~~~~~~:_~~!~-~~:~~:~:~~~~---------------------------------
lP20123-3 ANNA MARIA RATTES PMOB
•••••"'."'. PARECE~ "''''•••••••

Acolhemos. em parte, os termos da Emenda

------------------~:~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~-------------------------------
lP20124-1 ANNA MARIA RATTES PMOB
."'."'-"' ••• PARECER ",,,,•• ,,,,,, •• *

Pela rejeição ütat r-t to Federal é uma circunscrição ter-e
r t tcr-ta t A capital é sempre uma cidade. A ctcace é ar-aat t ta
Que fica no DF Se eatu-eeente foram criadas outras Cidade;
no DF (Taguatinga. Sobradinho) nenhuma delas sera cept tatvmas
somente sr-eatt ta

lP20125-0 ANNA MARIA RATTES PMDB
....... "'.'" PARECER ••••• "'•••

Pela aprovação, tendo em vista a cotnctcêncta com

------------_!:~~~-~~~~~:!~::_~:~~_:~~~!~!~!~~~-~~-~~~~!~~-------------
lP20126-B ANNA MARIA RATTES PMOB
."'''''''..**•• PARECER ."'•••••••

Pela rejeição, tendo em vista que o slstema exótodo para
defesa das constituições tem seu endereçamento que ficará

-------------~~:!~~~~~~~-:~~-~_:~~~~~~~~-~~-~:~~~~~-~:-~:!::~~-----------------
lP20127-6 ANNA MARIA RATTES PMOB
••••"''''.'''. PARECER •••••••"'.

Pela aprovação parcial O Substitutivo do Retator- acres
centou a at tnea e ao art1go 54 incluindo transporte rer-rovtã
rio. portos mar-t t tmcs , fluviais e lacustres.

-------------~---~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~----------------------------------------
1P2012a-4 A.NNA MARIA RATTES PMDB
•• "'•••••• PARECER "'''' .

_ Pela rejeição. tendo em vista que por ocasião da ctscus
sao da matér-ia na Com1ssão de Organização do Estado chegou-se

-------------~~-~~~~:~~~-~~:_:::~_:~~~:~:~-~~_:~~:!~:~:~~~-~~-~:~~:~~----------
lP20129-2 ANNA MARIA RATTES PMOB
."' ....."''''. PARECER •• "'••••"'.

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu t-e-
-------------~~~:~:~-~~:~~~~~-~~-~~~!::~.:_~~~~-~~:!~~~~~~~~~~~:_---------------

lP20l30-6 ANNA MARIA RATiES PMQB
.."'•••••• PARECER ••••"'••••

Pela reretção. por considerar o detalhamento tnconoat t
vel com o Cal áter de consctsãc que deve presid1r a elaboração
de norma const 1tuctona1-------------------------------------------------------------------------------

lP20131-4 ANNA MARIA RATTES PMDB
....... "'•• '" PARECER ••• "'''''''•••

Temos a convicção de que a meter-ta em foco recebeu tra
tamento acecuaoc no Projeto Pela prejudicialidade

---------~~2Õ~32:2---------ÃNNÃ-MÃR~Ã-RÃ;:;:ES-------~---------------~;~~--------

"'•••••••• PARECER ."'•••••••
A tormnecãc do dtspostt tvc adotada no substitutivo se

gue a praxe das d1versas constituintes brasileiras
Pelo acolhimento car-ctat

---------t.P2Õ~33:~---------;NN;-MÃR~;-~Ã;;ES----------------------PMõã--------
........... PARECER •••••••••

Pelo ecctnteentc parcial, nos termos da solução adotada
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lP20133-1 ANNA MARIA RATTES Pr,lDB lP2015$-1 ANNA MARIA RATTES ?MOB

no subst ttut tvc

lP20134-9 ANNA MARIA RATTES PMOB•••"'•••*. PARECER •••••••••
Pela r-ejetcão A emenda já se encontra parcialmente aten

dida

lP20135-7 ANNA MARIA RATTES PMOB
••••••••• PARECER .

Pela r-efetcãc, por não se ajustar ao consenso da Comls 
são de s tst emat taecêc

lP20136-S ANNA MARIA RATTES PMOB
••••••••• PARECER ..

Pela rej etcãc A emenda jã esta. car-ctateenter atendida
nos seus objetivos

lP20137-3 ANNA MARIA RATTES PMDB
............ PARECER .

Pela rejeição A emenda jã se encontra oar-ctarmente aten
d1da

lP201S6-1 ANNA MARrA RATTES PMOB
.......... PARECER .

El'lbora teovevet os crcccs ttcs do em1nente Constituinte.
a matéria constante da presente emenda, conr t f ta com a s tate
mat tca geral adotada para o Projeto da Constituição

Em assim sendo, pela sua rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP20139-0 ANNA MARIA RATTES PMOB
.......... PARECER .

A EMenda deve ser- rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento pr-edcrnt nante na Comlssão de srstemat tzacãc

lP20l40-3 ANNA MARIA RATTES PMOB
........... PARECER .

Pela r-ej e tçâo, por não se ajustar ao consenso da Com1ssão
de Slstematização

-------~-----------------------------------------------------------------------

1P2014l-1 ANNA MARIA RATTES PMOB
........."'. PARECER .."'....."''''.

Pela r-ejetção. por não se ajustar ao consenso da comtssão
de s tstemat tzacão

lP2D142-D ANNA MARIA RATTES PMDB
.............. PARECER .", ••• ",... ",

Pela rej etcãc, por não se ajustar ao consenso da Comissão

-------------~~-~~::.~~::~::~~~~-------------------------------------------------
lP20143-B ANNA MARIA RATTES PMDB
.......... PARECER .

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de s tstemat taacãc

lP20144-6 ANNA MARIA RATTES PMOB
........... PARECER ....... "'...."'..

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de S1stemat lzação

lP2014S-4 ANNA MARIA RATTES PMOB
.... <lo•••"'. PARECER .

Pela r-ejetção. por não se ajustar ao consenso da comtssêo
de stetenat taacão-------------------------------------------------------------------------------

lP20146-2 ANNA MARIA RATTES PMDB
••• "'••••• PARECER •••••••••

eeta r-efetcão A emenda esta, oar-ct ...tmente , atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP20147-1 ANNA MARIA RATTES PMDB
"' "' PARECER .

A erwner-ecãc de cr-tnctptos (ta ordem ec ...nômtca estabetect
da pela presente emenda não traz qualquer rodif1cação e/ou
acr-escteo de conteudo r-atat tvaeente ao constante no Projeto
de ccnst trutcão

Pela r-ef ercêc

lP2014B-9 ANNA MARIA RATTES PMOB
........... PARECER .

a artigo 255 do Projeto rct suor teuoc, por não ser mate
ria conat t tuctcna t

Pela Prejudicialidade

lP2Q149-7 ANNA MARIA RATTES PM06
....... "' PARECER .

Mantemos o dtsccs tt tvc porque o Estado de Defesa é de a
ceitação quase consensual

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP201S0-1 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
........... PARECER .

Consideramos a redação dada ao Projeto ma1s ampla e pre
cisa

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP2015l-9 ANI,JA MARIA RATTES PMOB
............ PARECER. ..

De fato, a natureza particular Que reveste a tnt er-vençâo
estatal no ccetntc eccnõmtco. Vinculada a preceitos r-etat tvos
a segurança nacional ou a interesses cctet tvcs relevantes.
por s t so jusvtr tca eventuats concessões de crtvttéatcs
e/ou subvenções a estas ent idades puo) tcas

Com efeito. ao Estado compete a prestação de uma ser-te de
ser-vtcos essenctats à oonutacãc, e a produção de Umconjunto
de bens estetectccs Que demarcam a sua relevante função so
cial e eccnõmtca. ao tempo em que a dtst tnaue e a oteer-encta
da tntctet tve privada

Nessa perspectiva, so não justifica a concessão de oener t
cios t tsca ts que não sejam extens tve ts as empresas privadas

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP20152-7 A!'<NA MARIA RATTES ?MOB
........... PARECER •••••••••

A tns t t t ufção de um direito sem a respectiva contrapar
tida resultara certamente em peej ut ao direto as finanças pu
blicas, reconnec tdanente depauperadas no momento atual

Portanto. a sugestão deverá ser levada em conta quando
da elaboração de teatstaçãc cr-emar-ta e dos orçamentos públi
cos

Pela aef etcãc--------------------------------------------._---------------------------------
lP20153-S ANNA MARIA RATTES PMOB
............. PARECER ....... L ....

A conceituação proposta pe l a emenda não assegura a ade
quada e necessar-ta dtrer-enctacâo.par-a efeito de exer-ctctos de
cr-erer-ênctes , r-etat tvamente às empresas de capital estrangel
'o

Para que se tenha o eeet tvc ocmtntc nactona t em um deter
minado empreend1mento e tmnr-esctncrtva t que o controle cectse
rio e de capital esteja sob a t t tuter-tuaoe de brasileiros do
mtc t t lados no Pa's

Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------

t. redação final do artigo, entretanto, ser-a feita na forma
do sunst tt ut tvo

lP20l5G-O ANNA MARIA RATTES PMOB
• PARECER .

Pela cr-ejuctctat toace
Tendo em vista que as at tvtdades enumeradas na emenda são já
previstas quer no -tnctso I. quer nos demais 1nc1sos do Art
310 do projeto

lP20l57-B ANNA MARIA RATTES PMOB
.......... PARECER ••••••"'••

Concordamos com as ponderações da ilustre ccns t tt utnte
autora da Emenda No euest ttut tvo. fizemos a exclusão do ca
ragrafo 40 do artigo 303 do Projeto

Pe1a aprovação

lP201S8-6 ANNA MARIA RATTES PMOB
......"'••• PARECER .

A intervenção e a desapropriação são meutcas tnut scen
sevets a implementação er tctente do sistema nacional •mtcc
de sauoe, que eventualmente poderão ser utllizados

Pela rejeição

lP20159-4 ANNA MARIA RATTES PMDB
• PARECER .

A sugestão é oportuna e pertinente e foi acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator

1P20160-8 ANNA MARIA RATTES PMOB
........... PARECER ..

Entendemos que a Just tca. como ideal da vtca humana as
socteoa. é mais adequada ao contexto do t ttutc. consoante, os
valores dominantes na ética social contemporânea em nosso
pars

lP20161-6 ANNA MARIA RAT"TES PMOB
••••••••• PARECER .

Pela aprovação nar-ctar
A emenda apresenta conteudo ecer-retcoaccr- do projeto, em seus
utspcstt tvcs dos direitos urbanos e de propriedade imobll tê
r ta urbana Com alterações de redação e de oar t tcutar toacea,
esses otscostt tvcs são aceitos.
No que se refere á -ocr tt tca naottactcnar ". os dtspostt tvce
são rejeitados por referirem-se a matéria tnrr-a-const t tu-
c tonat

lP20162-4 ANNA MARIA RATTES PMOB
........... PARECER ..

Pela aprovação parcial. nos termos do substitutivo

lP20163-2 ANNA MARIA RATTE5 PMOB
.......... PARECER .

Pela aprovação oaectat • nos termos do substitutivo

lP20164-l ANNA MARIA RATTES PMDB
• PARECER .

Pela -ef etcãc No nosso entender a limitação do tamanho
da propriedade não constitui cr tter-tc eficiente para def1nir
a função social da propriedade

1?2016S-9 ANNA MARIA RATTES PMOB
............ PARECER .

A Emenda em exame não acrescenta muita cctsa ao texto do
projeto Ela apenas exot tca ou detalha certos aspectos O pa
rágrafo ao contem assunto tece-tente. mas que devera ser de
net toc coster-toreente por- tratar-se de meter-ta esoectr tca de
leg1slação or-dtnár ta

Somos, pois, pela r-ejetcão da Emenda

lP20166-7 ANNA MARH RATTES PMD9
........."' PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos CIo sonst ttut tvc

lP20167-5 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
............. PARECER ...

sucr-tntoc o dispositivo. na redação substitutiva do Rela
tor, a Emenda f1ca prejudicada-------------------------------------------------------------------------------

1P20168-S ANNA MARIA RATTES PMOB
.............. PARECER .

A emenda pretende supr teür- o ar-t 360 que 1mpõe t tmtt acãc á

car-t tctpecêc das ent1dades e empresas estatais na manutenção
t tnancetre de planos de previdência complementar car-a seus
servidores Entendemos consistente o argumento de Que se tra
ta de natér ta mais pr-ccr-ta de ieats iacãc cr-otner-ta. ccts o
assunto já é objeto de tratamento esoec t s t co em dois decretos
execut tvcs , o Que ceecostr-a a preocupação do Poder sum tcc
com a questão Ressalte-se, a tnoa , que O controle e a t tscat t
eecac dos "fundos de pensão" é competência de uma secr-erer-ta
especifica do atntstér-tc da sr-evtoêncta e ass tat êncta scctar ,
a qual incumbe o acompanhamento da obser-vêncta das normas l e
aats e regulamentares pertinentes

lP20169-1 ANNA MARIA RATTES PMOB
.......... PARECER ..

A meter-ta de que trata a emenda demonstra a sens tbt t i
dade do Autor e"l relação à justa retvtnctcecãc das donas-de
casa Ltnctus tve camponesas) no sent toc do r-ecormecteerito de
seu dtr-et tc a filiação ao s1stema pr-evtoenctér to na ouar t 
dade de seeu-oao snreceecs , não obstante, que a moveao 
r-a adoção do pr tnc tp to da untver-sat toeca de cobertura da
Segurldade soctar , acothtoc no Sunst ttut tvo, prover-a por s t
56. com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até ho
je reclamado como necessae tc a plena tnteçr-acão da dona-de
casa ao etatena oe tctar de cr-evtoêncta A nar-t tr- de tal
provisão nenhum õntce cccer-a ser atecacc no sent1do de se
postergar o exer-crctc desse ctrettc pelas donas-de-casa
cr-es tten-es , cabendo á ter cr-ntner-ta regular as bases ces
se exe-ctctc

lP20170-S ANNA MP,RIA RATTES PMDB
•• "' PARECER .

A garantia de tratamento e oportunidades 19ua1s in 
dependente de sexo, etnta , cor tcace e oet tctênctas n
s tcas , e dada na ccnet ttutcão para Qualquer et tvtoece numa
na Asslm sendo. não cabe especificar essa garantia iso-
ladamente para o ceapcr-tc pois ela já existe-------------------------------------------------------------------------------

lP2017l-S ANNA MARIA RATTES PMOB
.......... PARECER .

A ccaoetêncta pr-erer-enctat dos MuniClp10s no tocante ao
1 grau é 1mportante Quanto a educação pré-escolar, somente
se for tnst í tutca em caráter oor-tcatõr-to

Pe1a aprovação cer-ct a1

1P20172-1 ANNA MARIA RATTES PMOB
........... PARECER .

Acredita-se Que a forma aoctaoa para o Conselho nac tcna t
de Comun1cação alem de ma1s suc1nta. como pede o texto
constituc10nal, seja consensual

1?20154-3 ANtoJA MARIA RATTES PMOB
............ PARECER •••••••••

Pela rejeição
A emenda apresenta dtspositivo de conteudo 1nfra-constitu
c10nal

.~~;~l~;~l PARECER ~~~~.~'~~~A F.ATTES

Pela aprovação parcial
Á eliminação da exprl3ssão "boa fé~ apr1r1Ora o projeto

PMDB

lP20113-0 ANNA MARIA RATTES PMDB
••••••••• PARECER .

Acredita o Relator que a grand'e ["aioria das propostas a
qU1 apresentadas estejam contempladas na nova redação dada ao
texto Algumas. por uma questão de afin1dade temát1ca. foram
deslocadas para outros capitulos

A necess Idade de produção de um textO sucinto e abran-
gente limita, no entanto, a autonomia do Relator em acatar.
na forma proposta. a presente emenda

De qualquer modo, os pontos prlnctpais. como a pr01b1ção
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1P20l73-0 ANNA MARIA RATTES PMOB
1P2Q19l-B ANNA MARIA RATTES PMOB

1P20199-3 EGíOIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER ••• "''''••••

-------------------~::~-~:~:~~~.:_~~-~~~~-~~_:~~::~:~:~~~.:_-------------------
lP20200-1 EGIOIO FERREIRA LIMA PMOB
."' ••••••• PARECEI? •••••"''''.'''

Pela rejeição, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP20207-8 NELTON FRIEDRICH ?MDD
•••• "'•• "'.. PAR=:CER ...... "'."' ••

Pela c-eructctat toace
O projeto adota uma perspectiva de t-ratamento tntear-eoc das
ár-eas de fronteira e \nd'genas com as normas sobre

-------------~~~~~:~:~~:~:~-~:_~:~~~:~:_~::~~:::_------------------------------
1P2Q2Q8-6 GASTONE RIGHI PT8
••••••••• PARECER ••*"'•••••

Pela rejeição A emenda já está, oar-ctatmente. atendida

-------------~~:_::~:_~~~::~~~:_-----------------------------------------------
1P20209-4 {;A.STONE RIGHI P18
• •••••••• PARECER ••••••• "'.

------------------~:~~-~:~:~~~~.:._~_:~:~~~_:::~-~~~:~~~~~~:_~::~~~~~-----------

lP201g6-9 ANNA MARIA RATTES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda tem por fim estender os nener tctos da
anistia prevista no ar t 475 do Projeto aos que foram tnat t
vades por declaração de incapacidade e tatca ou mental.

É inegável a boa intenção demonstrada pelo ilustre autor,
buscando reparar tníust tcas cometidas aqueles que .. por pro
cessos ar-t tr tctosos foram afastados de suas funções

A generalização pretendida, entretanto, torna tnexecutver
a apl i cação da regra em questão, face a tmnosatbt i idade de se
distinguir das declarações de tncacact tacãc aquelas emitidas
tr-r-egutarmente, por razões cot t t tcas,

Não ha como atender a tal pretensão. devendo o interessa
do esstnar-ee na faculdade prevista no art 429 do Projeto e
contido no substitutivo

-----------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~:~:_----------------------------------------
lP20197-7 ANNA MARIA RATTES PMOB
"'•••• "'''' ... PARECER ••••"'••••

A emenda já consta interalmente do texto do Projeto de

------------_:~~:!~:~~:~~-~:_:~:::~~:~:~~~~~:~:_~~~~~~~:~:::~~~::------------
1P20198-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECElt ••••••••*

A Emenda percute questão que deve ser examlnada à luz do
Subst itut tvc pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP20201-9 NELTON FRIEDRICH PMOB
.......... PARECER •••••••••

De conformidade com a tecntca mais recomendável, a Const1 
tutcêc deve r tmf t ar-ese a afirmar o direito a eocsencaocr-ta
especial, cetxenec á lei crctner-ta a incumbência de especifi
car as atividades pr-cotctaocr-as do benef tctc e as condições

-------------~~~:_:~~_:~~::::~~------------------------------------------------
lP20202-7 NELTON FRIEORICH PMOB
......... '" PARECER •••••••••

A Emenda prevê o referendo popular para as leis e atos
federais de interesse nectcnat

A toe ta figura-se-nos válida e está oetdamente tratada
no substitutivo em tramitação

------------------~:~~_:~~~~~:~~-~~::~~~---------------------------------------
lP20203-5 NELTON FRIEDRICH PMDB
•••••••"'. PARECI:R •••••••••

Entendemos que a proposição em estudo trata de matéria in
fr-a-conat í tucf onaj , a ser mais ececoeeemeote abordada pela te

-------------~~:~~~~~-~~~~~~~~~--~~~:~~~~~:_~::~-~:!:~~~~-~~_:~:~~~------------
1P2Q204-3 NELTONFRIEDRICH PMDB
•••••• "'... PAREC~R •••••••••

Peja prejudicial idade
Tendo em vista Que a matéria proposta está contida no item

------------_::_~~-~~!_-~~~-~~-~~~~::~-----------------------------------------
1P2020S-1 NEL10N FRIEDRICH PMOe
.."''''...... PARECER •••••••••

O Projeto na Emenda estã em parte considerado no Substi
tutivo

-----------------~:~~-~~~~~~:~~-~~~:~~:---------------------------------------
lP20206-0 NELTON FRIEDRICH PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição os territórios não são entidades cot tt t
ccs , mas s tncteseente autarquias aemtnts t r-at tvas da União
A t txecãc do percentual eettor- é que fique por conta da lei
ordinária

'TalP20210-8 GASTONE RIGHI
"'•••••••• PARECER t ••••• "' ••

do, no lugar adequado, as funções contr-ar tas , como verdadeiro
encargo estatal

Pretende-se, assim extinguir os privilégios até então
conferidos aos titulares de servent tas que, por delegação dO
Estado prestam serviços notariais, '3 nosso ver tnceteaavets

O disposto no ar-r 455 do Projeto, por sua vez, ressalva
os direitos dos atuais t ttutar-es Pretende-se estender tais
direitos aos substitutos ou terceiros, de um modo geral, é
esvaziar a r-esr-e estat tzaoor-a, a ponto de retirar-se a sua e
ficácia para se manter os privilégios aue se pretende extin
guir

----------------_:~~:_~:~~-~:~:~~:~-~~_:~:~~~---------------------------------
1P20192-6 Af\oNA MARIA RATTES PMOB
••••• "'••• PARECER *•••"'••••

E de se louvar a boa intenção do autor da emenda Contudo,
trata-se a nosso ver, de matéria própria de lei or-crnar-ta
que, em cada caso, oooer-a dispor sobre a concessão de anistia
às Prefeituras Mun1cipais, no que tange aos oeattcs para com
cl. Previdência Social.

---------------~:~~-~~~~~~~~--------------------------------------------------
1P20193-4 ANNA MARIA RATTES PMDB
••••••••• PARECER '"

A suspensão do pagamento dos juros da dtvtoa externa, as
sim como dO principal dessa dtvtoa. dependem mais de negocia
cêc, acor-dos ou mesmo de tets Or-d1nar\as que tOõ'nel1l a aljm\
ntstr-acãc da cnvtoa mais etextve t

-----------------~:~~-~:~:~:~~.:._---------------------------------~-------------
lP2Q194-2 ANNA MARIA RATTES PMDB
."'••••••• PARECEP "''''•••••• '''

A emenda propõe seja extinto o Serviço Nacional de
Informação
Nenhum Estado pode se dar ao oesmazêto de não possuir seus
órgãos de informação e contra-informação, salvo se quiser se
auto destruir sendo sur-creendtec por ações não detectadas de
forma normal e substantiva E um trabalho altamente
especializado e seus agentes altamente selecionados não
cabendo Que esse tipo de ação seja dado a PaI teta Federal

-------------~:~~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
1P20195-1 ANNA MARIA RATTES PMOa
" PA.RECER .

A proposição não concorre para o acer-eetcoamentc do tex
to const t tuctonat em elaboração Pela r-ef etcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P20185-3 ANNA MARIA RATTES PMOB
••••••••• PARECER "'."' ••••••

Acolhemos a emenda no nue se refere a proteção da fam\-
lia, ao casamento ctvt t e religioso _

Não julgamos oportuna a norma que veda a lei a t tmt tacãc
do numero de dissoluções da sociedade conjugal e o mandamen
to que propõe a retirada do texto const ttuctcna t dos r-etat t-

-------------~~~-~-~:::~~~::~-~~-~~~~~:~:.~-------------------------------------

do nonooót tc e 01 taooot to e a democratização e regionaliza
ção da comunicação estão ano'lamente atendidos

---------~~;~~j~=ã---------~~~~-;;~;~-~~~~ES-----------------------~;~~--------

$ •• "'''' ••• ''' PARECER ••••• "''''''''''
O or-tnctptc da desvinculação de competência, deve ser

mant ido Quanto à inclusão da educação cr-e-escotar , parece
nos altamente desejável

Pela aprovação parcial------------------------------------------------------------------------------

lP20186-1 ANNA MARIA RATTES PMOB
••••••••• PARECER •••"'."'."'.

O Projeto de ccnst ttutçêc já estabelece a competência pa
ra legislar sobre proteção ao meio ambiente, tnctus tve atr-t
nutrido aos Estados e aos auntctctce competêncla para suptemen
tal' a legislação federal sobre assuntos de seu interesse nes
ta forma, ccnctuuros pela prejudicialidade da Emenda

---------1;;~1ã;:~---------;~~;-~~~;-~;~TES-----------------------;~õã--------

••••• "'••• PARECER ."'''' ••••••
O ar-t 12 do Projeto de Const ttutcãc subordina o exer-ctcto

do direito de propriedade a conservação dos recursos naturais
e a proteção do meio ambiente

Conc1u\mos pela prejudicial idade da Emenda em estudo-------------------------------------------------------------------------------

lP20190-0 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
.......... PARECER '"

A vinculação dos recursos orçamentários a programas, fun
dos, or-aãos ou despesas, não e r-ecomenuavet ser tnctutda no
texto conet ttuctcnat , além de impedir a acao do Congresso Na
cional na determinação da alocação dos recursos na peça orça
ment ár-f a

-----------------~:~~-~:!:~~~~-----------------------------------------
lP20191-8 ANNA MARIA RATTES PMDB
....... "''''.''' PARECER •••••••••

A Emenda em exame visa a ccneer-tr- aos substitutos das
serventias de foro f udtctat , o direito á efetivação no cargo
de titular, PO caso de vacância

Ora, o Projeto dispõe sobre a estat tzacão das referidas
serventias, demonstrando senstvet avanço nessa ar-ea e reccn-

lP20175-6 ANNA MARIA RATTE5 PMDB
••• "'."'''' •• PARECER •••••••••

A Emenda assegura cre-recuts ttc a melhoria do ens tno

-----------------~:~~-~~~~~~:~~------------------------------------------------
lP2Q176-4 ANNA MARIA RATTES PMOB
"'''' •••••• * PARECER *•••••• "'.

O atendimento ao cr-e-escotar e uma necaas tuace que não
pode ser postergada

Pela aprovação
---------lP;õl;;:;---------ANNA-;;~;A-RA;:~Es-----------------------~;õã--------

•••• "'•••• PARECER •••••••••
Pela rejeição, face às razões exoendtdas no parecer à emen-

-------------~~-~~--~~~~~~~::_------------------------------------~------------
1P2Q178-1 ANNA MARIA RATTE5 PMOB
......"'••• PARECER ",••••••••

Não parece aconselhável que o texto const t tuctonat con-
tenha um ntvet de oet atnemento mais adequado a PaI tt tca ,
Plano e Programas de sauce

------------------~:~~-~~~:~:~~------------------------------------------------
1P20179-9 ANNA MARIA RATTES PMOB
.......... PARECE.R "''''•••••••

O Relator acatou a Emenda, suprimindo o 2 do art 353
no seu Suns t t tut tvc

-----------------~:~~-~~~~~~:~~------------------------------------------------
1P20180-2 ANNA MARIA RATTES PM08
••••••••• PAREC~R •••••••• '"

O Relator optou pela expressão "ccntr-cte da natalidade
Desta forma fica prejudicada a anál 'se da Emenda

-----------------~:~~-~~:~~~~:~~~~~~~:_----------------------------------------
lP2Q181-1 ANNA MARIA RATTES PMOB
.......... PAREC~R "' .

A presente Emenda pretende reduzir o mandato do er-estcen
de da eeouot tca , previsto no ar-t 458 do Projeto

A medida proposta não merece acolhida, tendo em vtata que
o dtsoos tt tvc supracitado já r-eouatu em-t ano o mandato estab
etectcc na tcnst ttumte vigente

De ressaltar-se ademais, Que a permanânc1a do atual Pr-e
s tcent e até 1990 justifica-se tendo em vista a necessidade de

se proceder às alterações orgânicas e estr-utur-a rs do Pats ,
determinadas pelo texto ccnst ttuctcnat que ora elaboramos

-----------------:~~:.:_:::~~.:_~:~~-~:~:~~~~-~:_:~:~~:-------------------------
1P20182-9 ANNA MARIA RATTES PMOa
.......... PARE.CER •••••••••

Pela aprovação, Quanto à supressão dos ar-t tgcs 438, 439 e
441 Com referência ao artigo 440, pela cermanêncta dO dispo

stt tvc no texto do Projeto de ccnst ttutçãc. tendo em vista a
necessidade imperiosa da criação da Comissão de aedtvtsâc ter

-------------~~~~~~:~-~~-~~~:_-------------------------------------------------
lP~0183-7 ANNA MARIA RATTES PMOB
••• "'••••• PARECER •••• ",•• ",.

A Emenda ratifica, com outra redação, o disposto no ar t
432 do Proj etc

No Que concer-ne a suoatdtce de ex-Presidentes, em razão
do eccttneento oe proposições apresentadas e por nos acotnt
das, entendemos Que fazem os ex-mandatários da Nação jus aos
r-eeer-toos bener ictcs, face a dignidade do cargo exercido

Quanto aos ex-Governadores e ex-Prefeitos, entendemos que
devem eles ter as suas situações regulauas pelas ConstHu\

cõee estaduais e legislação pertinente

----------------_:~~:.:_~:~~_:~~~~~~:~-~:~:~~~-~:_:~:~~~-----------------------
lP20184-5 ANNA MARIA RATTES PMDB
."' ••••••• PARECER •••••••••

Acolhemos a emenda, suprimindo do sunst ttut tvo o artigo
tnntcauo-------------------------------------------------------------------------------

1P201S8-a ANNA MARIA RATTES PMDB
••• "'••••• PARECER •••••••••

O Projeto de ccnst ttutçêo não criou a figura do "raódul c
nemona t de Exploração Agr,co1a-

Em termos de tecntca legislativa, não se coaduna, na nor
ma constitucional, a referência a dteccst tvo de legislação or
utnâr-ta

Pela rejeição
---------~;;õlã9:6---------;~~;-;;;~~-;~;TEs-----------------------;;õã--------

•••••• "'•• PARECER ."' ..
O monop61io das atividades referentes ao petroleo já

consta do texto do Projeto, pelo Que consideramos prejuctca
da a emenda em questão, nos termos do substitutivo

Pela rejeição _
-------------------------~-----------------------------------------------------
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SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atendida
--------------------------------------------~----------------------------------

1P20233-7 GASTONE RIGHI PTB

1P20211-6 GASTONE RIGHI PTa
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda esta, parcialmente, atendida-------------------------------------------------------------------------------
1P20212-4 GASTONE RIGHI PTa
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP20213-2 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER ••••••"'••

Pela aor-ovacãc. pelos fundamentos da justificação que a
instrui

1P20214-1 GASTONE RIGHI PTa
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP20215-9 GASTONE RIGHI PTS
••••••••• PARECER •••••••• '"

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP20216-7 GASTONE- RIGHI PTe
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento cr-eoomtnante na Comissão de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP20217-5 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER ••••"'••••

Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendIda-------------------------------------------------------------------------------
lP20218-3 GASTONE RIGHI Pie
••••••••• PARECER •••••••"'.

Pela rejeição. A eoenca está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP2C219-l GASTONE RIGHI PT8
••••"''''••• PARECER .

Pela r-efe tcãc, por não se ajustar ao consenso da Com1ssão
de Sistematização.-------------------------------------------------------------------------------

lP20220-5 GASTONE RIGHI pia
••••••••• PARECER .

Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão
de Sistematização

lP20221-3 GASTONE RIGHI PTB
.........."' PARECER .

Pela rejeição. 1:101' não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

lP20222-1 GASTONE RIGHI PTe
••••••••• PARECER ......."'•••••

Pela r-ejetcâo, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização

lP20223-0 GASTONE RIGHI Pia
........... PARECER •••••••••

2 A Emenda em exame, em que pesem os argumntos do ilustre
constituinte, não se coaduna com a tradição constitucional
cresí tet-a

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20224-8 GASTONE RIGHI Pia
••••••••• PARECER •••••••••

o artigo 253 foi suprimido por não se tratar de mater-te
ccnst ttuctonat

----_:.._-----------~:~~-~:!:~=~~------------------------------------------------
1P20225-6 GASTONE RIGHI PTS
••••••••• PARECER .

A emenda propõe revisão do valor de todos os benef i ctos
previdenciários COncedidos anteriormente â promUlgação da fu
tura const ttutcão Considerando-se que o texto do projeto sob
exame j a prevê tnumer-os encargos adicionais a Previdência So
cial, ccec.ocr- exemcto.e untveesa t tuarre da cobertura, em ter
mos de nenee tctcs e serviços. ner ta temer-ar-to atribuir-se no
vos encargos ã entidade, Que poderia ver-se tmccesrcti tra
da de cumprir os compromissos estabelecidos em nosso ordena
mento jur-tctcc-------------------------------------------------------------------------------

lP20226-4 GASTONE RIGHI pTa
••••••••• PARECER .

Entende o Relator conter a presente emenda matar-ta de
teor infra-constitucional, e incentiva o ilustre proponente a
materializá-la àquele âmm to

lP20227-2 GASTONE RIGHI Pia
........... pARECER .

Pela aprovação Validos os runoaeentos da f ust tetcecãc
da emenda

lP20228-1 GASTONE RIGHI Pts
........... PARECER ..... "'•••••

A mater ta a que se refere a presente emenda é. a nosso
ver, oe natureza tner-a-ccnst ttuctcnat Por isso, propomos Que
a Lei do S F N tr-ate do assunto

Pela r-ejetcãc

1P20229-9 GAStONE RIGHI pTB
........... PARECER •••"'•••••

Pelo não acolhimento por considerarmos a matee ta publ í ca
apropr-iada para legtslação própria do servidor ctvt t e lTIili
ta.

tP20230-2 GAStONE RIGHI PTa
••••••••• PARECER •••••••• '"

A enenca em tela se propõe a substituir todo o cepttuto dos
Partidos sot t t tcos e sua redação, além de cr-tmcrceem. tem,
inequivocamente, pontos altos É no entanto, muito extensa um
dos aspectos que mais temos procurado evitar. A nossa propos
ta apesar de mais concisa encerra muitos dos cr-tnctptos de
fendldos por seu nobre Autor Ante o exposto cons1deramos a
emenda parcialmente aprovada

1P2023l-1 GASTONE RIGHI PiS
••••••••• PARECER •••••••••

O texto do Projeto Constitucional pr-ecuna-ee com a equipa 
ração de trabalhadores e funcionários cum tccs ctv ts e mt t t -

i~~i: i .Q~~n~~g~~6P~gm~' ~~~~i~~ 1;:~u 1~~t t~~l t~s~~m, segu~~~::s
dizer que a proposta sob eXaME! ser-a aorcveea, nos termos, po
rém, do Substitutivo que oferecemos a Assembléia Nacional
const ttutnte

lP20232-9 GASTONE RIGHI PiS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda. tal como apresentada, de forma ampla, flca
oefudtceoa. urra vez que foram suprimidos os Arts 344, 345.
346, 347, 349. 350, 352, 354 e 404 No entanto, diversos
aspectos abordados pelo Ilustre Constituinte sÃo contemplados
no texto CID atual Projeto de ccnee reutçrc

lP20233-7 GASTONE RIGHI Pia
............. PARECER .

A emenda prevê a inclusão na seção I, cacttutc V do ti
tulo II de dtspcs tt tvc facultando ao cidadão o direito de ser
esctarectcc objetivamente sobr-e os atos do Estado e de ent t
dades publicas.

A idéia é válida e merece ser oevtcemente tratada
Substitutivo em elaboração

Pela aprovação parc1al

lP20234-5 GASTONE RIGHI PTS
•••••••• '" PARECER •••••••••

A Emenda propõe que se inclua na seção I, Capitulo V do
'rituto lI, dtacoatt tvc garantindo o dtr-et tc de oposição demo
cr-at tca. conforme venha a ser reautaeentaoa em tet

Num regime democrático o direito a cnos tcões é insito e
1mpostergáve1

Desnecessário inserir no texto constitucional dispositi
vo a respeito

Pela rejeição

lP20235-3 GASTONE RIGHI PTS
••••••••• PARECER •••••• "'••

A regra consagrada na emenda do nobre cons t t tutnte oossut
tnequtvoccs mér-ttcs , porem deve ser tratada em lei cr-dtnar-ta-------------------------------------------------------------------------------

lP20236-1 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER .

Cuida a emenda de mater ta eleitoral de grande 1mportãn
cta para a classe pol tt tca. da t concordamos com sua inserção
no texto constitucional, nos termos do Substitutivo

Pe1a aprovação narct a 1

lP20237-0 GASTONE:. RIGHI PiS
............ PARECER ••••••"'••

Pela prejudicialidade A emenda já está totalmente aten
dida, Quer pelo texto do Projeto, quer pela legislação espe
cífica, ha anos vigente no Brasi 1

1P20238-8 GASTONE RIGHI PiS
• PARECER ••••••"'••

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo

lP20239-6 GASTONE; RIGHI PTa
"' PARECER .

Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada
suosr t tut tvc

lP20240-0 GASTONE RIGHI PTe
••••••••• PARECER .

Pela prejudicialidade, visto o estado já prestar assis
tência fuotctar ta gratuita aos comprovantes dela necess t ta
dos, de longa data A gratuidade dos atos de "natur-eza oro
cessuat " representa uma demasia, face ao Projeto de Constitu
ição (Art 195)

lP2024l-B GASTONE RIGHI PTS
••••••••• PARECER .

A Emenda versa matéria a ser objeto de teats tacãc orct
nar-ta

Pela rejeição

1P20242-6 GASTONE RIGHI PTS
••••••••• PARECER .

A Emenda versa mater ra a ser objeto de legislação ordi
nar-ta

Pela r-ejetcãc

lP20243-4 GASTONE RIGHI PTB
.......... PARECER .

acctnenos , em parte, os termos da Emenda
Pela aprovação par cf a l

lP20244-2 GASiONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER .

Pela c-efuctctar toace. visto o estado já o-estar- assis
tência juotctar-ta gratuita aos comprovantes dela necess tta
dos, de longa data A gratu1dade dos atos de "natureza Pro
cessual" representa uma cenas ta. face ao Projeto de Constitu
ição (Af"t 195)

lP20245-1 GASTONE RIGHI PT8
............. PARECER .

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela -ef etcâc-----------------------------------------------..,-------------------------------

lP20246-9 ;;ASTONE RIGHI PTa
••••••••• PARECER •••••••••

A jornada de trabalho de 40 horas semanais, como consta
do Projeto, de 44 ou 48 horas. como proposto em numercs teat-
mas Emendas, teve, de certo modo. UM referencial comun
A r-ater-ta das propostas, mesmo na fase das cemssões reaet t
cas , seja pelas suas justificações, seja pela forma de apre
sentação dos textos, serrpre demonstrou ser a matéria mais
adequada a legislação or-dtnar-ta

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção ccnjuntur-at que so a lei pode atender Quarenta horas
não conv rr ta a um determinado momento da vida econômica do
sats , mas, pelo desenvolvimento tecnológico, por motivos de
interesse publico ou ate por comn-cveoas razões de ordem pst
coscctat , ecoem vir a ser a solução ideal Ressalte-se, por
oportuno, que mesmo no regime atual de 48 horas eemanats , vá
rias categorias, em decorrência de lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou Convenções cctet tvee, já cum
prem jornadas r-eouz tdas

Nu'll Quadro tnver-so. em que a necessidade tr-oer tcsa de
se expandir ou incrementar os ntvets de produção, até como
medida de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância
com os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas.
desde Que compensatórias a ntvet de remuneração Esse. at tés ,
é o exemplo Que nos da o Japão, onde a intensificação do tra
balho, longe de oenar teer- o tr-ane tbaoor , e o meto ef1caz de
lhe propiciar metncr- padrão de vida

Assim, considerando que o Congresso Nacional, sempre
sens tvet as r-etnvtnctcacões dos tr-aoathaocr-es e consciente
das realidades do Paj s , poderá, com maior t textb t t idade, dis
ciplinar essa controversa Questão, optamos por manter apenas,
a t tmttecão da duração ctãr-ta do trabalho em 8 horas, no ma
xtmc

lP20247-7 GASTONE RIGHI PiS
••••••••• PARECER •••••"'•••

E eundenentat que se preceitue que o serviço extraordi
nário tenha uma remuneração superior ao normal Quanto a ou
tros detalhes, COlIIO o numero de horas e Qual a porcentagem
Que deverá incidir sobre a remuneração, entendemos Que seja
~ais convenfente par-a ambas as partes Que a convenção cecrca

1P20248-5 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER •••••••••

A estabilidade, entendida como a garant ia de cermanêncta
no emor-eao e portanto. como contraposição ao livre ar-mt r-to
do empregador de despedir o empregado, tornou-se, ar-t tr tctc

semente, una momentosa e controversa questão. cor-quanto. seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado, r-et tet-acamente, por uma SOlução harmoniosa do problema

Na verdade, o que quer o empregado é ver- t tmt tado aquele
ar-mtr-tc e, não. como se precata enganadamente. ter a garan
tia tt-r-estr-f ta de permanecer no emprego contra a vontade do
eem-esaoor- Consciente de Que e parte vital e inalienável da
própria at tvtoaoe empresarial, sabe que não pode ser tratado
como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, aces
usada, e jogada fora como tnser-vtvet

De sua parte, não 1nteressa ao empregador inspirar desas
sossego ou insegurança ao seu enar-eaacc, pois esses são fato
res comprovados de baixa produtividade. A pr-ática, a experi
ência, o ccnnecurentc técnico, a tdent te tcecãc do empregado
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lP20259-1 JOSÉ SERRA PMOB
."'•••••• '" PARECER .

Pela rejeição, na forma do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP2024g-3 GASTONE RIGHI PTB
............. PARECER •• "'•••• "'.

Dentro dos parâmetros que adotaremos na elaboração de nosso
SUbstitutivo, exp1 tcí taoos no parecer a Emenda lp16815/5
sobre a organização s tndtcat , não temos a intenção de 1ntro
duz tr- a norma proposta, que pr-evê uma isenção fiscal pouco
~~~~~:~t:dg~~1'a t tber-cace e o crur-a t t smc sindical que or-e

~ela rejeição

lP20256-6 GASTOt-lE RIGHI PTB
"'•••••• "'. PARECER ..

Oc; ter-renos de marinha sempre foram bens de oomtnto da União,
o que tem sido, inclusive, benéfico para evitar pcss tvets ex
ptcr-ecões imobiliárias e para garantir que desses bens possam

-------------~:~~~~~~-~:_~:::~::-:::_~:_~:!:_~:~~:_~:~~:_~:~~:~:~--------------
lP20257-4 JOSE SERRA PMOB
..... "' PARECER .

Pela rejeição A emenda já se encontra parcialmente aten
d1da

lP20272-B JOSE SERRA PMDB
........... '" PARECER "'••"'•••••

Pela aor-ovacão. considerando que o autor da Emenda e o
resncnsavet Dela elaboração do Capitulo no Substitutivo do
Relator

lP20271-0 JOSÉ SERRA PMDB
........... PARECER ..

O exame da Emenda e respectiva just te tcacão. apresenta
das pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alte
ração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto,
tornando-o mais completo, preciso e consistente Entretanto,
entendemos que o item 11 deve ser ,r:edigidO da seguinte fOI'Ma

11 - se houver autorização escectr tca na lei de c-reter
zes orçamentárias, ressalvadas as empresas publ tcae e as soct
eoaces de economia mista •

Pela eo-ovacãc parcial

1P20266-3 JOSÉ SERRA PMDB
••••"'•••• PARECER •••••••••

Somos pela aprovação da emenda, pois o assunto contido no
ar-t 323 e, cor tradição do direito or-ast tetec. assunto t tpt
co de legislação or-dtnar ta

Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------
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1P20276-1 .)OSÉ SERRA PMDB
......* PARECER ..

pelo acolhimento, nos tefmos do subst t tut tvc

A Emenda contem alteração dt-speneavet sob o ponto de vis
ta da tecntca legislativa

Como todo o ar-t 325 trata de assunto próprio de legisla-
ção or-d tnar-f a somos pela rejeição da Emenda e exctussãc do
ar-t 325 do Projeto-------------------------------------------------------------------------------

tP2Q275-2 JOSÉ SERRA PMOB
............. PARECER ..

O eminente Constituinte Jose Serra quer alterar a re
dação do item 111 do ar-t 272 do Projeto de Constituição, o
qual atribui aos Estados e ao Distrito Federal o imposto '
sobre operações relativas á ctr-cutacêo de mercadorias, r-ea 
t taecas cor crccutcr-es , tncustr-tats e comerciantes, bem como
cr-etacõee de serviços. A emenda substitui o texto por -cne
rações r-ej at tvas à c tr-cut açâo de mercadorias, ainda Que
iniciadas no exterior e sobre prestação de servtcos-

A emenda deve ser acorntoa
Pela aprovação---.----------------------------------------------------------------------------

tP20270-1 JOSÉ SERRA PI.IOB
• ... "'........ PARECER ....."'......

O objetivo do 3 do ar-t tsc 303 é forçar- a eficiência
gerencial das er-cr-esas estatais, inclusive dentro elo princi
pio, proposto par-a a Ordem Econõmica, da t tvr-e concorrência
Pela r-ej etcão da Emenda

Entretanto, no substitutivo, exctutncs as fundações pu
bl tcas das r-estr tcões do of spos tt tvo •-------------------------------------------------------------------------------

lP20267-1 JOSl: SERRA PMDB
•••••"' PARECE~ ."' ..

Julgamos o assunto contido no art 320 d1gno de ser in-
serido no novo texto constitucional

Parece-nos que é mais r-aacavet at ter-ae-jne a r-ecacãc do
que s tmpfesmant a suprimi-lo

Somos, p-alas razões expostas, pela rejeição da emenda
Pela rejeição

1P20269-B JOSE SERRA PMDB
.."' PARECE~ .

utscor-nanos do autor da presente emenda, na medida em Que
as at tv toaces de Mineração são altamente poluentes de eleva

do consumo de energia, bem como, a exaustão das jazidas provo
cam liberação de mão-de-obra Dessa for-ma, os r-untcvctos onde
se localizam as jazidas devem dispor de recursos para a cria
ção de fontes alternativas de absorção de sua eão-oe-ccr-a So
mos pela r-ef etcão

1P20274-4 JOSÉ SERRA PMOB.*"'''' PARECER ."' .
O eminente constituinte Jose Serra quer suor-t-ntr- o Hem

II do 70 do artigo 272 do Projeto de const ttutcãc, o qual
manda o Senado estabelecer, em relação ao rencstc sobre C1r 
cutacão de Mercadorias e Prestação de ser-vtccs, as er touctas
aplicáveis as operações internas r-eat tzaoos com ener-ata ele 
tr-tca. minerais, petroleo e cceoust tvets 1tcutoos e gasosos
derivados de petróleo

Justifica o autor que o dispositivo cerceia de modo exces
sivo a autonomia dos Estados, Que não tem sentido estabelecer
al tquctes maxtmas para pr-odutos tntermedtar-tos uma vez que a
carga tributaria final é uetermtnana pela at tcuota do imposto
na operação que oest tna a mercadoria ou serviço ao ccnsumttrc
final

Pr-ecede tnte tr-amente a argumentação do autor A11as, no
entendimento do par-ecer-rsta , a autononta inerente a urra Repu
m tca Federativa ceve-ta abolir qualquer interferência fede
ral nas at touctas dos impostos estaouats e muntctpats

Mas a versão ctaoontvet para o Projeto de conet ttutcãc
repete a dtsoos tcãc contestada-------------------------------------------------------------------------------

lP20273-6 JOSÉ SERRA PMDB
• PARECER .

antenoeros que o nobre const ttutnte, com a pr-esente Emen
da, trouxe una efetiva contribuição para o aprimoramento do
texto constitucional Entretanto pequenas alterações se fazem
necesser-tes Quanto à r-edação da cr-coost a. o que nos leva a
considera-la aprovada parcialmente com a redação nos seauto
tes termos d.:>sunst itut tvo

lP20268-0 JOSE SERRA PrlDB
"'....*........ PARECER ... "'•• "'....

Pela aprovação, nos termos do substitutivo

lP20277-9 JOSÉ SERRA PMDB
......*.... PARECER ."'••*••••

No entend1mento do Relator, a eatér-ta tratada no crtsccs t
t tvo que se pretende suprimir t taur-er-ta melhor ell" legislação
or-dtnár-ta. eis que a proposta de exclusividade da folha de
satar tcs para incidência de contr-f outcões sociais destinadas
à Seguridade possui implicações bastante sign,f1cat1vas no
f1nanciamento de croaranas e entidades já consolidados no
campo socta t

Somente mediante tratamento via legislação tntraccnsr ttu
ctonat poderiam ser fixadas as provisões indispensáveis ao
desdobramento da eatée ta, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da relevância do assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comendavel acolher a enenoa sucr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo legislativo
cr-dtnár-to;----------------------_....._------------------------------------------------------

1P2027B-7 JOSl: SERRA PMDB
••••••• "'. PARECER •••••"'.*.

O ctpcs tt tvo em tela etet tvenente trata de matéria trrtr-a
ccnst ttuctonar , conforme as tr-edtcões do Direito Brasileiro

-------------~:~~_:~~~~:~~~---------------_.:_----------------------------------
lP20279-5 JOSÉ SERRA PMDB
•••• "'•••• PARECER .

Pela rejeição A emenda está parcialmente atendida
---------~~;~;;;=~-----~---~~~~-;~~~~------------------------------~~~~--------

• •••••••• PARECER ••••••• "'.
Pe1a ec-evecsc-------------------------------------------------------------------------------

PMflB1P20265-5 JOSÉ SERRA
.......... PARECER •••••• "'....

lP20250-7 GASTONE RIGHI PTB
•• "''''....... PARECER' "''''•••••••

A Emenda propõe a supressão da at tnea -e- do item 11 do
ar-t i 90 17 do Proj eto

O ctspos tt tvc é moralizador e merece ser contemplado no
Substitutivo em t r-at arnt ação

-------------------~:~~-~:~:~:~~-~~_:~:~~~.:._~~~!~~!~---------------------------
lP20251-5 GASTONE RIGHI PTa
.... "''''•••• PARECER .

Pela aprovação, face as razões exoendtdes no Parecer

-------------:~:~~~-~~--~~~~~~~=~----------------------------------------------
lP20252-3 GASTONE RIGHI PTB
.....*........ PARECER •••• "''''•• '''

Preferiu-se, para a matéria objeto da emenda, redação
otver-ee da croooste

------------------~::~-~:!:~:~~------------------------------------------------
lP20253-1 GASTONE RIGHI PTB
........... PARECER ... "'..... "'*

Cuida a Emenda de vedar a prorrogação de mandatos
_ Mandatos somente poderão ser pr-cr-roaacce por cet ermtne

çeo constitucional De nada valerá a proibição, se, poste
r-jorment e. uma Emenda Constitucional determinar a prorroga-

-------------~:~.:_~:~~~:~~~-~-~~~~:_~~:_~-:~!~~-~~:::~~:_::::~:::::~-----------
1P20254-0 GASTONE RIGHI PTB
.......... PARECER .

A emenda f a consta tnterarmente do texto do Projeto de

------------_:~~::~:~~~~~-~:-:~:::~::~:~~~~--~:~:_~~:!~~~~~::~~:~:_------------
lP20255-B J GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER "'.

O autor- pretende mctutr- o cargo de Presidente do Supremo
Tribunal Federal_na r-etacêo do cr-tvet tvcs de br-as t j a í r-o nato,
com a nova r-eoaçãc oferecida á ar tnea B do item 111 do ar-t tao
27

Acontece que o referido item trata de candtoatur-a para
cargos providos por eleições ccoutaees

A proposta deveria ter sido endereçada a Seção 11, do ca
mtuto IV, do Titulo V - Do Supremo Tribunal Federal

ncctner-os a parte Que diz respeito ao Presidente da Repu
bl f ca , da Câmar-a dos Deputados e do Senado Federal-------------------------------------------------------------------------------

com 05 objetivos matur-es da empresa, significam para ela um
patrimônio tneucst ttutvet Investe o empresário em recursos
humanos, buscando naott i tal' e aprimorar a qual i f i cação pro
fissional de seus eaor-eaeocs Por tudo isso, é elementar que
seja virtualmente contrario â r-ctat tvtceoe da sua mão-de
-cor-a. fator absolutamente negativo para os resut taoos do em
preendimento

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer
para a relação encreçat tcta. fundada na bilateral idade do
contrato, uma condição uni pessoal, paternal tst a e tepcs tt tva
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de

mandas judiciais
Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas

as fases da elaboração deste Projeto foram aor-eeemaqas , es
tamos oferecendo fórmula conciliatória cue reflete a tendên
cia mafor ttar-ta dessas propostas, acerta por lideranças de
categorias econômicas e cror tsetcnate que, dluturna'TIente vêm
~e eant testanoc per- todos os meios de comunicação e a ~eda

cac da despedida tmot tvaoa ou sem justa causa, em termos a
~erem oer tntoos pela legislação cr-emar-te

1P2025B-2 JOSE SERRA PMOB
...... "'••• PARECER .

antencence Que o nobre Constituinte propõe medida salutar
e contr-tnut para o acr-tmor-er-entc do texto constitucional
Entretanto, considerando o entendimento da maioria dos const t
tutntes , r-eectvenos manter algum tipo de Vinculação para a
eeucação, nos termos do substitutivo ass tm somos pela supres
sao dos 4 e 5 do ar t 196, ltem 111 do ar-t 75, ar-t 387
, 1 do ar-t 398 e 2 do ar-t 338 O ar-t 379 deverá per-ma
necer- nos ter-mos do Substitutivo

Pela apr-ovação cer-cta t-------------------------------------------------------------------------------

1P20260-4 JOSl: SERRA PMDB
•••••••• '" PARECER .

Pela r-ej e tçãc , na for-ma do Substitutivo
---------~p2~26~:;---------Jõsé-SERRA-------------..----------------PMÕi3--------

••*•••••• PARECER .
Temos convicção de que a meter-ta da presente emenda, re

cebeu tratamento adequado no Projeto de Constituição

-----------------_:~-~:~~~.:_~:~~~:._~:::_~~:_~~:~~~~:~~:~~~~:_------------------
1P20262-1 aosé SERRA PMDB
............. PARECER ......"'......

A emenda deve ser- rejeitada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::_~:_~~~::~~~-~:_~~~::~~!~:~~~~----------------
lP20263-9 JDSl: SERR~ PMDB
.......... PARECER .

A Emenda percute questão que deve ser exant nada à 1uz do
Substitutivo Pela aprovação----,------------------------------------_.:_-.-----------------------------------

1P20264-7 JOSÉ SERRA PMDB
........... PARECER ••••• "'•••

A Emenda apresentada propõe a supressão do artigo 331 Que
trata da pr-õlb í çâo da tr-ansrer-êncta de poupança de r-eatões

com renda inferior á media nacional para outras mais desen
volvidas

Os argumentos apresentados for-an cons toer-ados Pertinentes
e mer-ecer-am a nossa atenção COntudo, consideramos desejável
a manutenção de algumas restrições as referidas tr-ansferên

cias de poupança
Pela aprovação car-ctat , nos termos do subet ttut t lO-------------------------------------------------------------------------------
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lP20281-7 JOSE SERRA PM08
"'•••••••• PARECER ••••••*••

Pela aprovação, nos termos da just tt tcacão da Emenda

-----------------~:~~-~~~~~~=~~-----------------------------------------------
1P20282-5 JOSÉ SERRA PMOB
........... PARECER **•• *......

Concordamos com os argumentos apresentados pelo eminente
Autor da a-enoa, no sentido de serem suprimidos os ar-ta 379,
370 e 414 do Projeto de Constituição

-----------------~:~~-~~~~~~=~~------------------------------------------------
1P20Z83-3 JOSÉ SERRA PMDB
•• "'..... "'. PARECER ..... '+......

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo que oferecemos
á Asseectêta Nacional const ttutnte

lP20284-1 JOSÉ SERRA PMDB
............ PARECER ..

A sugestão é oportuna e pertinente e f01 acolhida nos
termos do Substitutivo do Relator-------------------------------------------------------------------------------

1P2026s-0 JOSÉ SERRA PMDB
........... PARECER •• "' .

A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos ter
mos do Substitutivo do Relator

1P20286-B JOSÉ SERRA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

No entendimento do Relator, a matéria tratada no otsoos t
ttvo que se oretende suprimir figurar1a melhor em legislação
cr-dtnãr-te, eis oue a proposta de exclusividade da folha de
satár-tcs para tnctcêncta de contribuições sociais destinadas
a Seguridade cossut implicações bastante signif1cativas no
financiamento de programas e ent toanes já consolidados no
campo social

Sorrente mediante tratamento via legislação tnrr-accns t t tu
ctonat poder tem ser fixadas as pr-cvteões tnotspensávets ao
desdobramento da matéria, de modo a que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vista da r-etevêncta co assunto, e considerando-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos r-e
comenoãvet acolher a emenda sucr-eeetva, remetendo a mater-ta
a ulterior cons toer-ecãc, ao ensejo do processo teats tat Ivo
or-dtnar-to

lP202B7-6 JOSÉ JORGE PFL
........... PARECER ..

Entendemos Que a emenda tráz efetiva contribuição para o
ecr-teor-ementc do projeto e do próprio processo de tramitação
legislattva das matérias orçamentárias -antr-etantc, algumas
alterações de r-edação devem ser feitas ass tm somos pela acr-e

-------------~~=~~-~~~:~~~-~:~:~_:~:~~~-~~~_::~~:_~~-~~~:!~:~:~~~:_-----------
1P20288-4 JOSÉ SERRA PMOB•••* Po\kECER .

Propõe o nobre Constituinte que se insira, onde couber,
nas -tnecos tcões 'rr-anattcr-tas ", norma determinando aos Le 
g1slativQs da União, dos Estados e dos Munictpios r-eavar ta -
rem - no ano seguinte ao da promulgação da Constituição -
todos os incentivos r tscats de natureza setortal, era em
vigor, para confirma-los, expressamente, por lei, consideran-
do-se revogados os não confirmados, mas respeitando-se os
direitos adquiridos no caso de tncent tvcs concedidos sob
condição e por prazo certo

Ressalta, em sua justificação, a necess tcaoe -nadtave't
dessa providência de racional idade econômica, social e ad >

mtní st r-at tve , enfatizando Que tal reavaliação não se refere
aos incentivos regionats como os da SUDENE e SUDAM, que con
tinuartam inalterados

Deve merecer acolhida a Proposição sob exame
Pela aprovação

lP20289-2 VICTOR FACCIONI PDS
........... PARECER .

O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substi
tutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
1P20290-6 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER .

Acolhida no mértto, tendo em vista que os artigos 336 e
4B7, que ctsnuonam sobre a mater-ta no Projeto da Comissão de
Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator
Ver, a erocos tto, o teor do carecer- dado á emenda numero
lP00202-B

lP20291-4 VICTOR FACCIONI PDS
•••••• '+.'" PARECER .

A Emenda propõe a supressão dos itens VI e VII do artigo
17 do Projeto

A supressão en apreço procede, por se tratarem de maté
rias que podem ser objeto de leis ordinárias, não contempla
das. por outro lado, nos Anteprojetos em elaboração

Pela aprovação

1P2Q292-2 VICTOR FACCIONI PDS
........... PARECER ..

A figura da reversão, inovada no Projeto e mantido no
substitutivo, r-epr-esenta uma sugestão no sentido de permitir
ao poder publico a alternativa de rever procedtmentos admi
nistrativos necessér tos por imperativos de ordem social, eco
nôatca, de segurança nacional, ou outras que a lei definira

Preferimos, assim, manter a expr-essão. até, pelo menos,
que os debates possam desrecomendar

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P20293-1 VICTOR FACCIONI PDS
••••• '+••• PARECER •••••••••

Optamos pela redação e pelo enfoque constante do Projeto,
por estarem mais consentãnecs com o consenso dos Senhores
Constituintes.

Pela rejeição da Emenda

1P20294-9 VICTOR FACCIONI POS
*•••••••• PARECER •••••••••

A afirmação do projeto não é descabida
Há instantes em que o poder é exercido pelo povo (cre-

bisc1to, referendo)
Rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P2029S-7 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER ..

A elevação gradativa da participação dos Estados, Ois-
trtto Federal e MunicípioS na arrecadação tributária, como
prevista no item II do 10 do artigo 461, foi a fórmula en
contrada, desde a Subcomissão dos Tributos, para coss tnt t ttar
as acomodações necessãr-tas e decorrentes dessa elevação Pela
rejeição-------------------------------------------------------------------------------

1P20296-5 VICTOR FACCIONI POS
••••••••• PARECER .

O eminente Constituinte Victor Faccioni propõe aumentar
de 46% para 57% a parcela Que a Lntãc dever-ta distribuir aos
Estados e Munic\ptos ec produto do Imposto sobre Produtos In
dustrializados, destinando o complemento de 11% para o Fundo
de Participação dos Munic\pios, que passarta de 22,S'" para
33.51. Justifica que tem sido permanente a luta dos euntct
pios por rilcursos comoat tvets com suas necessidades

A decisão é essenctalmente not tt tca,
A nova versão do Projeto de Constituição repete o texto

enter-tcr , devendo, ccts , conduzir a rejeição de emendas con-

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS-------------------------------------------------------------------------------
lP20296-5 VICTOR FACCIONI POS

tr-ár tas

lP20297-3 VICTOR FACCIONI PDS
............ PARECER .

Pela aprovação, considerando que a m-ovtcêncta de exeru
são, ja foi tomada no Substitutivo do Relator

1P20298-1 VICTOR FACCIONI POS
.......... PARECER .

EfetiVamente, o projeto não e r-ea t r s ta ao pr-of trf r- o traba
lho em atividade insalubre ou perigosa ou ccnctctona-rc a au
torização via de conver-cões coletivas O dispositivo, nesse
sentido, deve ser alterado

Quanto a incidência do adicional sobre o salário l'1\n1oo,
trata-se de medtda completamente tnôcua, pois o empregador
preferirá pagar o adtctonat do Que introduzir melhorias para
reduzir a insalubridade E por tsso que no texto consta o
;ermo -eeeuner-ecãc-

1P20299-0 VICTOR FACCIONI POS
••••••••• PARECER •••••••••

Estamos de acordo com a proposta
Aprovada-------------------------------------------------------------------------------

lP20300-7 VICTOR FACCIONI POS
.......... PARECER .

O tlustre autor da emenda lembrou bem u'na cmtssêc do pro
jeto Somos, pois. pela aprovação de sua emenda e inclusão da
cr-aantaacãc da Pct teta acoovtãr-ta federal como uma das comne

tênctes da União

IP20301-S VICTOR FACCIONI POS
.......... PARECER .

A Emenda fo1 accurroa em parte, em outro dispositivo do
Projeto

------------------~::~-~~~~~~=~~-~~~~!~:_--------------------------------------
1P20302-3 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER .

A crctbtcãc do aborto e da eutanásia decorre, icatcamen-

------------_!::_~~-~~!~:~~!~-~~_!~~!~:~~~:~~~:_~~-~:::~~-~~~~~---------------
lP20303-i VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda pretende suprimir o art 360 que impõe limitação à
oar-t tctcecãc das entidades e empresas estatais na manut encão
financeira de planos de crevtoêne-ta complementar para ieus
ser-vtocr-es Entendemos consistente o argumento de que se tra
ta oe matéria mais nr-cc-ta de legislação crctnar-ta. pois o
assunto já é objeto da tratamento espec'if1co em dois decretos
execut tvos , o Que demonstra a preocupação do Poder Puot tco
com a questão Ressalte-se, ainda, que o controle e a t tscat t
zacâo dos "fundos de pensão- e competência de uma Secretaria
especifica do M1nister'0 da Previdência e ass tatêncta So:::1a1,
a qual incumbe o acompanhamento da observância das normas le-

-------------~~~:_:_~:~~~~~:~!~~::_~:~:~~:~!::_--------------------------------
lP20304-0 VICTOR FACCIONI PDS..•....$. PARECER •••• t'.,. ...

O autor da Emenda em exa'ne pretende definir o disposto na
at tnea a do art 317 para considerar como cunnr toa a função
social do teovet rural Quando houver projetos de ut 11 tzação
florestal de reflorestamento, de colonização e aar-coecua
rios

Entendemos. salvo melhor .j u tzc , que os cnsncs t t tvos trr-
c.utece apenas explicam quando o im6vel -esta em curso de
ser" racionalmente aproveitado Nesse caso estão todas as a
r-eás tnexctcr-eoas, que, por certo, continuarão inexploradas
para at tvto dos escecutaocr-es

Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda e pela su-
pressão do oar-ãar-ato untcc. que e matêr-ta escectt tca de le-
gislação or-dtnar-ta •

1P2030S-8 EGíoIO FERREIRA LIMA PMDB
........... PARECER .

O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substi
tutivo

Pela aprovação parcial

1P20306-6 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
........" •• PARECER .

Pela rejeição A emenda ja se encontra par-ctatmente aten
dida

lP20307-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
*•• " PARECER (

A finalidade da Emenda, esta contemplada no substttut t-

Assim, pela sua aprovação parcial.--------------------------------------------------------------------..----------
lP2030B-2 EGíDIO FERREIRA LIMA
*•••••••• PARECER •••••••••

A ftnalidade da Emenda, está. contemplada no subst ttut t-
vc

Assim, pela sua aprovação parcial

lP20309-1 EGíDIO FERREIRAUMA PMDB
.......... PARECCR .

A etnat tcace da Emenda, está contemplada no Subst t tut t-

__________________~~:~~:_~:~~_:~~_~~~~~~~~~_~~~:!~~.L _
1~:~~1~:: PARECER ;~!~~2.t;RREIRA LIMA PMDB

Embora louvável os propósitos do nobre Constituinte, a
presente emenda, ccnr t t ta com a sistemática geral adotada
para a elaboração do Projeto de õcns tt t u í çâo

Assim, pela sua rejeição

'P20311-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
•••**•••• PARECER " ••".*....

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

1P20312-1 EGíOIO FERREIRA LIMA PMDB
........... PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela prejudicialidade.

lP20313-9 NELTON FRIEDRICH PMDB
............ PARECER .

Pela aprovação Parcial, nos termos do substitutivo

lP20314-7 NELTON FRIEDRICH PMDB
••••••••• PARECER .

Pela aprovação parcial, nos termos do substitut1vo

1P2031S-S NELTON FRIEDRICH PMDB
........... PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração. Pela r-eretcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P20316-3 NELTON FRIEDRICH PMDB
......** •• PARECER •••.,•••••

Aspectos esoectr tcos da atuação de empresas estrange1ras
não constttuem matéria de natureza const ttuctonat O ctsct
ct tnamentc dessa atuação poder-á ser realizado através de le
gislação orctnar-ta

-----------------~~~-~~:~=~~:.._------------_..._------------------------------
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lP20317-l NELTON FRIEDRICH PMDB
.......... '" PARECER ••• ",.", •••

A aeenoa pr-opõe a tnctusão de aj tnea ao item VII do ar-
t tac 17, asseaur-ando o dl r-erro de tnrcr-mação sob r-e o planeja
r-ente urbano

A matêr-ta merece ser nrevtata no sunst ttut tvc em elabo
ração.

Pela aprovação parcial

lP2031B-O NELTON FRIEDRICH PMDB
••••••••• PARECER ...... "'••• '"

O texto do Projeto e mats amplo e cr-ectsc. uar tn truro me
lhol o papel das Forças Armadas. conforme a tradição consti
tucional or-ast tetr-a

Pela Rejeição

1P20319-8 NELTON FRIEDRICH PMDB
.......... PARECER ••• " .......

Pela aprovação oar-ctat , nos termos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------
lP20320-1 NELTON FRIEDRICH PMDB
.......... PARECER ••••••"'••

A prcpos tcão não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela r-ejetcão.

1P20321-0 NELTONFRI EDRICH PMOB
.......... PARECER •••••••••

Não te'n sentido a monopolização estatal do álcool carbu
rante Somos, dessa forma pela sua r-ef etcãc

Pela rejeição
-----~-------------------------------------------------------------------------

lP20322-8 NELTON FRIEDRICH PMDB
••••••••• PARi:CER •••••• "'••

Pelo não acolhimento Trata-se de ocrmencr-taacãc tncom
oat tvet com um texto const t tuctcnat-------------------------------------------------------------------------------

lP20323-6 NELTON FRIEDRICH PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A vinculação de tributos a orgãos, fundos ou despesas e
prática condenada pela boa tecntca or-çament ár-j a e evitada no
Projeto

Pela rejeição

lP20324-4 NELTON FRIEDRICH PMDB
oi<" •••••• " PARECER .

Compreendemos as razões Que just1f1cam a emenda, no en
tanto a redação do texto, objeto da anál1se, é mais clara e

exp l 'o~~~a~~;, d~;~~~i~~T~e~ef~~ç~~ quer assegurar

-------------------------------------------------------------------------------
1P20325-2 NELTON FRIEDRICH PMDB
.......... '" PARECER .

justamente a especH1dade de função mt t t tar- exige as excr tct
tacões constantes dos parágrafos r-eter-toes, cuja manutenção e
lndispensavel Pelo não acolhimento

lP20326-1 NELTO~ FRIEDRICH PMDB
.......... PARECER •••••••••

A enenoa não aperfeiçoa, quer no plano tecntcc. quer no
jur-tctco. o texto constitucional

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
1P20327-9 NELTON FRIEORICH PMOB
••••••••• PARECER ••*••••••

A questão do sistema de Governo. em face das discussões
que ainda se processam. ser-a uer tntua anos a elaboração do
substitutivo

Pela prejudicialidade
--~----------------------------------------------------------------------------

lP20328-7 Nt.LTON FRIEDRICH PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda propõe nova redação para a a'l tnee "c"_do item
VII do Art1go 17, do Projeto

A matéria const ar-te da Emenda ser-a objeto de cuidadoso
tratamento pelo suost ttut tvo em tramitação

------------------~:::_:~:~~~~~~-~:~~~::_--------------------------------------
lP20329-S NELTON FRIEDRICH PMOB•••*....... PARECER ••••"'.*••

------------------~:!:_~:~:~~::'.:_~_:~:~~:_~~_::!~-~:~~~:~~:~::_:!:~~~~:.:-------
lP20330-9 GASTONE RIGHI PTB
"''''••••••• PARECER .

O eminente Constituinte Gastone Righi pretende que, do
produto do IPI. a untâo entregue 11. para os menteretos por-
tuar tcs , em edtcãc aos 10%Que o Projeto oest tna aos Estados e
Municípios, aot tcanoc o mesr-o cr t tér to de rateio crcccr-ctcnat
ao valor das exportações de produtos tnoustr-tat taaooa (artigo
277. lI)

Justifica que os Municípios portuários par-t tctpem da pro
dução da riqueza exportada mas não recebem um cet t t t da ar r-e
caoacãc, embora tenham que suportar o ônus da manutenção e
reforço do calçamento de suas ruas. avariado pelas carretas,
criação e manutenção de or-çãos de proteção â segurança do oa
t r tmônto transportado e do m-oer-to porto. com ncr tctamentc
tntens tvc e obras de infraestrutura

Os argumentos são conoer-ávets Mas nova -ver-sãc do Projeto
de Constituição mantém apenas os 10~ advtnnos do texto ante-

-------------~~~~--~-~::~~~~-~_:~~:~:~:~~:~!:_~~~:!~:~-------------------------
1P20331-7 GASTONE RIGHI PTB
............. PARECER .

A separação, que o projeto consigna, das transmissões
"causa mor-t ts " das -tnter- vtvce- tem por escopo a tributação
das heranças, ha muito preconizada pelos tratadistas, que
alcançaria, alem dos bens {moveis, tambem os nóvets Pro
cessando-se os tnvent ar-f os pela Justiça estadual, na
da mais lógico do que atr-tbutr- tal teceste aos Estados

-----------------~~~~-~~~~~~~~-------------------------------------------------
lP20332-S GASTONE RIGHI PTB
..... IU•• "'. PARECER •••••••••

Pela rejeição A questão enfocada pela emenda deve ser examt
nada no contexto da distribuIção de r-ece t t as , observando-se o
tratamento dispensado pelo projeto á matéria
Na verdade, não se pode negar que o enfoque central é a busca
do fortalecimento r tnancetr-c dos Munic~pios, oanoc-mes meios

-------------~:~~_:_~~~::~~:~~-~~-~:~:~~~~~~~:~:~------------------------------
lP20333-3 GASTONE RIGHI PTB
"'•••••••• PARECER .

Pela r-ejetcãc A questão enfocada pela emenda deve ser exami
nada no contexto da dtstr-tbutçãc de receitas, observando-se o
tratamento dispensado pelo projeto ê meter-ta
Na verdade. não se pode negar que o enfoque central é a busca
do ror-t atec tmento financeiro dos Municípios, dando-lhes meios

-------------~~~~-~_:~~~::~~~~-~~-~:~:~~~~~~~:~~~------------------------------
lP20334-l GASTONE RIGHI PTB
......."'•• PARECER •••••••••

Os Mun1dpios portuários usufruem de sua conutcâo, atr-a
ves das atividades que lhes são inerentes e Que lhes garantem
maior renda Tem-se como tnfust tr tcevet usufruam de maior
par-t tctpecão na arrecadação tão somente em fundação dela Pe
la rejeição

----~~;;;;~:;------;;;--~;~;Õ~~-;rG~r---------------------------~;~---------

.......... PARECER .
Pela oref uetctat tdeoe, tendo em vista a solução adotada pelo
Substitutivo

SUBSTITUTIVO DO RELATOR - PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS

1P20336-B GASTONE RIGHI PTa
.......... PARECER ....."'••••

A Emenda tem por finalidade alteração no item III do ar
tigo 270 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistemati
zação, de modo que fiquem imunes do imposto de r-enua os ren
dimentos tnrer-tcr-es a dez satér-tcs mtntece

Não obstante a 'Importância da zmenoa, entendemos que se
trata de meter-ta que, por sua natureza e cer-ecter-tst tcas , de
ve ser regulada 2. ntvet de legislação cr-utnar ta e não no tex
to const t tuctcna t Acreditamos que a Emenda se refere á tri
butação na fonte

O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção Cabe
à tet , entre mtr-taoes de rendimentos, especificar os que se
sujeitam a taxação e declarar os que f1cam fora da tributação
que a ccnst ttutcêo deve intervir e criar r-eetr-tcões ao legis
lativo

No caso em debate, a realidade econômico-social pode se
apresentar cambiante, ensejanoc que pessoas com r-encnrentcs
reduzidos nuna determinada espécie percebam, também, rend1men
mentes expressivos noutras espécies - o que desaccnsetna so
lução untca. r'gida, via Constituição A j et crotar-ta tem me
l not-es condl cões para a adequação da norma aos fatos

Pela rejeição

lP20337-6 GASTONE RIGHI PTB
......... "'... PARECER •••••••••

O emtnente Constituinte Gastone Righ1 quer estabelecer
na Constituição que os contribuintes do Imposto de Renda •
pessoas flsicas, pcuer-âc deduzir, em suas declarações, as
despesas efetuadas com habitação, educação, sauce, alimenta 
tão e transporte. nr-cer-tos e de seus dependentes, na forma'
que a lei estabelecer

Data venta. a pretensão do autor pertence ã tet federal
eue regula o Imposto sobre Renda e Proventos O Projeto,
assim como as const ttutcões precedentes, atribuem a União o
tributo em causa O resto e matér-ta de teatstacêc Implan 
taco-a. Alias, tnócua seria a otecoatção proposta, já que
ecndtctcne a dedução das despesas a forma Que a tet viesse
a estabelecer, esquecendo-se, de resto, de abatimentos tncon
fundlve1s com as cecuccee

1P20338-4 GASTONE RIGHI PTB
.......... PARECER •••••••••

A norma que a Emenda pretende tnser-tr no texto const t
tuctona t já consta do ar-t 269 do Projeto de Constituição

Pela pr-ejuotctat toeoe-------------------------------------------------------------------------------
lP20339-2 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER .

A cr-opostcãc não concorre para o aoer retccementc do tex
to const t tuctcnat em elaboração Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------

1P20340-6 GASTONE RIGHI - PTB
.......... '" PARECER •••••• "'••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20341-4 GASTONE RIGHI PTS
• PARECER *•••

Pela acr-cvecãc A Emenda visa a dar vat tcace ao pr-tnct-

-------------~~~-~~-~~~~~~~~::_~:_~~~~~-~:~:~~:_~-~:~--------------------------
lP20342-2 GASTONE RIGHI PTB
•••••••• " PARECER •••••*....

A proposta Que a emenda apresenta já está. em parte, aten
dida no Projeto de constituição
Quanto aos demais aspectos, que não figuram no texto, ser-Iam

melhor apreciados SE:! se tratasse de legislação or-dtnár-ta-------------------------------------------------------------------------------
1P20343-1 SÓLON BORGES DOS REIS PTB
.......... PARECER •••••••• '"

A Emenda pretende alterar a redação do ar-t 455 do Pr-oje
to

A nosso ver o texto origlnal, com pequenas nodtr tcacões
introduzidas no Substitutivo melhor atende aos cestsntos da
entst ta, processo esse de grande relevância para a f np l anta
cão da ordem oenccr-ãr tca eetavet e sólida

Pela aprovação oar-ctat da Emenda, tendo em vista que par
te dela acha-se aproveitada pelo substitutivo

lP20344-9 GASTONE RIGHI PTa
••••••••• PARECER "'.

Pela r-efetcão, considerando que a ctver-s tvtcreoe de assun
tos referidos se tnctutoa no texto, tumut tuar-á tudo.

1P20345-7 GASTONE RIGHI PTS
........... PARECER •••• "'••••

A cosatbtt toeoe de intervenção e desapropriação são
essenciais à garantia de untctoaoe do Sistema de sauce Os me
cants-ros serão regulados em tet , tendo em vista a eventuali
dade de sua ut i11 zação

Pela rejeição

lP20346-S GASTONE RIGHI PTS
••••••••• PARECER '" _

A medida visa a preservação dos recursos cubt tcos para a
saude, bastante escassos, de usos inconvenientes, por se al
mejar Implantar um sistema untcc, assegurando acesso tauat t
t ár to a todos

Pela r-eretcãc ,

1P20347-3 GASTONE RIGHI PiB
••••••••• PARECER ..

O ar-t tao 347, r r , foi sucr-untuo, não cabendo a sua r-avt-'
são

Pela pr ef udtctat tceoe-------------------------------------------------------------------------------
lP20348-1 GASTONE RIGHI PTa
••••••••• PARECeR .

No entendimento dO Relator, a matéria tratada no disposi
tivo Que se pretende sucr-tmtr- t tacr-ar-ta melhor em leg1s1ação
ordinária, eis Que a proposta de exclusividade da folha de
salários para tnctoêncta de ccntr-tbutcões sociais dest tnaoae
a Seguridade possui tncr rcacões bastante s tantr tcat tvas no
financiamento de prcar-anae e entidades já consolidados no
campo social

Somente mediante tratamento via teatstacãc tntr-aconst t tu
c tcnat poderiam ser fixadas as provisões tnctspenséveta ao
desdobramento da matér-ta, de modo a que possam ser atendtucs
os diversos aspectos envolvidos.

Em vista da relevância do assunto, e ccns tcer-aruro-se o
numero de emendas apresentadas no mesmo sentido, julgamos re
comendável acolher a emenda suor-esstva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo do processo teats ter tvo
ordinário

lP20349-0 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER .

É tndtscut tvet que a media de vtoa (10 brasileiro * aumentou
cons tder-avetmente nas ut t tmas decadas Provas de tal asserti
va encontramos nos dados Que, sobre o assunto, são fornecidos
pelo IBGE Diante desse fato e das cn r tcutcaces financeiras
do cats , julgamos injustificável e inoportuna a dtmtrwtcãc
tanto do tempo de serviço como da tuaoe para obtenção de apo
sentadorias

---------------~:~~-~:~:~:~~---------------------------------------------------
lP20350-3 GASTONE RIGHI PTa
.......... PARECr:;R .

É 1nd1scut\vel Que a media de vtoa (10 brasileiro aumentou
cons tder-avetmente nas uj t tmas décadas Provas de tal asserti
va encontramos nos dados que, sobre o assunto. são rcrnectucs
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lP20350-3 GASTONE RIGHI PTB lP20369-4 ROBERTO BALESTRA PDe

pelo IBGE Diante desse fato e das dt r tcutcaoes financeiras
do nats julga'llOs tnjuer tr tcever e inoportuno a diminuição
tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de apo
sentadorias

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20351-1 GASTONE RIGHI PTB
............ PARECER •••••••••

A extuetvtoece dos recursos públicos para as escolas pú
blicas não recomenda a concessão de bolsas

Peta aprovação parcial

lP20352-0 GASTONE RIGHI PTB=.=•••"'... PARECER ."'•• "''''•••
A proposição em estudo trata de meter-ta infra-constitu-

cional ser mais adequadamente accr-ceoa pela tectatecso or-
dinária ccncu.tncs pela rejeição da El"lenda

lP20353-B VICTOR FACCIONI POS
•• "'*...... PARECER •••••••••

As finalidades da presente Emenda estão, em parte, con
templadas no Substituto

Assim, pela aprovação parcial

lP20354-6 VICTOR FACCIONI PDS
••••••••• PARECER ."'•••••••

A questão do s tst era de Governo, em face das discussões
Que ainda se processam, ser-a definida ap6s a elaboração do
substitutivo

Pela prejudicialidade

lP20355-4 VICTOR FACCIONI POS
••••••••• PARECER ••"'••••••

A questão do sistema de Governo, en face das discussões
Que ainda se processam, será definida após a elaboração do
substitutivo.

lP20356-2 VICTOR FACCIONI POS
•••••• *•• PARECER •••••••••

A questão do sf ster-a de Governo, en face das discussões
que ainda se crccessan, sera definida apoa a elaboração do
substitutivo

Pela prejudicialidade

lP20357-1 VICTOR FACCIONI PDS•••••• *•• PARECER •••••••••
O Projeto na aee-roa esta e-r parte considerado no Substi

tutivo
Pela aprovação parcial

lP203SB-9 VICTOR FACCIONI PDS
........... PARECER •••*•••••

Pelo acolhimento parcial, nos termos do sunet ttut tvc

lP.::!0359-7 VICTOR FACCIONI PDS
.......... P!l.RECER .

As finalidades da Emenda estão, em parte, ecoeemcte-e
as no subst i t ut tvc

ass tm. pelo seu acolhimento

lP20360-1 VICTOR FACCIONI POS
•• * PARECER •••••••••

A questão do s tst eea de Governo, em face das discussões
Que ainda se processam, será definida ecos a elaboração do
substitutivo

seta prejudicialidade

lP20361-9 VICTOR FACCIONI POS
••"'•• "'••• PARECER •••••• *••

A Questão do srstena de Governo, em face das discussões
Que ainda se processam, ser-a cer tntoa apos a elaboração do
subst ttut tvc

Pela prejudicialidade

lP20362-7 VICTOR FACCIONI POS
••••••••• PARECER ••••••••• •

A Questão do sistema de Governo. em face das discussões
que a1nda se processam, sar-a def1nida após a elaboração do
substitutivo

Pela cr-ejuctctat toeoe

lP20363-S VICTOR FACCIONI POS
", PARECER .

A união tnctssctuvet e dos Estados, mentcrptc é célula
destes Refetcãc

lP20364-3 VICTOR FACCIONI POS
........... PARECER .

A questão do sistema de Governo, em face das discussões
que ainda se processam, será definida após a elaboração do
subst i tut i vo

Pela prejudicialidade

1P20365-1 ROBERTO BALESTRA POC•••=••••• PARECER •••••••••
Pela rejeição, tendo em vista que a redação e prolixa e

pode gerar ecutvcccs de largo alcance O exemplo argentino
r-ecente é bastante elucidativo e parece não ter feito escala,
no Uruguat e no ar-as t t

A tortura já está definida como crime no Projeto de
Constituição

~~;~;~~:~ PARECER ~~~;~~~.~ALEST~A POC

A Emenda objetiva acrescentar ao "caout" do artigo 259 do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o ad
vérbio -exctuetveeente-
O fim cct tmaoc pelo Ilustre Constituinte, a nosso ver, esta
atendido no texto do Projeto e-r questão, o Que nos leva a
concluir pela prejudicialidade da Emenda

1P20367-B ROBERTO BALESTRA POC
••••1<•••• PARECER •••••••••

A Questão do sistema de Governo, em face das discussões
que ainda se processam, será definida apos a elaboração do
substitutivo

Pela prejudicialidade

lP20368-6 ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER .

A supressão do inciso, contrtbui para o aprimoramento do
texto do Projeto de Constituição, pois vê-se Que a fusão dos
tnctsos XIV e XVII, dará nova redação ao texto

Assim, pelo seu acolhimento

lP20369-4 ROBERTO BALESTRA POC
••••.;.•••• PARECER ••••••••"'-

Pela aprovação parcial
A proposição, com o devido respeito, é nociva, isto sim,

ao pr-mcrctc do protecionismo da tncüstr-ta nacional, Que,
conquanto não deva ser levado ao absurdo, não pode, em con
trapartida, ser violado para permitir, por exemplo, o consumo
de oentoas atcoót tcas , cigarros, charutos, videocassetes, au
tomóveis, iates, etc Quanto aqueles produtos "ncctvos ".
cr-ence que, pelo stectes fato de serem nocivos, devem ser ob
jeto de e-ator- fiscalização por parte do Estado

'Conclusão escctmacos do texto, os "produtos noctvos- e
a enxurrada de pr-ornrtos importados que o mercado brasileiro
receberia, em detrtmento, repetimos, da tncustr-ta nac tenat ,
sobraria o óbvio, ou seja. a livre escolha de produtos nectc-

oats liberados e a dos estrangeiros Que já entram no Pais sob
controle

Ressaltamos que o autor da Emenda rr-taa. no seu corpo.
"os casos de drogas", e, na justificação. entende Que podem
ser consuntoos os "produtos nocivos", COII'IO se tal não repre
sentasse. com todo o respeito, uma tncoer-êncta

lP20370-B ROBERTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda apresentada propõe que o sistema financeiro na
cional seja estruturado em lei complementar

Acreditamos que esta proposta iria tornar muito rlgida a
legislação r tnancetr-a. dificultando a administração do setor
financeiro nacional

Pela rejeição, nos ternos do sucet ttut tvc-------------------------------------------------------------------------------
lP20371-6 ROBI;RTO BALESTRA POC
••••••••• PARECER .

Pela aprovação considerando o ar-qu-nento contido na pro
er-ra justificação da emenda O "trr-eat tsno'' de que reveste o
art 12, inciso I, at tnea "c", do Projeto de ccnst ttutcão. e
patente

lP20372-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.......... PARECER •••••••••

Temos a convicção de Que a matéria em faco recebeu tr-a
tarrento adequado no Projeto Pela prejudicialidade

1P20373-2 EGíOIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação Valida a fundamentação Que sustenta a
enenca

1P20374-l EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB.......*. PARECER •••••••••
Pela rejeição A emenda já está parcialmente atendida

lP20375-9 EGíoIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER ..

Pela aprovação Válida a fundamentação da Emenda

1P20376-7 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
.......... PARECER .

Pela rejeição, na forma do Substitutivo.

lP20377-5 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, na forma do Substitutivo

lP2037B-3 EGíDIO FERREIRA LIMA PMoB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela ceef uctcat tcace A e'nenea já está parcialmente
tendida

lP20379-l EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER .

Pelo acolhimento parcial, porquanto a matéria do tncrsc
XVI do ar-t 100 não esta contemplada no Substitutivo

Aprovada oar-ctarmente

lP203BO-5 ... EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• ~ARECER .

As emendas à Constituição, discutidas, votadas e promul
gadas pelo Congresso Nacional, na qualidade de Poder const t
tuinte derivado, não ocdee deixar de figurar no art. 117, co
rno a pr-f nef r-a norma na hierarquia das leis

Pelo não acolhimento

lP2036l-3 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB
• •••••••• PARECER •••••••••

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela pr-ejudtctat tdaoe

1P203B2-1 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A norma do parágrafo untcc do ar-t 117 é de sadia inspi
ração pois visa a unttoreneacão das técnicas de elaboração,
redação e alteração das leis Pelo não acolhimento da Emen
da

lP20SB3-0 EGíDIO FERREIRA LIMA PMOB
........... PARECER •••••••••

A questão do sistema de Governo, em face das dtscussões
que ainda se processam, será definida após a elaboração do
substitutivo

Pela prejudicialidade

1P20S84-B EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Os tratados, convenções e acordos internacionais são ce
lebrados pelo Presidente da neoum tca e ratificados ou não
pelo Congresso Nacional. A r-or-ma do Hem I do art 100 está
ccrr-et tss tea

Pelo não acolhimento

1P20a8S-6 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER ..

Somos pela reje1ção da emenda, vez Que o texto const t tu
crcoat pretende tão-somente estabelecer o pr tnc tp to da gra
tuidade do processo de habilitação para o casamento

Posteriormente, a legislação ordinária cutdar-a de ctsct-

-------------~~~~:~_:_~::~~~:_-------------------------------------------'------
lP203B6-4 GASTONE RIGt-lI PTB
••••••••• PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda
Optamos por eliminar do texto constitucional Qualquer re

ferência ao numero de dissoluções da sociedade conjugal ou do
casamento, por entender que a meter-ta é pertinente á legisla
ção ordinária

lP20SB7-2 GASrD"IE RIGHI PTB.* PARECER •••••••••
A Emenda, tal como formulada, muda substancialmente o

esott-f tc Que se procura imprimir ao atual texto constitu
cional, alem de detalhar sobr-emanatr-a os aspectos
operacionais envolvidos

1P20aBB-l GASTONE RIGHI PTB
• •••••••• PARECER .

O conteüdo da emenda apresentada refere-se a eater-ta Que
figuraria melhor em legislação complementar. Merecerá, pois,
adequada consideração, na ocasião prõpria •

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rejeitada

lP20SB9-9 GASTONE RIGHI PTa
........... PARECER •••••••••

A emenda já consta tnter-atmenre do texto do Projeto de
ccnst ttutcãc de Sistematização Pela prejudicialidade

lP20390-2 GASTONE RIGHI PTS
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação Va11do o fundamento da emenda

lP2039l-1 GASTONE RIGHI PTa
••••••••• PARECER •••••••••

A ctspos tcãc proposta é de natureza regulamentar e, por
tanto, pertinente ã reatatacãc cr o tnàe ta ,

Pela r-ef etcac-------------------------------------------------------------------------------



:~~:!:~~~:~~-~~-~~:~~~~--=--~~~~~:~_:~~~:_~:_~~:~~~:_~~~:~:~~~~~~--------------
lP20392-9 GASTONE RIGHI PTS
•••"''''•••• PARECER ,..,..,.. .

Temos a ccnvtccão de que a mater-ta em foco recebeu tra
tamento adequado no Projeto Pela pr-ef ucrctat tcace.-------------------------------------------------------------------------------

lP20393-7 GASTONE RIGHI PTs
•••••••• 'l' PARECER •••••••••

Pela r-ejetcãc A emenda já esta parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP20394-5 GASTONE RIGHI PTB
........... PARECER ..

Pela r-ef etcãc A emenda jã esta parcialmente atendida--------------------------------------------.-----------------------------------
1P20395-3 GASTONE RIGHI PTa
......... 'l' PARECER •••••••••

Pela rejeição A eeenda f a está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
lP20396-l GASTONE RIGHI PTB
........... PARECER .

Pela rejeição A emenda ja está oar-ctatmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
1P20397-Q GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela re~e1ção A. emem:la já está oar-ctatmerae at enütua-------------------------------------------------------------------------------
lP20398-8 GASTONE RIGHI PTB
••••••••• PARECER •••••••••

Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão
de sf stenet taacãc. octnarcs pela prejudicialidade da Emenda

Prejudicada

lP20399-G GASTONE RIGHI PTB
............ PARECER .

Adotado por consenso o Parlamentarismo. na comtseãc
de S1stemat teacãc, ccmerce pela cr-erudtctat toaee da Emenda

Prejudicada

lP2040Q-3 GASTONE RIGHI PTa
............ PARECER •••••••••

A matéria constante da presente emenda, contt t ta com a
s tstemãt tca geral adotada pelo Projeto de Constituição

Ass1m, pela sua rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20401-1 GASTONE RIGHI PTa
............ PARECER ..

Trata-se de contagem r-ecrcr-cca de tempo de servtco presta
do às Administrações Federal, Estadual e Municipal e daquele
resultante de cont etbutcãc para o INPS Como se pode obser
var, a matéria se nos afig,Jra t tctca de lei ordinária

Pela r-ejetcêc------------------------------------------------------------------------------
1P20402-0 GASTONE RIGHI PTB
............. PARECER ....... "'•••

O proposta na Emenda conflita com os or-tnctptcs acotaocs
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20403-8 GASTONE RIGHI PTB
................ PARECER .....,..•••"'.

----------------~~~:~:~~-~~~~:.~~~_:_~~:~~~~~--~:~~-~~~~~~:~:.~.:._---------------
lP20404-6 GASTONE RIGHI PTa
•••••• "'..* PARECER *•••••••'"

O proposto na Emenda confl1ta com os cr-tnctptcs adotados
pelo Projeto Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20405-4 GASTONE RIGHI PTB
••"'•• "'••• PARECER ."'."'•••• '"

as especificações constantes da a1 tnee b do item 1 r-ecer too
são neceesàr tas para consuust ar-ctar- os casos asstmí taoos ao
exer-c tcto dO cargo ou função Por não acolhimento-------------------------------------------------------------------------------

1P20406-2 FRANCISCO KUSTER PMDB
••••••••• PAREC!::R "' .

o caput do respectivo artigo atende á propositura, com rodl-

------------_:~:~~~~-~:~~:~~~:~--~:~~-~:~~~~~:~:.~-~:~:~~~----------------------
lP20407-1 GASTONE RIGHI PTB
........... PARECE:.R "''l'.'' •••••

Pela rejeição Cada câmara do atateea tem sua área de com
pe'tência, da. mesma forma que o Congresso Nacional, como pre
visto no e-ejete

lP2040B-9 GASTONE RIGHI PTB
....... 'l' •• PARECE:.R ..

a exot tctteçõ é cesctctenoa, pois já se entende, na inte
gralidade, os erenentos arrolados pela emenda Pelo não aco
lhimento

lP20409-7 GASTONE RIGHI PTB
........... PA.RECER .

Pela aprovação, na forma da or-f entaçâo adotada na Comis
são de Sistematização-------------------------------------------------------------------------------

lP20410-1 GASTONE RIGHI PTB
.......... PARECER .

O proposto na Emenda conr t t ta com os pr-tnctptos adotados

-------------~:~~-~~~!::.~--~:~~-~:!:~~~~---------------------------------------
1P204l1-9 HAROLDO SABÓIA PMDB
.............. PARECER *.

Pela aprovação, vét tdos os ar-aumentos a justificação da
eeenoa

lP20412-7 uns RDBERTO PONTE PMOB
•• "' ••• 'l' •• PARECER ••• "'•••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to ccr-st ttuctonat em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20413-5 Luís ROBERTO PONTE PMDB
.* ..*"'•••• PARECER *

-------------~:~~-~:~:~~~:~:~-~~~:~:::._~~~-;:~~~-~~-~~~~:.~:.~:.~~~--------------
lP204l4-3 Luis ROBERlO PDNTE PMDB
...."'•••••• PARECER ... "'••••••

Oe fato, não há porque se prtvl1eg1ar tr-aba tnos ou fun
ções com pisos salariais Na realidade como diz o autor da
emenda, ao mercado deve ser remetida a fixação dos salários
dos trabalhadores, a exceção do salário m1nlmo assegurado pe
la const ttutcãc Assim sendo, deve ser suprimido o inciso

lP20415-1 Luís ROBERTO PONTE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta esta de acordo cem o objet\vo de s1mpHf1car o
texto const ttuctonat , seja pela supressão de expressões or-es
ctnctvets , seja pela supressão de matéria pertinente a reata
lação ordinária, merecendo, portanto, o acolhimento do Re
lator

1P20416-0 Luís ROBERTO PONTE PMDB
.......... PARECER •

A r tna t tuace nr teor-dta t da- proibição das atividades de
intermediação r-emuner-ada da mão-de-obra reside na necessidade
de se coibir a exploração do trabalho pelas cr-estaoc-as de
serviço _

Ninguém ignora a distância existente entre o que é
brado do tomador e o que é pago ao trabalhador

Entretanto, julgamos que, devido as car-ecter-tst tcas ,
principalmente, do trabalho as zonas rurais, a proibição deva
;omente abranger as at tvtoeoes per-manentes
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lP204l7-8 Luís ROBERTO PONTE PMOB
."'••••• "'. PARECJ:R "'••••••*..

A norma da at tnea -e ". do Hem IV, do ar-t 190 17, do Projeto,
ou já está contida tnot tct tamenta na liberdade sindical ou é
de lei ordinária
Concordamos com sua supressão
~ela aprovação

1P2041B-6 Luís ROBERTO PONTE PMOB
........** PARECER ••••••••*

Julgamos que o dispositivo seja trwer-so , pois uma vez
nr-otbtna a vinculação ao satar tc nnrruro, não na como co~b1r

: criação ou ut 11tzação de uma outra r-eterêncta.

1P20419-4 Luís ROBERTO PONTE PMOB
••• "'••••• PARECER •••••*•••

Efetivamente, a crctctcãc sumaria do trabalho a menores de
14 anos é no m1n1mo draconiana e, até'n do mais, totalmente in
adequada a nossa realldade

Entretanto, entendemos que ha que se ter cautela quanto ao
tipo de trabalho a ser exercido por esse menor e, nesse sen
tido, esta $urg"ndo consenso de que ele eõ pcoer-a tral:lalt'lar
como acr-encta Essa alternativa encontrada, atém de benefi
ciar o futuro profissional, reveste-se de grande alcance so
cial

1P20420-B Luís ROBERTD PONTE PMOB
.......... PARECER ......... *•••

Em nosso suost ttut tvc pretendemos suprimir a norma da ar tnee
-n-. do Hem IV, do artigo 17, do Projeto, que contém meter-ta
de lei crctr-ar-ta, a qual, por outro lado, demanda estudo ma1s
aprofundado sobre a sua conveniência
Pela aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP20421-G Luís ROBERTO PONTE PMQB
.$••••••• PARECER •••••••••

Há que se cons toer-ar- que acordo coletivo de trabalho e
convenção coletiva de trabalho guardam, entre 5', uma certa
diferenciação, de vez que o acordo e celebrado entre o sindi
cato profissional e a empresa ou grupos de empresas, enquanto
que a convenção se realiza entre entidades s tndtcaf s Embora
integrem o mesmo tronco do contrato coletivo de trabalho, a
cordo e convenção se diferenciam, no entanto, quanto a forma
como são celebrados Ambos já constam de dispositivos da nos
sa leg1s1ação trabalhista

Não enter-cenos , portanto, a preocupação do nobre parlamen
tar na sua pretensão, pelo que op1namos crefuctctat tcece de
sua Emenda

1P20422-4 uns ROBERTO PONTE PMDB
••••••••• PARECER ••••*••••

A fórmula constante do Projeto da comtssãc de Sistemati-
zação tem-se revelado consensual en todos os foros de dis-
cussão, merecendo, destarte, ser mantida no substitutivo do
Relator

lP2Q423-2 Luís ROBERTO PONTE PMDB..... *•••• PARECER *••••••••
A emenda sob exame deve ser apr-ove í t ada com outra redação

e como par-ear-aro do artigo 30B do projeto de constituição. 50
mos portanto pela sua aprovação parcial

lP20424-l LUÍS ROBERTO PONTE PMDB
"'••• ,.,•••• PARECER ."'•••11I"* •

A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito
de s'",p11f'car a redação do Projeto pela el\m1nação de ex
pressões ou de artigos cr-esctnctvets f. cr-erer-tvet adotar uma
forma que contenha O pr-tnctntc do direito, como o fez o Pro
jeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em aspec
tos Que cuat tr tcem a. matéria e que são cer-t tnentes â legisla
ção or-ctnar-ta

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
lP20425-9 Luís ROBERTO PONTE PMDB
......"'."'''' PARECER ••"'."' .......

Concordamos, em parte, com a -just tr tcecâc- da Emenda
De fato, a rlg'dez do tn soosto no tnctso XXI do ar-t tac 13 po
deria levar a situações de tncaese quanto àquelas at tvtuades
em que a moderna tecnologia atnda não atingiu o grau sur tct
ente de eliminação dos riscos de insalubridade e de periculo
sidade A eliminação, porém, do dispositivo em nada contri
buirá de pos tt tvo para esse grave problema nat porque prefe
rimos a fórmula em que se obriga as medidas tendentes á eli
minação tícs referidos riscos por meio de normas de medicina,
~ig1ene e segurança do trabalho

lP20426-7 \..1.I1s ROBERTO POl'tTE PMOB
.......... PARECER ••"'••••••

a supressão proposta pela emenda atentaria contra a simetria!
de interpretação dos ctr-ettos do ctcacão Pelo não acolhimen
to

1P20427-S LUíS ROBERTO PONTE PMOB
••••••••• PARECER *••••••••

A remuneração em dobro das férias pode ser prejudicial ao
próprio trabalhador, no sentido Que representaria um custo a
mais para o empregador com ccnsequentes reflexos nos seus
produtos

Entendemos que deva ser ae-ant toc o dtr-e t to às férias com
~emuneração Integral

lP20428-3 LUíS ROBERTO PONTE PMOB
•••• 11I •••• PARECER .

A Emenda trata de meter-ta que resolvemos suprimir, em roa
zão de sua concrextcace e dos aspectos tecnicos a ela tneren
te,

Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a ntvet
de norma tnn-aconst ttuctonat

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda-------------------------------------------------------------------------------
1P20429-l uns ROBERTO PONTE PMDB
.......... PARECER ••*••••••

Pelo acolhimento, nos termos do Substitutivo

1P20430-5 uns ROBERTO PONTE PMOB....... "'*•• PARECER •••••••••
Pela rejeição, tendo em vista que o er-rnctcto aa igual

dade ficaria ser temente eer-tcc. a prevalecer a Emenda em eot
grafe

A verdadeira 19ualdade cons t ste em tratar desigualmente

-------------~~~-~:~~~~~~:.:._~~-~:~~~~-:~-~~:_~:_~:~~~~~~~~---------------------
lP20431-3 Luís ROBERTO PONTE PMDB
••••••••• PARECER *."'•••••"

Esta Emenda pretende determinar a avaliação de tsen 
eões e incentivos fiscais "dentro do exer-ctctc sucsecuente ao
da respectiva v1gênc1a-, para tanto modificando a redação do

ar-t ê~~t~âo~r~~~~om~~é~~~s~~~~1~:~ tratada dm legislação •
tnrr-acons t t tuctonat

Pela reje1cão

lP20432-l PAULO MINCARONE PMDa
.......... PARECER *••••••••

Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão
de Sistematização.
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lP20455-1 LUIS ROBERTO PONTE PMDB
••••••••• PARECER " ..

Acolhida, nos tel'mos do subst\tutivo do Relator

lP20456-9 Luís ROBERTO PONTE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela aprovação O d1soos1t1vo suger1do foi suprimido do
Subst ,tut 'vo

lP20449-8 Luís ROBERTO PONTE PMDB
............ PARECER .

ccecar-t t t hamos com a preocupação do nobr-e autor da
Emenda, pela tmoor-têncta do assunto Contudo entendeeos I

que a mater-ta en Questão deve ser objeto de norma ea lei
conct enentar

lP20449-6 Luís RDBERTD PDNTE Ptt,nB
• PARECER .

Compart t 1hamos com a oreocucacão do nobre autor ce
Emenda. pela teocr-tãncta do assunto Contudo entendemos \
que a matéria em questão deve ser objeto de norma em 1el
complementar

PMDBLuis ROBERTO PONTE11"20446-1

lP20457-7 Luis ROBERTO PONTE PIlIDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeicoamento do tex-

------------_:~-~~~~:::~~~~~~:_:~-::~~~~:~:~--~~:~-~~~:~~~~--------------------
1()20458-S PAULO MINCARONE PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda deve seI' rejettada por não ajustar-se ao enten-

-------------~~~:~:~-~~:~~~~~~~::-~~_:~~~:~~~-~~_:!:::~::~~~~~~----------------
lP20459-3 PAULO MINCARONE PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

A e'llenda prevê a lndivldua11::::acão, as vHimas de crimes,
pelo crimtnoso

Cremos impraticável um cadaver receber lnden'::::ação ou um
detento paupérrlmo ter condições de cumprll' o pl"ecetto, maté
~fa, al fás, áe lei ordinária Peta rejeição

secceere ao da pro/1'ulgação desta Const Irvtcãc''
uvtcenteeente, esta mater-ta deve ser tratada em tente

1ação i nfraconst ttuct opa 1

------------------~::~-~:!~~:~~.:_----------------------------------------------
lP20447-Q LUís ROBERTO PONTE PMOB
••••••••• PARECER .

Se aprovada a presente emenda seu dispositivo serle tnccm
pat tve t com o ar-t 54 e, achamos Que a oar-t t tna da ar-recada
ção de taxas e tributos deve ser oof etc de tet cr-atnar ta So
mos, portanto, pela SU:l rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20453-4 LUIS ROBERTO PONTE PMOB
••••••••* PARECER "'••••••••

A f tna t tuada eo arttgc. 15 reside em não deixar impune
ecuete Que retem cee -ntt tva ou teeocr-ee tamente quaj quer- forma
de remuneração do rr-anatbo já t-eat tcacc AtuaM'ente, a rete
r-toa retenção não tem a car-acter-tet tca de cr-tee e tsso gera
{numer-as espectes da abusos contra o trabalhador

Como se vê, o obj at tvc da disposição e bastante claro e
não dá margens a ecctvcccs

Enfim, o tntctc preceitua a proteção do sara-te porque,
:ntes de tudo, este tem uma função primordialmente soctat

lP2045D-0 Luís ROBERTO PONTE PMOB
...."'•••• " PARECER .

O nobre Constituinte Luis Roberto Ponte Quer acrescen
tar na competência tr-tcutar ta da União o temeste som-a uso
dos bens suntuâr-tcs , cr-ocr-tcs ou não, ou crccr-tecace destes,
enquanto cctcsos , destinando o produto da arrecadação a er- 
radicação da utser-ta Justlfica Que é prctso distinguir a
cr-ccr-tecece ut t t tzada em oenet tctc cronr-to daquela ccto >

cada a serviço da sociedade; que considera justo se cobre
imposto quando a ut tt taacãc se revlsta de car-at er- suotuar to,
em oenee tctc próprio, enquanto perdurarem os contrastes so 
ctats e a presença da etsér-ta

Os bens ec-iruãr-tcs varlam entre uma infinidade de es 
cectes, desde roupas ate casas, eovets , barcos, aviões •
etc. Alguns detalhes tr-ansfor-mam um bem de uso apenas fun 
ctonat para ostentação ou luxo Assim, a ect 'cação de um
teposto sobre bens suntuar-tcs seria certamente de dific\
lima execução e certamente de custo superior ao benefic'o
ou a r-ecef ta

De resto, o sistema tr tbut ár-to or-avt stc no pr-oj eto de
ccns t t tutção, asslm como as Cartas anteriores e a vigente,
cobrem cr-at tcamente Qualquer ocss tnt t teeoe de tr-tnutacãc jus
ta e ate 1nlQua, esta aliás pr-at1cada na longo tempo sobre
a classe l'Iédia e pobre e sobre consumtuor-es em geral Depen
de tudo do ecer-tetccementc da teats tecãc e da efetiva apli
cação das leis.

lP20454-2 uns ROBERTO PONTE ()MOB
••••••••• PARECER .

Aos trabalhadores de empresas ja são asseaur-accs os seus
direitos, que constam tanto da dispositivos constitucionais
como da legislação trabalhista

Os empregados domésticos, embora não tenham a mesrra ccne t
guração quanto a natureza do trabalho que executem em relação
aos trabalhadores de empresa, não oetxem de se ccnsr ttutr-em,
no entanto, como trabalhadores com garant'as e certos direi
tos, mas não com d1re1tos 19ua1s aqueles trabalh.:ldores. Não
em;endemos a propos\ção do nobre parlamentar, Quando pretende
regulamentar em lei propria o emprego domest lco uma vez Que
ele já se encontra Lonfigurada no Substitutivo Que esta sendo
elaborado, no Cap\tulo ~dos d'reitos socia1s", ao lado dos
trabalh.:ldores urbanos e rurais.

Destarte, somos pela rejeição da emenda

IP2045i-B LUis RDB~RTO PO~TE PNlDB
..........* PARECER .

a lei devera adotar as mentoas cectvets neste caso, não sendo
adequado oatxar- ao ar-tn t r-rc do servrccr- escolhas qu í çá tnaoe-

-------------~~:~~-~~-~~~::::::_~:_~~~~~~::~:~~~-~~~~~::_---------------------~
lP~0452-6 uns ROBERTO PONTE PMOB
••••••••• PARE.CER •••••••••

pelo accttnmentc oar-ctat • nos ter-mos do substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP20442-9 Luís ROBERTO PONTE PMOB
...... *...... PARECER ..*•• ",.....

Concordamos com as supressões propostas por esta Emenda, por
que as matér1as cont'das na al\nea RdR e Rp, do Hem IV, do
artigo 17, do Projeto não são próprias de textO constitucio
nal
~e I a aprovação

lP20436-4 LUis ROBERTO PONTE PMDB
••••••••• PARECER .

No entendimento do aetercr-, a earer te tr-ataca no c tspos t
t tvo Que se pretende sucr-tmrr- figuraria melhor em legislação
cr-dtnar ta , eis Que a proposta de exctus tvtnaoa da folha de
satár tos para incidência de ccntr-tbvtcões sociais destinadas
á Seguridade possui tnot tcecões bastante signif'catlvas no
financiamento de programas e entidades ja canso I teatros na
car-ne soc i a1

Somente mediante tratamento via legislação tnrr-accnat t tu
ctcnai oocer-tam ser fixadas as provisões tnctspensãvets ao
desdobramento da meter-ta, dE;! modo a Que possam ser atendidos
os diversos aspectos envolvidos

Em vlsta da r-etevãncta do assunto, e cons tcee a-ico-se O
numero de emendas acr-eeentacee no mesmo sentido, julgamos r-e
comendavel acolher a emenda supr-ess tva, remetendo a matéria
a ulterior consideração, ao ensejo ao processo teçtstat tvc
cremar-te

lP20435-6 Luis ROBERTO PONTE PMOB
••••••••• PARECiER •••••••••

A amenoa é ettr-utsta. mas exrr-eccte seu cbj et tvc. acres
centando prejulgamento

Pela aceovecãc parcial-------------------------------------------------------------------------------

11"20434-8 Luis ROBERTO PONTE PMOB
.......... PARECER .

A emenda proposta objetiva disciplinar contratos no âmbi
to do sistema r tnancetr-o da habitação Alem disso, abrange U"'l
ntvet de pormenores dessa matéria dt r tc t lmente aceitável no
texto da Constituição '

Somos pela rejeição da emenda
-------~-----------------------------------------------------------------------

lP20443-7 Luís ROBERTO PONTE PMOB
.......... PARECER •••••••••

Pretendemos aproveitar a norma da a1'nea ·c", do f tem IV, do
artigo 17, do Projeto
A redação proposta nesta Emenda é Oa mesma abrangência, e
portanto, aprovettada na Que adotaremos
~ela aprovação parcial

11"20437-2 Luís tmBERTO PONTE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pretende a Emenda incluir mais um paragrafo ao artigo
262 sobre devolução do emar-esttmo concutscr-tc. Que deveria
ser em otntietrc. dentro de prazo não super ter- a 5 anos,
valor real e suscect tver de compensação

A maH.ria não e de natureza constitucional, devendo ser
tratada, portanto, no êmnr ro da legIslação orctnar-tc, ao
ensejo da tnst ttutcãc de cada emcrest teo se assim será
ccnseautca necessár-ta compat ibi1 tzação com as necess tdaoes

11"20438-1 Luís ROBERTO PONTE PMDl:l
••••••••• PARECER .

A sugestão eot acolhlda parcialmente no merHo, nos ter
fIiOS do Substttutlvo do Relator

conjunturais de cada época
Pela r-ejetçãc

lP20433-0 LUIS ROBERTO PONTE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

pr-etence O noor-e const t tutnre Luh. Roberto Ponte a-
crescentar na comcetêncta tributaria dos Estados o imposto
sobre empreendimentos de produção de bens ou servtccs QU~

venham a se localizar- ou expandir em centros urbanos conges
tionados, ou cujo rvnctcnementc crie para os poderes pu 
er tcce encargos especiais para proteção do meio amo tente
Atribui à ter ocmpl ement ar- ceetntr- os cont e-tnutntess o fato
gerador, a base de calculo, as aj touctas e a oest tnaçãc
da r-ecet ta

Os problemas urbanos são da órbita muntcroat , cabendo
ação oca Estados Federados quando at í nqí r-ern ntvet tnere--mo
ntctpar

A teçts tecãc munt ctpal pode tmped tr- a tccat tzacão de
empresas em locais congestionados ou a serem preservados da
nctutçãc r tstca ou aer-ea, atr-avés da ter de obras e me
dtante tr-tbutacão adequada do teceste predial e ter-r-f te 
r tar , além de outras providências tncent tvaoor-as a instala-
ções em locais dlferentes Não ha necessidade de ctacão
de imposto novo E ser-vtccs esnecrats , puot tccs , demanda 
dos por empreendtmentos varias, podem ser ressarcidos atra
vés de taxas muntctpats ou até estaduais.

Os tepostcs tem por final toaoe exatamente cobrir as
necesstcenes das populações, tnctus tve, oots a prevenção e o
corcate aos danos do meio ambiente Ações protetoras cabem
mesmo SOOi"e pessoas r ts tcas , que, com o lixe. e outros
netos , também poluem o ambiente

lP2044Q-2 Luís ROBERTO PONTE Pr,.I09
.......... PARECER •••••••••

O Relator suprtmtu os artigos 345, 347, 349, 350 e 351
Assim, ffca prejudicada a anál fse da emenda quanto ao Art
345 Quando a supressão dos outros artigos, a emenda foi aco
lh1da, com exceção do arttgo 34B

-----------------~~:~-~~~~~~~~~-~~~~~~:_---------------------------------------
lP20441-l LUís ROBERTO PONTE PMOB
.......... PARECER •••• "'••••

O conteudo da Proposição, atendida pelo Ptojeto da Comts
são de Sistematizacão, traz desdobl"amentos que segundo a
praxe do d1reito bras'le'ra, melhor se coadunam com a 1e9ls
lação ordlnal"ia e complementar

Pela reje1ção-------------------------------------------------------------------------------

11"20439-9 Luis ROBERTO PONTE PMOB
••••••••• PARECER ••••••*••

O tratamento ct re-enctecc às pequenas e mrcro-eecresas
é tnoor tante e necessárto A emenda todavta tenta colocar
tais empresas a margem de Quaisquer obrigações legais de natu
raZoa trabalhista e comerctal As fOl'mas de tratamento dife
rencIado devem ser definidas atraves de leg1slação ordinária

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

11"20444-5 LUtS ROBERTO PONTE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O d1s.oosJtovo é totalmento 1nocuo Não ha necessidade de
le para garanttr as regulamentações das profissões já estabe
lec1das por leg'slação ordinária Por outro lado, não ha no
Projeto Qualquer ameaça de perda desse alreito jã adQulr\do

EnfIm, não nos esqueçamos Que a lei não poderá prejud1car
o ato jurid1co perfeito

Pe1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------
lP20445-3 Luis ROBERTO PONTE Pr.'oB
.......... PARECER •••••••••

----------------_:~~~~~~~:_~~~~-~~~':~~~~~-~~_:~~~~---------------------------
lP20446-1 Luís ROBERTO PONTE PMDB
••••• ' ••• PARECER •••••••••

Esta Emenda objetiva acrescentaI" parágrafo único no
art 269 do ':-rojeto de Constitu1ção determlnando avaliação
de isenções e 1ncent'vos fiscais "dentro do exerclci0 sub

lP2046Q-7 PAULO MINCARONE PMOB
• PARECER •••••••••

Pela rejeição A emenda está, parcialmente, atentiida-------------------------------------------------------------------------------
lP20461-5 PAULO MINCARONE PMDB
........... PARECER •••••••••

A emenda objet'lva acrescentar parágrafo ao Art. 282 do Pl"oje
to de Constitu1ção da Comissão de S'stematização, d'spondo
sobre a necessidade de previa autorização legislativa federal
para a contratação ds empréstimos pela Admtnistração Publica
A propósito, entendemos que o d'sposto nos artigos 99, XVIII
a XX, e 108 V, do Projeto em foco, atende as preocupacões do
Nobre Constltu'nte, considerando portanto, prejudicada a Emen
da

lP20462-3 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a catalogação, como crimes, a sonegação
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lP20466-6 PAULO MINCARONE PMDB
....."'•• "'. PARECER •••••••••

Pela aprovação vát toos os fundamentos da justificação
da emenda

lP20464-0 PAULO tl'IHCARDNE PIIDB
•••• "'•••• PAREC~R •••••••••

O texto do projeto e mats clar-o e abrangente
Pela Rejeição

de tr-ibutos, o contr-abando e o descaminho
Trata-se de tipos penais já pr-evtstcs na teatstacâc res

pectiva, não cabendo, colocá-los no texto constitucional
Pela r-ejetcãc

lP204BO-1 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição Os atos aomtntstr-at tvos já se caracteriza
pela puot tctcace e p direito de petição já esta inscrito no
Substitutivo do Relator

PMDB1P20492-5 PAUL.O MINCARONE
••••••••• PARECER •••••• "'••

1P20488-7 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER ••••••• "'.

Pela rejeição A emenda já está parcialmente atendida--------------------------------------------------------------_.---------------

1P20499-2 PAULO MINCARQNE PMOB
................ PARECER ••••••••••

A extensão do d!sPOSltivo_proposto tornar 'Ia incontrolável o
sistema da funcao publica; seus demais elementos estão con
templados na seção ccrr-esnonoa Pelo acolhimento cer-ctar-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

1P20487-9 • PAULO MINCARONE PMDB
.......... PARECER .

Os ocjet tvcs perseguidos pela Emenda cout t t t am com a
orientação adotada pelo Sucst t tut tvc

Pela rejetcêc-------------------------------------------------------------------------------

1P20493-3 PAULO MINCARO~E PMD6
••••••••• PARECER .

A matéria constante da pr-esente Emenda e t tctce da j e-

-------------~~~~~:~~-~~:~:~~~:.~:.~:!~~~~:._~~~-~~~:~-~:~:::~_:~~:.~~~~~---------
1P20494-1 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A emenda trata da escolha do Pres1dente da aecunt tca, dos Se
nadores e dos Deputados Federa ts em anos tecer-es
A medida proposta ccntr-at tr- O criterio de escolha de candida
tos e duração de mandatos, estabelecido no pr-ojeto

-------------~:~~-~~~~~:~~~-~~~:~:~.:_-----------------------------------------
1P20495-0 PAULO MINCARDNE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe a redução da maioridade e plena capaci
dade para todos os atos da vida cfvt t para os ceeot to anos

Estudos os-ccesonet tcos e ccutr-tnãr tcs desaconselham a
redução

Além ctaso. a matér-ta vem rr-ataca com o devido dtscer-nr
mento no sunst t tut tvc em elaboração

------------------~::~-~:~:~~~~------------------------------------------------
1P20496-B PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••• "'••

Pela cef etcãc, considerando Que a regra proposta, r-etar t
~~r:ad~~;~~~~~~ig~a~qUinaadministrativa, não e pertinente a

-~-------1;2~~9;:6---------PÃ~lõ-MINcÃRõN~-------------------------PMÕ;--------

••••••••• PARECER "'•••• "'•••,
Pela rejeição. por não se ajustar ao consenso da Comissão

-------------~:_:~:~:~::~::~~~-------------------------------------------------
1P20498-4 PAULO MINCARO!'lE PMDB
.......... PARECER _

Compart i1 hamos COm a preocupação do nobre autor da Emen
da, peta importância do assunto Contudo entedemos que a ma
i~~ia em Questão deve ser objeto de norma em Lei coectemen-

1P2C484-4 PAULO MINCARONE ElMOB
*•••••••• PARECER ••••••••• r

A emenda representa contribuição positiva ao Projeto de
consr ttutcãc. e esta contemplada, em seus aspectos essenci
ais, no referido projeto

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

A Emenda não cer-t tne com a matéria de que trata o artigo
13, ~!:apup do Projeto, Que, apenas crenuncta os direitos
que sao assegurados aos trabalhadores A sua substituição pe
lo texto proposto pelo Autor tornaria o dispositivo incongru
ente

Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

1P20483-6 PAULO MINCARQNE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, ccns toer-enoc Que a expressão -auat tr tca
cões profissionais" é a Que melhor vem ao encontro das neces
sidades de desenvolvimento da Nação Não se ccee \9norar que
a instrução curricular, conquanto falha, por- vezes, é a me
lhor suposta garantia da formação individual

lP20481-Q PAULO MINCARONE PM08
••• "'<11 ..... PARECER ••••••*...

Pela aprovação parcial nos termas do Substitutivo-------------------------------------------------------------------------------

lP20485-2 PAULO MINCARONE PMOB
•••*••••• PARECER •••••••••

Temos ccnvtccão que a matéria em fOCO recebeu tratamen
to adequado quando da elaboração do Projeto de Constituição

Assim sendo, somas pela sua prejudicial idade---------_. --------------------------------------------------------------------

lP20490-9 PAUl-O MINCARONE: PMOB
• •••••••• PARECER ••• "'•••••

Pela r-ef ercão. tendo em vista a necessidade de evitar r-a-

-------------~::~~~~~~:_-~_:~~~~!~-~~-~-~:~::~:.:_:~-~~:.~~~-~~~~~~~:.~~~~--------
lP20491-7 PAULO MINCARONE: PMOB
••••••••• PARECER .

Pretende o autor Que os governadores, prefeitos. deputados
estaduais sejam escolhidos em eleições regionais, Que se rea
lizarão nos anos pares
A m-cccsta contraria o cr-t tar to de escolha de candidatos e
data da realização de eleições estabelecidos no projeto
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20486-1 PAULO MINCAr.ONE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

A mat ar ta objeto da presente emenda, sera r-eexamtnace
com vtatas a formulação do Sunst t tut tvc •

Assim, pelo seu acolhimento-------------------------------------------------------------------------------

1P20489-5 PAULO MINCARONE PMOB
"" "'. PARECER .",,,, •• ,,,... r

Pela rejeição, por- não se ajustar ao consenso da cornt ssãc
de Sistematização

1P20482-8 PAULO MINCARONE PMDB
....."' PARECER ..'*"' .

O Projeto de Constituição não estabelece, par-a os brasi
leiros, qualquer limitação ao exer-ctctc de atividade econômi
ca
Quaisquer- t tnt tacões Que se fizerem neceasar tas serão fruto
de situações particulares, oevencc ser objeto de legislação
cremar-ta

Pela rejeição

1~:~~~~;2 PARECER ~~~;~.~;~CARONE PMOB

A emenda propõe seja tnctutoa nas disposições transit6rias a
aceitação de condecorações por brasileiros por tnst ttutcões
~~r~~f6~~~ ~~~~~~~f'ros Assim como regula sua criação no

A emenda e Valida, e, como tal, merece nossa aprovação.
---------~;;~~~~:ã---------;;~~õ-;;~~;;õ~~-------------------------~~õ~--------

............ PARECER •••••••••

jetoA Emenda não acer-tetçoa, tecntca ou Jur tctcamente, O Pro

-----------------~:~~-~:!:~:~~-------
lP20502-6 ...... PAULO MINCÃ;C~~-------------------------~;~~--------

............ PARECER •••••••••
A proposta da pr-esente Emenda não se coaduna com a t tbeecace
sindical ampla e o pluralismo sindical, Que pretendemos aoc-

PMDBPAULO MINCARONE1P20462-3

lP20469-1 PAULO I.IINCARONE PMD6
••••••••• PARECER ."'•••••••

A Proposição em exame, com quanto constitua valioso sub
s tctc para o processo legislativo, merece ser adequadamente
ccnstcer-ace Quando se trata da legislação complementar e or
dinária

-----------------~:~~-~:~:~~~~:-------------- 1
lP20470-4 PAULO MINCARONE PMOB
........... PARECER •••••••••

Pela rejeição, e'fl 'lista da generalidade que não permite
visualizar futuras ccnsequênctas , ~Modus in r-ects"

!~:2~~!:: PAREtCR ~:~;~.~;~CARO~E PM06

Compart i 1hamos com a preocupação do nobre autor da Emen
da, pela tepcr-tâncta do assunto Contudo enteoemos Que a ma

téria em Questão deve ser objeto de norma em Lei Complemen
ta0-------------------------------------------------------------------------------

;~~~:r;:~ PARECER ~~~;~.~;~CARCNr PMD8

Compart t 1nanes com a preocupação do nobre autor- da Emen
da, pela importância do assunto Porém, entendemos Que a ma
tér-ia já está \nclu'da nos d\spoSHivos do ac. dI!) ar-t 287,
Que pretendemos manter no Substitutivo Consideramos prejudi
cada a emenda

1,P2046S-2 PAULO MINCAROHE PI.\DB
.......... PARErER •••••••••

A presente Emenda onf et rva a eutcr-taar- a pr-estação de
serviços aos aposentados que, nesse caso, terão seus proven
tos reduzidos de 30~

O dispositivo em tela merece parcial acolhimento, octs ,
somos pela supressão de próprio art 358 do projeto, o Qual
vedada a aconnnacão de apcsentaoor-ra

Pela aprovação pardal

1P20463-1 PAULO MINtARONE PMDB
••••••••• PARECER ~

A Emenda propõe que se tncrua, onde couber, dispositivo
estabelecendo a tnor-eecr-tt tbtt toade dos crimes contra a Huma
ntceoe

A mater ta não fot contemplada no Substitutivo em elabo
ração oertntt tva

Pela rede tcão

IP20472-1 PAULO MINC/oRONE PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

f> z-nenoa Objetiva acrescentar parágrafo ao artigo 283 do pro
jeto de Constituição da Comissão de staceset taacêc. disponr:lo
sobre a necessidade de eutcr tzacãc teatatat tve para a em1ssão
de moeda e para emissão de titulas e valores mobiliários pela
União, Estados, Distrito Federal e Munic1pios
A pr-cpôs t t o , entendemos que a disposição do ar-tigo 99, itens
XVII a XX e 108, item VI. do Projeto em Questão atende as
preocupações do Nobre Constituinte

-------------~::~~:._!:~:_~~~-~~:~~~~:~~~-~_:~:~~~-----------------------------
1P20473-9 PAULO MINCARONE PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

O sistema tr-tbut ár-to proposto no Projeto de Constituição
estabelece um perfi 1 de distribuição de competências e de
transferências de r-ece t ta tributária capaz de atender as ne
cessidades de cada esfera de poder potit tcc A alteração pro
posta na Emenda afetaria o ecutt tbr-tc do referido sistema

-----------------~:~~-~:~~~~~~-------------------------------------------------
1P20474-7 PAULO MINCARONE PMDB
••••• "''''•• PARECER •••••••••

-------------~:~~-~:~~~~~~::~-~~~:~~~:._~~~_:::~~:_~~_:~~:::~:~:~~~--------------
1P2047S-S PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

'rr-ensrer-tmcs o artigo 251 para parágr-afo do artigo 95,
que trata dos servidores mt t tt ar-es , conservando porém o texto
do dispositivo por considerá-lo claro e preciso

------------------~:~~-~:~:~=~~------------------------------------------------
lP20476-3 PAULO MINCARQNE PMDB
••••• "'••• PARECER •••••••••

O texto do Projeto é mais abrangente, além de ser mais
claro ao numerar em incisos, os casos em que se just te tca a
medida prevista

------------------~:~:_~:~:~~~~------------------------------------------------
1P20477-1 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O projeto já dispõe satisfatoriamente sobre o assunto
Rejeição

1P20478-0 PAULO MINCARONE PMDB
.......... PARECER •••••••••

A Emenda propõe a inclusão onde couber, de dispositivo Q
ue cr-ctbe a execução de despesas com propaganda ou publicida
de pelos órgãos cubt tccs ,

A med1da prevista é moralizadora e merece o respaldo
constitucional.

se 1a aprovação-------------------------------------------------------------------------------

lP20467-4 PAULO MINCARONE PrJlDB
••••••••• PARECER "'.

A emenda envolve meter-ta escectr tca. de natureza nae
conat t tutctona t O assunto pode ser tratado, de forma adequa
da, em legislação ordinária A Constituição deve abr1gar ape
nas nor-mas gerais de cr-aanteecãc da sociedade

Pela rejeição

lP20465-B PAULO MINCARONE PMDB
•••• "'•••• PARECER •••••••"'.

A Emenda d1z, por- outras palavras, o Que já está expres
so no Projeto Quanto ao trabalho dos menores No que se re
fere à orotbtcãc do t r-atatnc penoso ou insalubre as mulheres,
preferimos não fazer qualquer discriminação, deixando para a
~egiSlação or-dtnâr-ta especificar as ressalvas cactveta
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1P20502-6 PAULO MINCARONE PMDB 1P20517-4 JOSÉ EGREJA PTa

tar- em nosso substitutivo
~ela rejeição

lP20S03-4 PAULO MINCARONE PMDB
......"'."' PARECER ."' '"

Concordamos co"! a argumentação apresentada na justHi
cativa, mas com uma representação que ccr-respcnoa ao triplo e
não ao dobro como se propôs Por isso, optamos pela manuten 
cão da redação ortg1nal

---------------------~:~~-~:~:~~~~----------~----------------------------------
1P20S04-2 PAULO MINCARONE PMDB
••u'•••"'. PARECER "'••••••••

Pretende o autor impriM1r nova redação â et tnea b do itpm
do ar-t 27
A redação proposta está tmccrcr eta

-------------~~~~~:~~~-~~::~~~-------------------------------------------------
1P20S05-l JÕSÉ EGREJA PTB
•••"'••••• PARECER •••••••••

Trata-se de emenda substitutiva ao r tturc I do Projeto de
Constituição e versa ·Prlnc1p1os fundamentais", em cinco ar
tigos O artigo lo caracteriza a aecubt tca Federativa (la
Brasil em termas mais ou menos semelhantes às opções deste
Relator
O ar-t igo 20 refere-se aos seus fundamentos, que tambem cctn
c tdem, salvo U'Tl, com as nossas opções
O artigo 30 dá uma caracterização dos Poderes do Estado de
modo U'Tl tanto r-etor-tco ,
O Artigo 40 relaciona-se a tratados tnte-nactcnata e faz. v-a
afirmação. que preferimos deixar à doutrina
O artigo 50 dispõe. de modo para nós desaconselhável, que o
a-ast 1 não manterá relações diplomát tcee com patsee que ado
tem a discriminação racial. Entendemos que esta idéia esta
imp11cita no cr-tncf ctc geral da -tntoceet t tcaoe dos direitos

-------------~~~~~~~::_~~:_~-~~~~::~_:~:~~~~~-~:~::~~~~------------------------
1P20S05-9 JOSÉ EGREJA PiB
............. PARECER "'."' ••••••

'n-ata-se de emenda substitutiva ao caot tuto I do 'r t tuto II do
Projeto de Constituição e refere-se a dir-eitos individuais em
um artigo subdividido em treze incisos Embora a emenda tente
sintetizar os dispositivos do Projeto originário da Comissão
de sf stenet tzacãc. a nosso ver, não atende este objetivo de
ror-r-a integral, vez que mantém muitas mcnuctas e detalhes que
f1gurariam melhor na lei crcnnãr-ta Apesar dlSSO. em muitas
de suas propostas, a emenda coincide com os pontos de vtata
00 Relator

lP20S07-7 JOSÉ EGREJA PTB
..... "'••••• PARECER ...

Exceção set ta a alguns dtscoatt tvos que, por força de
Emendas sunr-esstves aprovadas, serão escctmaocs do texto, a
presente Emenda repete. por outras palavras. os preceitos já
contemplados no Projeto

-----------------~:~~-~~:~~~:::~~:~:~:_----------------------------------------
1P20S08-S JOSÉ EGREJA Pia
....."'•••• PARECER .

Trata-se de emenda substitutiva r-ej at tva ao CapHu10 III do
t tturc II do Projeto de Constituição e se relaciona a direi 
tos coletivos Tenta sintetizar num artigo composto de onze
incisos os cncos tt tvce constantes do Projeto da Comissão de
Sistematização Este Relator entende que não deve o texto
constitucional separar em diferentes capHulOS os d1rettos
coletivos e cs tnutvtcoats e preferiu trata-los num cacttutc
untcc para evttar- dúvidas de interpretação Apesar de const
der-ar-mos desaconselhável a enumeração, por exemplo, do direi
to coletivo á vts tbtt toaoe dos poderes. ao meto ambtente sa
dio ou ao consumo, constatamos que varias sugestões da pre
sente emenda coincidem com o nosso ponto de vista

lP20SQ9-3 JOSÉ EGREJA PTB
.......... PARECER "'.

Trata-se de emenda substitutiva ao Cap'itulo IV do 'rt tuto II
do Projeto de ccost ttutcãc e concer-ne a nacionalidade Mantém
a substância do art. 19 do Projeto da COmissão de ststeeat t 
eacãc, mas sucet ttu t a expressão -per-tencen ao povo do er-a
sn- por "ccnst t tuem O povo do Brasil- Quanto ao Art 21 do
Projeto, mantem apenas o seu caput , suar-tertnoo-rbe os incisos
e no que tange ao Art 27, exctut o escudo como s tmtioj c na
cional Não consideramos que as três mencionadas inovações
davam receber parecer ravccavet porque 1) a expressão "cons
tituem o povo do Brastl" tamnen ê dispensável, 2) a possibi
lidade de dupla nacionalidade t en de te!' as duas limitações
do Projeto !3 3) nada ir>pede Que o escudo seja tido coma s tm
bolo nactcnat ,

lP20S10-7 JOSÉ EGREJA Pia
•••••"'."' PARECER "' .

Pretende o autor inprim1r nova redação nos canttutcs que tr-a
ta'n dos partidos oot tt tcos
A r-edação pr-oposta esta fncompleta e não atende aos cbfet tvcs
principais do projeto
Dentre as alterações apr-esentadas, encontra-se o voto facul
tativo que. em diversos pareceres, fizemos objeções, tendo em
vista que adotamos o at í st amento e voto obrigatórios
Pela aprovação parcial

-----~--------~----------------------------------------------------------------

1P20511-5 JOSÉ EGREJA PTB
........... PARECER ••"' .

A pretensão eatã, em parte, acolhida pelo esboço de
SUbstitutivo Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

lP20S12-3 JOSÉ EGREJA PTB
.......... PARECER ..

Pela rejeição. considerando que a acettacâo da Emenda
importara na desconsideração de formas obtidas par vários ccn
sensos

lP20S13-l JOSÉ EGREJA PTB
••••••••• PARECER ••"' .

Pela rejeição, considerando que a aceitação da ênenoa
importará na desconsideração de formas obtidas por vários con
sensos

lP20S14-0 JOSÉ EGREJA PTB
.......... PARECER ••••"'••••

Pela rejeição considerando que a ecetcacac da Emenda
importará na desconsideração de formas obr tuas por var tcs con
sensos

-------------------------------------------------------------~-----------------

lP20Sl5-B JOSÉ EG~EJA PTB
•••••"'.... PARECER •••••••••

Pela r-eje tcâo. considerando que a aceitação da Emenda
importará na desconsIderação de formas obtidas por vários con
sensos -

1P20516-6 JOSÉ EGREJA PTB
........"'. PARECER "'••••••••

Pela rejeição, considerando que a aceitação da Emenda
Importará na cescons tce-acâo de formas cct tcas por- vãr scs con
sensos

lP20S17-4 JOSÉ EGREJA PTa
."''''''''' •• 03<. PAR::'CER .

Pela r-ejetcãc, considerando que a aceitação da Emenda
importar,á. na desconsideração de formas obt idas por vários con
sensos

lP20518-2 JOSE EGREJA PTB
...... "'••• PA~ECER •••"'•••••

a formulação adotada pelo capitulo VII do t ttutc IV do Proje
to atende plenamente às propostas apresentadas Pelo acolhi
mento parcial

lP20S19-1 JOSÉ EGREJA PiB
........... PARECER .

Peja -ej etcão, ccns tcer-ancc que a aceitação da Emenda
tecer-tar-a na desconsideração ele formas obtidas por vários con
sensos -

1P20S20-4 JOSÉ EGREJA PTB
........... PARECER .

As f1nal toaoes da Emenda estão em parte contempladas no
subst ttut tvc

Pela aprovação parcial

1P20S2l-2 JOSÉ EGREJA PTa
.......... PARECER •••"'.......

As finalidades da Emenda estão, em parte, ccntenotaoas
no Subst t tut tvo,

Em assim sendo. somos pelo acolhimento da emenda

1P20522-1 JOSÉ EGREJA PTB
.........." PARECER "

O Projeto na Emenda esta em parte .constoer-aoc no Substi
tutivo

Pela aprovação parcial

1P20523-9 JOSÉ EGREJA PTB
......."'•• PARECER .

Pela rejeição A emenda já parcialmente atenutda

1P20S24-7 JOSÉ EGREJA PTB
••••••••• PARECER ••"'••••••

Os a-t tcos 98 e 99 não dizem r-esoe sto ao M'ntstêrto Pu
blico.

Pela rejeição. A emenda ja está parcialmente ateno tua

lP2052S-S JOSÉ EGREJA PTa
........... PARECER ..

O artigo 10f mencionado na emenda não diz respeito ao
seu texto nem ao cepttutc al\ indicado.

Pela rejeição A emenda já está parcialmente atendida-------------------------------------------------------------------------------
1P20526-3 JOSÉ EGREJA PTa
•••••"'••• PARECER •••••••••

Em que pesem as excelentes sugestões contidas na Emenda
e a perfeita t ecntca legislativa, sou levado a rejeitar a pro
posta, porque ela contraria a orientação contida nas Emendas
j á aprovadas

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20527-l JOSÉ EGREJA PTB
.......... PARECER ."' ..

Apesar de serem excelentes as sugestões contidas na E
menda do ilustre constituinte. e ter-em sido elaboradas com
exuma técnica teçtatat tva somos levados a rejeitar a propo

sição porque centr-ar-ta orientação contida nas propostas fa a
provadas

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P20S28-0 JOSÉ EGREJA PTB
•••• 11<•••• PARECER .

Pelos mesmos motivos que rejeitamos a proposta 1p20527!1
somos, centr-ar-tos a presente Emenda

Pela Rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20S29-B JOSÉ EGREJA PTS
........... PARECER ."' •••"'."'.

A Emenda de autor-ta do ilustre constituinte ccrtte'n exce
lentes sugestões, bem corno está elaborada dentro de perfeita
tecntca legislativa, todavia somos contrários a propoatcãc
por cont r-ar tar- a cr-tentacãc adotada na com1ssão de s ts tema
tização

Pela Rejeição

lP20!530-l JOSE E.GREJA PT8
........... '" PARECER '"

Esta Emenda tem por escopo, conforme esclarece em sua
justificação, quase nada acresce ao Projeto de • Constituição
procura "apenas desbastar a pedra opaca para cesccnr-tr-une'
o cr-tiho''

Apresenta, pois, subst ttutçãc aos dispositivos "do S1s
tema Tributaria uac tonaj v e na redação, busca uma nator- atn 
tese. no mér-ft o , procura o fio t t tcsct tcc das r-atzes f tr-aat 
ctcnats da nossa Sociedade. e u-a Ordem Econômica onde o
Social e o Econômico se nar-ecntzam

EI'1 ccnseouêcta , os dispositivos desta Emenda jà constam
g~scg~~~~~~~~ã~s do -s tetema Tributaria Nacional" do1projeto

Pela prejUdiCIal idade-------------------------------------------------------------------------------
lP2053l-0 JOSÉ EGREJA PTB
......."'•• PARECER •••••••••

A Emenda ccj et tva substituir as seções I e 11 do caortuto
II de titulo VII do Projeto de Constituição da Comtssão de
Sistematização pela redação que propõe

Rel at ivamente as orsccatcões sobre finanças Públ tcas
constantes da seção I r-eferida, propõe o nobre Parlamentar
incluir normas atinentes ã atuação do Banco Central ( 1. e
2 ,art 283), e suprimir o ar-t tço 285.

As inclusões propostas versam sobre matéria de caráter
nf t tcarent e administrativo, que estaria melhor disciplinada
em norma de caráter tnrr-aconst t tuctcnat •

A supressão do art1go 2B3, por seu lado. contraria a cpt
ntãc da maioria dos Constituintes que examinaram a eatér ta em
fases anteriores

Em relação ã sessão "DOS ORÇAMENTOS" vale salientar que o
i lustre ccnst 1tutnte propõe at gumas at terações ao texto do
Projeto mantendo com a redação cr-tatnat a maioria de seus
otscoatt tvcs , ccns taer-anoc que as alterações suaer-toas não se
coadunam com a orientação geral do projeto e considerando
Que, dos dtsoos tt tvcs não eteer-aocs , vãr-tas normas estão
sendo aproveitadas no substitutivo, somos pela aprovação
parcial da emenda------------------------------------------------------------------------------

1P20532-B JOsé. EGREJA ;>TB
••••"''''••• PARECER. ••••••"'••

A emenda, na verdade um substitutivo ao capitulo I da
Ordem Econômica, não traz nenhuma contribuição relevante aos
ctscos tt tvos onde tenta modificar e, a'n sua grande parte, me
ramente repete o texto do projeto, notadamente em seus tntens
or-tnctpats como intervenção do estado, defintção de empresa
nacional e papel do capital estrangeiro na economia nacio
nal

Pela rejeição
---~---------------------------------------------------------------------------

1P20533-6 • JOSÉ EGREJt- PTa
.......... PARECER •••••"'•••

Pela apr-ovação parcial, nos te-sos do substitutivo

lP20534-4 JOSÉ EGREJA PlB
••••••••• PARECER ..

• A emenda trata basicamente da proposta de tornar o Banco
Central independente do Poder txecut tvc dentro de um prazo de
10 anos

Acreditamos Que, a despeito da relevância dos ar-au'nentcs
apresentados .. a matéria é ner-t trrente ã legislação ordinária
A Emenda .cãc ~e coaduna com c atU?l propós1to. de simplificar



1P20534-4 JOSÉ EGREJA PTa lP20547-6 VASCO ALVES PMOB
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a redação do Projeto pela er tmtnacêc de expressões e artigos
nr-esctnutvets

-----------------~:~~-~~~:::~~:_~~:-!:~~~-~~_:~~:~~~~!:~~---------------------
lP20535-2 JOSE EGREJA PTS
........... PARECER •••••••••

A fórmula constante do Projeto da Comissão de Sistemati
zação tem-se revelado consensual em todos os foros de discus
são, merecendo, destarte. ser mantida no subst\tutivo do Re
lator-------------------------------------------------------------------------------

lP20536-1 JOSÉ EGREJA PTS
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe substituir o cecrturc II do r ttutc IX do
Projeto Boa parte das alterações propostas não se coaduna
com a orientação adotada pelo Relator

------------------~:~~-~:~::~~~------------------------------------------------
lP20537-9 JOSÉ EGREJA PTB
........... PARECER •••••••••

A Emenda em questão rot em parte aproveitada no sues 
t ttut tvo. ressaltando-se que, a redação por ele aCOlh!da me
lhor atende aos reclamos atuats das áreas de Educaçao e
Ensino

__________________~:~~_:~~~~::~~_~:~~::~_~:_:~:~~: J _

lP20538-7 JOSÉ EGREJA PTB
........... PARECER •••••••••

A matér ta tratada no pr-tmatr-c artigo do autor está
atendida no projeto como er tncvctos gerais, excrutoa a parte
de meio emntente que passou para capitulo próprio

O disposto no 1 está atendido no 'r t-uto IV, cao II do
Projeto que trata da Competência da União

O proposto no 2 está tmrn tctto no caput do artigo
próprio do Projeto de Constituição

O apresentado no 3 está redigido da mesma forma como
parágrafo único de dispositivo próprio no Capitulo de ütêncta
e Tecnologia

A sugestão do 4 tambem está atendida no artigo próprio
de C T , vinculado ao conceito apresentado no r ttutc da Ordem
Econômica Que trata de empresas nacionais

Por fim, não podemos acolher a üi t tma redação, por
entendermos que a meter-ta deve ser tratada por legislação
ordinária

-----------------~:~:_~~:~~~~::~~~~:~:_----------------------------------------
lP20539-5 JOSÉ EGREJA PTS
••••••••• PARECER •••••••••

Acatada parcialmente no mérito Na sua grande maioria, a
matér-t a aqui apresentada e acatada, embora alguns dispositi
vos estejam em outro cact turc

Quanto à proposta ststenet taaoor-a. em Que contribui o
proponente com um fio filosófico, acredita o Relator que te-

-------------~~:_:~~~~:~:~~~-~~~:::_~~_:~~:::~~--------------------------------
lP20540-9 JOSÉ EGREJA PTB
••••••••• PARECER .

Convem ressaltar o mérito da proposição, pela colaboração
que oferece no sentido de sintetizar o texto constitucional
Em seu objetivo e em parte de seu ccnreuoo. ela ccntnctoe com
Emenda anteriormente acolhida Desta forma, ccnctuurcs por

------------_:~:-~~~~~~~~~-~:~:~~~:_~:_~~~~:_~~_:~~::::~:~~~-------------------
lP20541-7 JOSI:: EGREJA PTB
........... PARECER .

A proposta apresenta extensa contribuição para o cect tutc

~~;~dadj/;:~~~~a~oc~~~~~pia~~ ~go~~xto e c~:~~~saa~~~ct~, ~~
c tcentes com o anteprojeto oriundo da Comissão 'remat tca ,

Entretanto, não podemos acolher na \ntegra a sugestão, em
vista do atual objetivo de esco tmar- o texto de expressões
m-esctndtvets ou relativas a legislação ordtnar ta.

Em essência, r tce aprovada a emenda
-----------------------~-------------------------------------------------------

lP20542-5 JOSÉ EGREJA PTB
••••••••• PARECER •••••••••

O substitutivo foi rejeitado por entendermos que, embora
exista a necessidade de se dar consistência ao texto, é
preciso também perserguir cr-mctotcs que defendam efetivamen
te as populações ind~genas e não ind'genas AS populações in
dlgenas brasileiras vivem realidades m-oer-tas particulares,
onde a terra é o elemento essencial para a sua reprodução f\
stca e cultural Por isso a opção pela manutenção dos cr-tnct
pios básicos que garantam os direitos fundamentais daquelas
populações A extaêncte de maior coerência e precisão levou a
um enxugamento e reestruturação dos cnscoatt tvcs do cac vt t t
do rttutc IX Tirou-se o excesso. manteve-se o essencial para

-------------~-~~~::~~~-~~~~::::_~~~~:::~::_----------------------------------
lP20543-3 VASCO ALVES PMDS
............... PARECER •••••••••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do t ex-

------------_!~_:~~::::~:~~~::-:~_:~:~~~:~~~--~:~~-~:~:~~~~--------------------
lP20544-1 VASCO AL.VES PMOB
............. PARECER •••••••••

Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do ar-t
257, substituindo-se o termo vatcr-taação pelo termo benet t 
cio, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição
de melhoria ~

Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a va
tcr-taacãc é Que expressa o beneficio proporcionado ao tmóve t ,
pela realização da obra publica Reforça essa assertiva o fa
to de que se não houver valorização não se poder-a cobrar a
contribuição de melhoria

aoeaats , sob o aspecto r-ecectcnat , verifica-se que a uti
lização do vocábulo nener tctc. em substituição ao termo valo
rização, afetaria a clareza do ctaccs tt tvc supracitado

-----------------~:~:_~:!:~~~~-------------------------------------------------
lP20545-0 VASCO AL.VES PMOB
.............. PARECER •••••••••

Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribui
ções prev1stas na conet ttutcac integrem o art 257 juntamen 
te com as demais espécies tributarias impostos, taxas e con
tribuição de melhoria

Não obstante o seu carater tributário, entendemos devam
as contribuições ser mantidas paralelamente às demais figuras
tr-tbut ar-tes , observando-se, porém, o utsccstc no ar-t 264,
itens I e UI

Tais contribuições apresentam car-act er-tst tces especta 
t tss teas , cest tnanoc-se a necessidades as mais diversifica 
das, o Que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que
lhes tem sido dado em nossas ccnst ttutções , acentuando o seu
aspecto parafiscal

Em face do exposto, e não obstante as razões tnvccadas '
pelo ilustre Autor da Emenda, consideramos mais condizente '
com o nosso sistema tributário a forma Que lhes foi dada -

-------------~~-~~~~:!~--------------------------------------------------------
lP20546-B VASCO ALVES PMDS
.......... PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando que a inclusão da Emenda tu-

-------------~~::~:~~-~~:~~:_~::~~:~:~~~~--------------------------------------
lP20547-6 VASCO AL.VES PMOB
.......... PARECER •• ~ .

O assunto é de tal modo amplo e complexo que só atr-eves
de normas locais e estaduais se poderá regulamentá-lo Damos,
portanto, parecer pela rejeição, por se tratar de norma in-

fraconst i ructonat-------------------------------------------------------------------------------
lP2054B-4 VASCO ALVES PMDB
.......... PARECER •••••••••

-------------~_:~:~~~-~~-~~~_:~~~:~~~~-----------------------------------------
lP20549-2 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARE:CER .

E nosso parecer que os requisitos para cr-tacão. incorporação,
fusão e desmembramento devam ser eatebatectoos por le' com
plementar estadual, conforma a tradição juddica brasileira
O 4 do artigo 49 passou para o artigo 57
Aprovda

1P20550-6 VASCO AL.VES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Esta Emenda estabelece que são vedados cr-tvt teatos e
exceções Quanto ao tncceto de renda e proventos de qualquer
natur-eza, para tanto dando n~va redação ao item III do ar-t
270 do Projeto de ccnet ttutcãc

Realmente, a coerência do sistema adotado torna tnvta
ver a concessão de tratamento fiscal privilegiado

------------------~::~.:~~~~::~~-----------------------------------------------
lP20551-4 VASCO ALVES PMDB
........... PARECER •••••••••

O Projeto de Constituição já estabelece a competência oa
r-a legislar sobre proteção do meio amntente e controle da oc

~~~~~~1 ai~~;~s~~~l :~~~~~~n~ol:~~si:~~go~e~e~~i ~~n~;~~~~~scâ~
seu tnt er-esse Entendemos que o uso de agrotóxicos ccnst ttut
matéria a ser regulamentada pela legislação ordinária r-eta

rente á proteção ao meio ambiente Desta forma, ccncrutncs pe

------------_:~-~~:~~~~:~:~~~:~:_~:_:~:~~~_:~_:~~~:----------------------------
lP20552-2 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER •••••••••

Concordamos com a supressão da norma da ar tnea "d'", do Item
IV, do artigo 17. do Projeto, por se tratar de matéria de lei
or-d tnar-ta
Quanto á redação da norma da at tnea "a" do mesmo item, prefe
rimos a Que manifestamos atr-aves do parecer à Emenda
lp16815/5
~ela aprovação parcial

lP20553-1 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER .

Pela aprovação considerando, sobretudo, a subordinação
do exer-ctetc dos direitos e deveres conjugais aos tnter-esses

--------------~~-~~~~:_--------------------------------------------------------
lP20554-9 VASCO ALVES PMDB
............ PARECER •••••••••

A proposição não concor-r-e para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20555-7 VASCO ALVES PMOB
............ PARECER •••••••••

Pela r-ej ercão, conatceeanco Que deve ser mantido o
princ1pio geral adotado na Constituição de Que a pessoal Que
exerce função em que o Poder não poderá simultãneamente exer-'

-------------~:~_:~-~~:~~------------------------------------------------------
lP20556-5 VASCO ALVES PMOB
• •••••••• PARECER •••••••••

A preces .cão não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_!~-~~~:!~:~:~~~~:_:~_:~~~~~~:~~--~:~~-~:~:~~~~--------------------
1P.20557-3 VASCO AL.VES PMOB
••••••••• PARECER .

ccnctutaos pela aprovação parcial da Emenda, na forma do
Substitutivo--------------------------------------------------.----------------------------

1P2055B-l VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe nova redação para as a l tneas "a" e "b"
do item III do artigo 17 do Projeto

A matar-ta de que trata a Emenda será devidamente tratado
no Substitutivo em tramitação

------------------~:~~-~~~~~:~~~-~:~:~~~---------------------------------------
lP20559-0 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARE.CER •••••••••

Entendemos que os obf et tvos da proposição em estudo já se
encontram contemplados na forma em Que se expressam as dispo

stcões sobre meio ambiente inseridas no Projeto de Constitui

-------------~~~--~:::~-~~~~~:_:~~::~~~~-~:~~-~~:~~:::::::~~~:_~~-~~:~~:_-----
lP20560-3 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda propõe o acresci mo de at tnea -"x-- ao item X do
eet \go 17 do Projeto. concernente aos teansccr-tes colet 'vos

A matér-Ia merece ser considerada e inserida no texto,
com as adaptações r-eoactceats , Que se r taer-em necessárias

------------------~::~_:~~~~~~~~-~~~:~~~.:_-------------------------~-----------
lP20561-1 VASCO ALVES PMDB
............. PARECER .

O ar-t 12 do Projeto de Constituição subordina o exerci cio
do direito de propriedade á conservação dos recursos naturais
e a proteção do meto amblente e assegura o direito a informa
cão Desta forma, conctutsos pela cr-ajucrctat toeee da Emenda
em estudo

lP20562-0 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela rejeição, considerando Que o dtspcstt tvc só está
se referindo aos dos -aaentes publlcos-, não aos "eaenees eo
Ht\cos", tanto assim Que o Subst1tutivo do Relator faz men -

-------------~~~_:_~~~~~~:~-~~~~~~~--------------------------------------------
lP20563-8 VASCO AL.VES PMDB
............ PARECER •••••••••

Pela aprovação parcial, isto é, supressão do 10 do
artigo 66 e contra a supressão total do tnctsc V do artigo
57, visto a necessidade de se dar uma norma geral ã matéria
na Constituição-------------------------------------------------------------------------------

lP20564-6 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

comoar-t 1 jhaeos da preocupação do eminente Autor da Emen-
da, pela importância do assunto Contudo as normas que com-
põem a matéria constitucional f a atendem aos objetivos da
emenda, ccts visam de forma tmat tctta, aos efeitos pretendi
dos

lP20565-4 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O valor dos bener tctos previdenciários sempre dependem do
tempo de trabalho e contr-tbutcãc do segurado. Ooravante, caso
sejam aprovados os or tnctptos da -seret tvtceoe- e "dt str-tbu
t tvtoaoe- dos beneficios, o valor destes dependerá. tambem•
da faixa de renda do segurado, vez que se objetiva dar mais a

-------------~~:~~~~~~:-~:~~~_:_~~:::~:~~~-------------------------------------
lP20566-2 VASCO ALVES PMOB
•• , ••••• " PARECER •••••••••

O sistema de correção do valor dos benet tctos proposto
pelo autor da emenda e casutst tco. vez que adota, como parâ
metro, os tnctces de alteração do salário mtntmc Se este pas
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1P20566-2 VASCO ALVES PMOS 1P205B7-S VASCO ALVES PMOB

1P20!:l86-7 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER ..

Pela rejeição, considerando que o assunto ja foi consi
derado alhures

1P2D572-7 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER .

Pela r-ejetcêc. ccns tce-encc que a tnctusãc da Emenda
acarretaria ecntr-ectcões com outros dispositivos

1P20568-9 VASCO ALVES PMOB
"'''' PARECER .

Acolhemos, em parte, os termos da Emenda
Pela aprovação parcial

sal" a ser revisto atr-avés de tndtces inferiores aos da tnt t a
ção occr r toa no per 'iodo, os segurados não serão prejudicados
Por isso, pr-erer-tecs a redação adotada pelo projeto, Que fala
e"l tr-r-ecut tbtt toace do valor real dos nener tctos

ctptce

11'20593-0 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER •••••••••

Nada 1mpede Que os Mun1c\p1os cons tqer-em como urbanos teó
vets Que se não cest tnee a arcoucêc eaeccecuar-ta, desde Que
os considerem tntear-antes da zona ur-nana.nreencntcos no caso,
outs ttos le9a'is A destinação dos imóveis, portanto, não é
de f1gurar no texto constitucional

Pela rejeição
------~------------------------------------------------------------------------

lP2Q595-6 VASCO ALVES PMCJB
........... PARECER .

O tema mereceu tratamento aoeauacc no subst 1tut tvc Pe
lo não acolh'imento

11'20594-8 VASCO ALVES PMDB
" •••••••• PARECER •••••••••

O estabelecimento de um tato nacional é ut t t e mesmo ne
cessaria, para resguardar os contribuintes de abusos que coe
san vir a ocorrer

Pela rejeição

11'20598-1 VASCO ALVES PMOB
••••• "'••• PARECER .

O emtnente Constituinte Vasco Alves quer Que o imposto
rural tribute a propriedade predial e territorial e não 50
esta (ar t" 272, I)

O Projeto da Comissão de sf etemat taacãc, tooavta. preser
va a 1imitação anterior ás propriedades territoriais, r-et te
r-ando dtscos tcêc das duas ultimas Constituições

Pela r-eje tcêc-------------------------------------------------------------------------------

1P20588-3 VASCO ALVES PMDB
••••• ",••• PARECER '"

A imunidade tributaria dos templos de qualquer culto tem
assentada sua abrangência e seus t tmt tes na doutrina e na au
r-teceuoêncta A explicitação pretendida na emenda poder a in
clusive levar a interpretação mais r-est o t t a Que a vigente,
oetxanoo de apl tcar-ee por exerctc. a embarcação, vetcutc ou
avião, usado como templo IIlóvel, excrus tvenenre para a prát lca
do culto, Que a doutrina considera abrangidos pela imunidade

-------------~~-~~~=-~~_::~:~-~~~=~::_---------------------------------
lP20SB9-l VASCO ALVES PMDS
....... "'••• PARECER •••••••••

Obj et tva a Emenda sunst ttut r o termo "empréstimos compul-
sórios" por "tmoostos r-est ttutvets ". porque o. enm-eet tno e
sempre voluntário, o contrário de ccecutecr-tc

Embora concorde CO'l1 a tnor-ocr teoace apontada, não parece
que a correção adequada seja tr-ansror-mar- o emprest teo em im
posto Ha muitas exigências para os impostos que a Ccnst ltut
cão não deseja estender aos empréstimos São tnst ttutcs di
versos Os impostos repousam em fatos geradores Que rn-ec i sam
ser ceetntoos com grande cuidado, o Que exige tempo e pesqui
sa para introdução de cada novo imposto, já o emprest1mo com
putsor-to previsto no Projeto ut t 1tzar-a os fatos ser-aoor-es dos
impostos existentes, podendo ser est.rutur-arro e cobrado sepa
radamente, prestando-se, pois, como tnstr-umento ee tcea para

-------------~:~~~~~~=~:~-~:_~:~~~:~:-:~-:~:~:_~:_:~~~~~~~~:_~~~:~:~-----------
1P20590-5 VASCO ALVES PMDB
• ••••••• " PARECER •••••••••

Objetiva a Emenda seja estendida aos Mun1c\pios a compe
tência para instituir outros impostos além dos que lhes são
nominalmente atr-tbutoos A justificativa e a de que os Muni
eretos devem dispor de recursos para amnt iação de suas atri
buições locais

Ora, o Projeto já atribui 3 -mccstes aos Mun1c'pios e a
lém disso arnca os autoriza a cobrar taxas e ccntr tbutcões de
melhoria Com os primeiros atendem necessidades aer-ats da po
pulação e com as últimas se indenizam de serviços esoectr tccs
ou obras rei tee no interesse dos MU'lic'ipios

Tendo em vtete Que a mator- tarefa dos Munic~pios e a de
prestação de ser-viços e a ree t taacão de obras para a popula
ção, as taxas e as contribuições de melhor1a só por si ja
bastariam para provê-los de recursos, pots que não na limita
ção no numero de taxas e de contribuições Para as tarefas
df f usas , custeadas por impostos, mats próprios dos Estados e
da União, são suficientes os impostos discriminados no Proje
to.

1P20597-2 VASCO ALVES PMDB
• PARECER ••••••• "'.

A~ taxas e a contribuição de melhoria, alem dos impostos
de competência mcntc-nat , são os meios r-enutares ce obtenção
dos recursos para os programas de desenvolvimento das comunas
que contam, ainda, com as tr-ansrer-ênctas da União e dos Esta-
dos Pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP20S96-4 VASCO ALVES PMOS
••••••••• PARECER .

O tratamento adotado no Substitutivo parece-nos o mais
adequado

Pela rejeição

1P20591-3 VASCO ALVES PMDB
•••••••• '" PARECER •••••••••

A Emenda propõe a inclusão de- mais um item no artigo 286
para impedir seja o Munic\pio ccmne t too a pagar a ccnt r ttnrt
ção previdenciária do empregador

a assunto está deslocado, corcue no t tturc Vlí, relativo
ao Sistema rr-tbutãr to. não Se trata da instituição oe ccntr-t
butcões - do que .oecor-r-e não ser este ti toca! próprio para
disciplinar sua isenção ou imunidade

Além disso, a matéria cabe melhor na legislação creme
ria, na qual são definidos os contribuintes, as isenções as
bases de cálculo, etc Não deve, pois ser objeto do dtspostt t
vc constitucional, se ficou afeto â lei indicar Quem deve

-------------~~~~~-~~~-~:_~~~:~~~~~~~::_~~:~~~:~~~~~~~=------------------------
lP20592-1 VASCO ALVES PMDB
••"'•••••• PARECER ..

Objetiva a Emenda seja estendida aos auntcrctos a compe
tência par-a tnst t tutr- outros impostos além dos Que lhes são
nominalmente at r tbutucs , A just1f1cativa é a de Que seria uma
questão de just tca e PQuidade para com os Municípios

Ora os Mun1cípios estão inteiramente 1 tvr-es para a ins
tituição de taxas remuneratórias dos ser-vtcos prestados aos
mcntctces e podem tambem cobrar contr-tbutções de melhoria I

para as obras que provoquem valorização de teovets Alem dis
so, P21'2 atender aos serviços públicos gerais, dispõem de 3
impostos discriminados no texto do Projeto.

Asstm, estando os Municípios suficientemente aqutobce 
dos, não na que falar em 'injustiça ou tnecutoaoe pelo sim 
ples fato de assegurar-se á União e aos Estados a faculdade
de criar outros impostos e negar-se a mesma faculdade aos Mu
ntcrctos Estes têm atr-teutcõee diferentes, mais cent r-aoas •
na comunidade Tocai - para cujo t tnancramenro o 1nstru 
mento Ideal é a taxa e a contribuição A Unfão e os Estados,
estes sim, m-ectsam recorrer de preferência aos impostos

---------------------------------------------------~---------------------------

1P20599-9 VASCO ALVES PMDB
• •••••••• PAr:tECER •••••••••

Os terrenos de marinha sempre foram bens de ooetntc da Un1ão,
o QUe tem sido, inclusive, benee tcc para evt'tar- coss tvets ex
plorações imobiliárias e para garantir Que desses bens possam
usufruir as pessoas ate de mais baixa senoa fam1liar-------------------------------------------------------------------------------

PMDBlP20567-1 VASCO ALVES
••••••••• PARECER ••"'••••••

Pela r-ef etcêc
A Emenda apresenta dtsoos tt tvc de conteudo
tnfra-const I tucfonal

11'20584-1 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER ....."'......

O texto proposto não se coaduna com a orientação geral
adotada para a merér-ta

------------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
lP205B5-9 VASCO ALVES PMOS
••••••••• PAREC!:R •••••••".

Pela ecr-evecêo. em vista do arrazoado constante de jus
t1f1cão

1P20S87-5 VASCO ALVES pMOa
.......... PARECER •••••••• "

eeta rejetção. ccnstder-ancc que a Marinha é orgão fede 
ral e portanto seus bens não poderão ser atribu1dos aos Mun1-

11'20574-3 VASCO ALVES PMDB
•••••••". PARECER ••••• "'•••

A matéria tratada pela Emenda CID ilustre autor pertencia
ao cemtuto da ctêncta e Tecnologia Na fase de tr-amt tação do
Projeto de Const ttutcãc, este assunto foi transferido para o
o t t tuto IV - da ür-santeacãc do Estado - (cap II Da União),
onde está atend1da

-----------------~:~~-~::~~~~~~:::~~~::_-------------------._------------------
lP20575-1 VASCO ALVES PMDEI
•• " •••••• PARECER •••••••••

Cuida a emenda do altstamento e visto dos estrangeiros
Que preencherem as condições de per-manêncí a regular e r-es t >

cêncta no Pats por cinco anos
O projeto e o sunst t tut tvo incluem entre as condições de

elegibilidade, a nacionalidade br-as t t etr-a
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'20573-5 VASCO ALVES PMDB
•• "' PARECE~ •••••••••

Pela aprovação parcial, no tocante a eeot tacãc das com
petências dessa just rca, igualmente no tocante à auto-execu
toriedade da implantação da .rost tca Agrária Validos os fun
damentos da j ust 1f i cação da emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P20571-9 VASCO ALVES PMDB
••••• "'••• PARECER "'••••• "'••

Acolhemos, em parte, os termos da Emenda
Pela aor-ovacão parcial

--------------._----------~----------------------------------------------------

11'20570-1 VASCO ALVES PMOB
............ PARECER •••••••••

Pela r-efetcãc A providência eactcnat taa, entretanto,
não compensa a alteração em vtsta das outras emendas r-etat t 
vas ao assunto

1P20569-7 VASCO ALVES I'MOB
.......... PARECER .

O texto proposto 'inverte categorias, at tmtnanndo a ex-
pr-essão "ntr-et tos culturais", Que d1rige todo o esntr-t tc do
centtuto, no Que tange a cultura

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

11'20576-0 VASCO ALVES PMDB
•• " •••••• PARECER .

O ccnteuuo da emenda apresentada refere-se a eater-ta Que
'figuraria melhor em legislação complementar Merecera, POis,
adequada ccnstoer-acão. na ocasião propr a.

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta rej etteoa------------------------------------------------------------------------------

1P20S79-4 VASCO ALVES PMOB
•••" PARECER ..

PeTa rejetcãc. com base nos argumentos expendtoos no pare -

-------------~:~-~_:~:~~=-~~--~~~:~~~:~----------------------------------------
11'20SBO-a VASCO ALVES PMDB
.......... PARECE.R .

A emenda dtspõe sobre matar ta t tptca de lei cr-ctnér ta---------------------------------------------------------------------

lP20!5B2~4 VASCO ALVES I'MOB
.......... PARECER •••• "'.....

Em cenee tctc da concisão de texto cons t t t ucf cna't ,
transferiu-se toda meter-ta oet tnt t ór ta crcsr-eaer tca para
ocasião posterior, a ntvet de sistema nacional untcc de sau 
de.

-----------------~:~~-~~~:::~~-------------------------------------------------
1P20583-2 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER •••••••••

Os objetivos da proposição em estudo ja se encontram aten
c toes pelo Art 407, em sua atual redação, cOlllbfnac:lo com o Art
17, do Projeto de Constituição Desta forma, conctutncs pela
prejudicial idade da Emenda-------------------------------------------------------------------------------

1P20577-B VASCO ALVES PMOB
••••••• "'. PARECER ••••• "' •••

Os objet tvos oer-seautoos Pela Emenda confl1tam com a
orientação adotada pelo Substitutivo

---------------------~::~-~~~:~:~~-------------~-------------------------------
lP20S78-6 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER ...... "'•••

O sistema de correção do valor dos beneficios proposto
pelo autor da emenda e cesutst tco, vez que adota, como parâ
metro os tnutces de alteração do sa tar tc m\nirro Se este pas
sar a ser revisto atr-eves de índices inferiores aos da tntta
cão ocorrida no per-todo os segurados não serão prejudicados
Por isso, preferimos a redação adotada pelo projeto, que fala
en tr-r-anut ttit t tdade do valor real dos bener tctos

11'20581-6 VASCO ALVES PMOS
••••••••• PARECER •••••••••

O conteudc da emenda apresentada refere-se a matéria que
figuraria melhor em legislação complementar Merecerá, pois,
aoeouaoa cons i oer-ecão. na ocas i ão pr6pr 1a

Com relação ao texto constitucional, consideramos a pro
posta r-ej ef taoa-------------------------------------------------------------------------------
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1P20600-6 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela r-eaetcãc, ccos toer-enoc Que a tnctusãc do pr-ooos
to resultará em ouct tcecãc ou r-ecet tt tvteeoe

lP2060l-4 VASCO ALVES PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

é ccvtc que os Estados podem prestar ass tst êncta aos Mun1cí
ctcs , o que torna tnccuc o dtspcstt tvc proposto Por outro
lado, a matéria é tntr-aconst t tuc tonat Portanto nosso parecer

-------------~-~::~-~:~:~~~~---------------------------------------------------
lP20602-2 VASCO ALVES PMOB
•• "'''' •••• ''" PARECER "'-"''''.'''-'''.

A exceção proposta oesouat tr tcar-ta. na pratica e na teor-ta o
cr-mctctc a que se acer-ta Pelo não acolhimento-------------------------------------------------------------------------------

1P20603-1 VASCO ALVES PMoB
"'."''''._.'''. PARECER ••• "'•••••

O disposto na seção sobre os servidores eubt tcos atende
Proposta Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P20604-9 VASCO ALVES PMOB
.""•••*"'. PARECER " ••••••••

-------------~~~:~!~~-~~~::~:~!:_-~::~-~~~:~~~:~:~-----------------------------
1P2060S-7 VASCO ALVES PMoB
••••••••• PARECER ......"'•• '"

--- ------------~~~:::~~-~~~~:~~~_:_~~:~~~~~--~::~-~~~:~~~:~:~-----------------
1P20606-S VASCO ALVES PMoB
•••••• "''''''' PARECER "."'''"••••

Há engano, na jusr tr tcecãc da Emenda, quando af1rma que a
coecetêr-cta residual ter-ta s tco estendida aos Mun1c'lpios, no

"ar-t 261 do Projeto de Constituição Essa comaet êncta s6 está
prevista para a Un1ão, os Estados e o ütat r-t to federal Con
secuentemente. a Emenda esta prej tdtcaoa

-----------------~~:~-~~:~~~~:~~:~~~~:_----------------------------------------
lP20S07-3 VASCO ALVES PMOB
••" ••••• " PARECER "'." ••••• '"

O exame da Emenda e r-escect tva jusf1ficação apresentadas
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera 
cão proposta ccnt r tnut para o eaer-retccamentc do Projeto ,
tornando-o mais completo, cr-ectso e consistente-------------------------------------------------------------------------------

lP20608-1 VASCO ALVES PMoB
"' ••"'*"'''*'' PARECER ,,"'''''''*'''''''''''

Compart t t hamos com a preocupação do nobre autor da
Emenda pela tnccr-tâncta do assunto Contudo entendemos '
que a mater ta em questão deve aer objeto de norma em lei
complementar-------------------------------------------------------------------------------

lP20609-0 VASCO ALVES PMOB
"''''.'''*''''''''' PARECER "'•• ,,**"''''-

A acrectacãc da Emenda do nobre Const1tuinte levou-nos a
conclusão de que ela pode ser aceita parcialmente, porquanto
trata de aspectos que contribuem para o aperfeiçoamento do
Projeto, na parte referente -nos cr-cenentos- , tcr-nanoo-o mais
consistente Nosso entendimento é que todo o dtecos tt tvo deve
ser- suor 1mtdo------------------------------------------------------------------------------

lP20610-3 VASCO ALVES PMOB
•••• ,,"'••• PARECER "'''''''.,,'''.,,''

Pela rejeição, considerando Que a eatér-ta não é per-t t
nente ao texto Const t tuctonar da União

lP20611-1 VASCO ALVES PMDB
•• "'•••• "'''' DARECER ".".*.,,"*

Pela r-ejetcâo, cons rcer-enoc que o novo suost ttut tvc do
relator deu outra redação ao otscos tt tvc
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lP20622-7 IVO VANDERLINDE PMDB
........". PARECER "''''''' .... ,,'''•

Pela rejeição, por se tratar de meter-ta que pode ser nor-'

-------------~::~:~~:_:~_::~:_:~~~::~:~::~::_~~-~~~~~~~~~::_-------------------
lP20623-S VASCO ALVES PMOB
."'''''''•••,,* PARECER ."'" •• ""."

O Projeto na Emenda esta em parte considerado no Substi
tutivo

Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------
lP20624-3 VASCO ALVES PMOB
" •••••"'." PARECER •••••"'.".

A aater-ta tratada pela Emenda do 'Ilustre autor pertencia
ao capitulo de Ciência e Tecnologia Nas fases de tram1ta
cões do Projeto de ccnst ttutcãc. este assunto foi tr-asnrer-too
para o titulo rv-ce ürnantaacãc do astacc-r cao II Da Un1ão).-
onde está atendtua -

Pela cr-efuctctattoeee.------------------------------------------------------------------------------
lP20625-1 VASCO ALVES PMOB
.".* ••"'." PARECER ... "'•• "''''".

A participação nos lucros da empresa, nesvtncutaoa da
remuneração é o cr tnctptc cr tecr-ctat que não pode deixar de
f1gurar no texto const ttuctonet Por uma questão de just1ça,
o trabalhador tem dtr-e t to a uma ca-cete do lucro que nada
mais é que um produto de sua colaboração. Quanto ao aspecto
da "integração na vida e no desenvolvimento da empresa", en
tendemos Que, embora sendo o tdeat , não há como cbr-tnar-, mas
~ada impede qeu as par-tes o façam

lP2062S-0 VASCO ALVES PMOB
"'..."""... ,, PARECER *••••"'.,,"

O texto proposto não se coaduna com a cr tentacãc aer-at
adotada para a meter-ta

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------
lP20S27-a VASCO ALVES PMoa
"''''.'''.*'''.* PARECER "."",,,,,,,,,, ••

Acolhemos, em parte, os termos da Emenda

------------------~::~-~~~~~~~~~-~~~:~::_------------------------------
1P20628-6 VASCO ALVES PMDB
"."' ..... "'.'" PARECER "''''*'''''''''••

A matéria, objeto da emenda, mereceu dos const trutntes
empenhados na presente fase de elaboração da nova Carta aten
ção muito eecectat , e acreditamos que ao tema foi dado o tra
tamento conat aente com a sua tmccr-tâncta

Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional,
parte da emenda deve ser acolhida pelo Substitutivo

------------------~~~~~~:_~~~~.:_~:~~-~~~~~~~~~-~~~:~~:------------------------
lP20629-4 VASCO ALVES PMOB
••"''''''''''''*. PAREC::R "'."."''''*''''''

A_el<igênc1a de m-evta aprovação legislativa para a tnter-van
çao estatal no comtnto eccnôntcc e sua suncr-dtnecãc aos impe
rativos da segurança nectonat ou a relevante Inter-esse COle
t tvc, oenar-ca um conjunto de r-equtsf tos r-eçutacor-es desse
processo de intervenção que, acreditamos. necessariamente tn
cor-cor-e dentre outros, o da ccnoat tntt taecâo deste processo
fetos var tos ntvets de governo

----------------~~~~-~:~:~~~~--------------------------------------------------
lP20630-B VASCO ALVES PMDB
"'**"'."''''•• PARECER " ..*"'••••'"

A elevação ar-ecat tva da par-t tctcacêc dos Estados, üts tr-t tc
Federal e auntcrptos na arrecadação tributaria, como orevteta
no Hem II do 10 do af't1go 461. fol a formula encontrada
desde a succcmtssãc dos Tributos, para poes tnt t tter- as acoec
d~ções necessárias e oecorr-entes dessa elevação Pela r-ejet 
cac

1P20612-0 VASCO ALVES PMoB
••*.*.".'f. PARECER ".""''''',,••

Com base no texto do projeto sob exame, podemos pr-ever- Que
a futura ccnst ttutcão atr-tbutr-ã novos e pesados encargos â

pr-evrdêntce Social Desta forma, consideramos mais sensato
Observarmos como a entidade se comoor-tar-á apoa os primei-
ros meses de promulgação da nova carta magna, para, então, a
través de tet cr-dtnar ta, promovermos as COrreções que se nos

-------------~:~~~~~~:~-~:::::~~~~:_-------------------------------------------
lP20613-B VASCO ALVES PDS
"''''.,,''' ••*''' PARECER •••••••• '"

E. tndtscut tve t que a menta de vida do brasileiro aumentou
consideravelmente nas ultimas décadas Provas de tal esser-t t
va encontramos nos dados que, sobre o assunto." são fornecidos
pelo IBGE Diante desse fato e das dificuldades financeiras
do oats julgamos tnjust tt tcevet e inoportuna a diminuição
tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de apo
sentadorias

Pela r-eje tcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP20614-6 VASCO ALVES PMDB
"''''''**•••+ PARECER ••*."'''' ••'''

A Emenda cr-cccs ta e contemplada cer-ctatmente, sem seu
mérito, no texto de r-ovo Projeto de Constituição-------------------------------------------------------------------------------

lP2061S-4 VASCO ALVES PMDB
*.""•••*'" PARECER ••••• "'01<"''''

Pela rej-eição A emenda ja está narctatmente at endtoa-------------------------------------------------------------------------------
lP20616-2 VASCO ALVES PMOB
.*"'••"'."''' PARECER ."''''''''''*''' ••

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex
to constitucional em elaboração Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20631-6 VASCO ALVES Pr,lDB
.*"*"'•• *" PAREC=::R .",,,,..,,,.,,,...

A zmenaa objeto de apreciação é das mata justas e com
plementa o texto do Projeto de Constituição, de forma louva
ver
__Pe1a aprovação

-------------------------------------------------------------------------------
lP20632-4 VASCO ALVES PMOB
••••• *••• PAREC:;:R "''''".'''''''''''''

Pela rejeição A emenda já está oar-ctatnente atendida-------------------------------------------------------------------------------
1P20633-2 VASCO ALVES PMoB
•••••••• " PARECER "'''''''*''''''''''''''

A êmenaa trata de assunto atinente á Ordem accnómtca ,

-------- ---_::~~~.:_-~~~:~~:~.:_-~~~:~~:~~~:_-~~:~~~~:~~~---------------
lP20634-1 VASCO ALVES PMOB
."",.*"."" PAREC:::R ."''''''' ..."".

Em nosso substitutivo, temos a tntencão de consagrar a liber
dade de associação s tnotca t acut proposta
~e1a aprovação, com out r-a redação

lP2063S-9 VASCO ALVES PMDB
"'''' ••••• '''. PAREC;:R ".""'".",,..

Pela orefuctctat toaoe A emenda já está totalmente aten
d1da

lP20636-7 VASCO ALVES PMOB
"'.....*.... PAREC:=:R *"''''''.***.

Acolh1da earctaunente nos termos do Sutist t tut tvc do Re
lator Quanto aos aspectos que não f1guram no texto se
r tam merncr- apr-ecf acos se se tratasse de legislação cr-utnã 
e ta

lP20639-1 VASCO ALVES PMDB
..... "'...... PARECER "'" •• "''''''''''*

Pela rejeição, considerando que o assunto é polêmico e já
houve consenso alcançado em d1scussões enter tcres , consenso,
este que está contido no Substitutivo do aetatcr

lP2063B-3 VASCO ALVES PMoB
"'."'*"''''.** PARECER *••• ,,"'."''''

Pela r-ejetcãc, ccnstder-anoc que o Estado ja foge des
ta prerrogativa e inclusão do assunto na const ttutcâo apenas
tmocr-tar-ta a sua maior ampl1tude-------------------------------------------------------------------------------

lP20640-S VASCO ALVES PMoB
"'"."' •• "',," PAJ:l.ECER ""••,,*.*'"

A emenda propõe a criação ao Ministér10 da Defesa
Tal medida, nos Estados onde foram cr-tacés , não tem oferecido
a resposta Que se supunha esperar
Pelas observações feitas nesses Estadas a confusão
admin1stratlva e de operações tem sido cesest teutaocr-e de sua
1mplantação
Pela rejeição

1P20637-S VASCO ALVES PMoB
""'.**.*"'''' PARECER .."'•••••"'*

A Emenda propõe nova redação para a allnea QaQ do item
11 do Artigo 17, do Projeto, outorgando legit1midade proces
sual a ent tuades de classe e essoctacões para r-ecr-eeentarce-,
em f uteo, seus r t t tacos

A matéria vem devidamente tratada no substitutivo em fa
se de elaboração
_ Pela aorovecãc parcial----------------------------------------------------------------------- ._------

PMOB1P20641-3 VASCO ALVES
"'.... "'••• '" PARECeR •••"'*"'*"'*

1P20617-1 VASCO ALVES PMOB
•••"' ......"'* PARECER *"''''''''''*'''''*

Pela eef etcãc Trata-se de dispositivo estranho aos cr-tncf 
ntos de descentralização administrativa e r tnancatr-a-------------------------------------------------------------------------------

lP20519-7 VASCO ALVES PMDB
"''''''''''''''*.''' PARECER ••**"'" •••

o acr-esctnc proposto teria por efeito tornar tnecuc o pr-tnct-

-------------~~~.:_~:~~-~~:_~~~-~~~:_~::_~:~~~~~~-------------------------------
lP20620-1 VASCO ALVES PMoB
"'."''''''''''''''. PARECER *"''''''•••••

O eminente Constituinte Vasco Alves quer mtr-oouz tr-
no er-cjetç de Constituição, obrigação de a União destinar 1%
de sua arrecadação tr-tcutar-ta ao Fundo Nactonat de aeecrma A
ar-ar-ta. act tcenoc os r-ecur-sos na tnoentzacãc de ter-r-as cesa 
cr-cnr-taoae e na 1mplantação de tntr-a-estrutur-a nas ár-eas de
assentamento de trabalhadores r-ur-a ts eener tcteoos pelos pro
jetos de reforma agrár1a

Data venta. a desttnação do produto da r-ecet ra tributá 
ria deve ser feita no orçamento anual, onde o Congresso Na 
ctcnat precisa cectdtr à vista de programas concretos, ne
cess tcades e situações, em exame global cer-tamente mudam
as necessidades no tempo, sendo inconveniente amarração de

-------------~~::~~:~--~:~~:~:~::_~~:_~~::~~:~_:~~----------------------------
lP20621-9 VASCClALVES PMDB
•• "'•• "'••• PARECER •••••"''f.'''*

Pela rejeição, considerando que o ensino é de fundamental

-------------~~~~~:~~:~~-~~~~-~-~~~~~~~~~--------------------------------------

lP2061a-9 VASCO ALVES PMoB
""'''''' •••• ''' PARECER "" •••••••

Pela rejeição, considerando que o novo sucat t tut tvo do
Relator jã deu dteer-ente redação ao dispositivo-------------------------------------------------------------------------------
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Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do
Relator deu diferente redação ao disposH tvc-------------------------------------------------------------------------------

lP20S.q2-1 VASCO ALVES PMDS
••••••••• PARECER ..

Pela rejeição, considerando Que o assunto e polêmico e já
houve consenso alcançado em discussões anteriores, consenso,
este que esta contido no subs t t tut tvc do Relator-------------------------------------------------------------------------------

lP20S.q3-0 VASCO ALVES PMOB
."'"."" PARECER .

O pretendido pela Emenda conf t t ta com a orientação ado
tada para a elaboração do Substitutivo Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20644-B VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER ••• "'•••••

Pela rejeição, considerando que a covteceoe da pr-ovt 
oãncta dispense sua inclusão no texto constitucional Que deve
ser antes de tudo conctsc

lP20645-6 VASCO ALVES POS
••••••••• PARECER •••••••••

A Emenda versa matéria a ser objeto de legislação ordi
nária

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
lP20646-4 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhemos, em parte, os termos da Emenda
Pela aprovação parcial-------------------------------------------------------------------------------

1P20647-2 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER ••• 'l<•• 'l<••

A matéria da at tnea ~f-, oo Hem IV, do artigo 17, do Pr-oje
to, jâ está contida na t tbercaoe sindical oet tntoa em outro
dispositivo, o Qual pressupõe a garantia do exer-ctctc da ati
vidade sindical
Como a Emenda propõe a manutenção da norma, sob outra reda
ção, somos pela sua rejeição

------~------------------------------------------------------------------------

1P20548-1 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Somos pela rejeição da emenda, per-quanto sai a matar-ta
par ela tratada é pertinente à legislação ordinária

-------------------------------------------------------~-----------------------

lP20649-9 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER •••••••••

A pretensão está. em parte, acolhida pelo esboço de

-------------~~~::~:~:~~~--~~:~-~~:~~~~~~-~~::~~~------------------------------
1P20650-2 VASCO ALVES PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

11 Emenda versa mat er ta a ser objeta de legislação or-dt'
narl a

Pela rejeição

lP20651-1 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

acctbeeos , em parte, os termos da Emenda

------------------~~~~_:~~~~::~~-~:~~~:~---------------------------------------
lP20652-9 VASCO ALVES PMOB
.......... PARECER ..

A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do tex-

------------_:~_:~~::~:~:~~~::_:~_:::~~~:~~~--~:::_~:!:~~~~--------------------
lP205S3-7 VASCO ALVES PMD6
••••••••• PARECER .

Pelo não acolhimento, tendo em v1sta que CJ 'rr-ttn.nat de
Contas da União desenvolve suas atividades na condição de 01'-

-------------~~~-:~~~:~:~-~~-~~~~::::~-~:~~~~:~--------------------------------
lP2065tj-5 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER .

11 redação da al'inea "c" do Hem VII, do ar-t 12 melhor
atende ao direito a privacidade Que se Quer resguardar

Pela r-ejetcão-------------------------------------------------------------------------------
1P20555-3 VASCO ALVES PMDB
.......... PARECER •••••••••

Pel a aprovação
A Emenda, pela sua ampl ttuoe, é de toec tcuvavet e reve

la o bom senso do seu autor Merece destaque o aspecto Que
confere a mulher os mesmos cever-es, tncl us tva na "carreira
mi11tar"

lP20656-1 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Preferiu-se, para a matéria objeto da emenda, redação
diversa da proposta

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20657-0 VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER •••*•••••

A suspensão elo pagamento CIos JurOS de dívida externa, as
sim coma da principal dessa cnvtca, dependem mais de negocia
çãc , acordos ou mesma de Leis ür-dtnar tas Que tornem a admi
ntstr-acêo da dívida mais flex'vel

Pela r-efetcãc-------------------------------------------------------------------------------
lP206S8-B VASCO ALVES PMOB
••••••••• PARECER .

O texto croocsrc não se coaduna co'n a orientação geral
adotada para a matéria

------------------~:::_~:~~~=~~------------------------------------------------
1P20659-6 VASCO ALVES Pr.'IDB
........... PARECER •••••••••

O texto proposto não se coaduna com a orientação geral
adotada para a matéria

-----_..._----------~:~:-~:~::~~~-----------------------------------~------------
1P20660-C VASCO ALVES PMOB
........... PARECER •••••••••

A Emenda propõe a es t at f zação das at wtoaces Dançarias
Essa proposta, a ser posta em pratica, representar1a uma
substanctat expansão das at tvtoaoes estatais em um setor
econômica Que, além de ser relativamente competitivo, perma
nece com ampla predominância oa iniciativa privada nacronat
Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------

lP20661-B PAULO MINCARDNF PMDB
•••••••• '" PARECER "'•••••••'"

O Relator catou par manter os dei ineamentos cr-oar-aeãt t-

------------_:~:_~~:~:~:_~~_::~~:~:~-~::~:~:~:~~~-~~-~:~~:~~:~:_---------------
1P20662-6 PAULO MINCARDNE PNlDB
••••••••• PARECER .$•••••••

A Questão -etattva ao valor dos proventos pr-evtoencter-tos
ser-a tr-ataca em lei ordinária COM observância dos cr-rnctotcs
da "r-e tat tv tcade e c tst etnut tvtuaee'' na prestação dos cener t
ctcs e serviços

acos a concessão do cener tcto. at , sim, preponderá a pr-f n
ctptc da "tr-r-ecut tbt t toaoe'' oc vator real do mesmo Em atrite
se a correspondência entre o valor do benet tctc e o do salá
rio da at tv tdaua variará dependendo, sempre, da faixa de een
da do segurado, be'1'l COM do seu tencc de trabalho e contribui
cão para a cr-evtcêcta soe ta r

--------------------------------~------------------------------------~---------

1P20663-4 PAULO MINCARONE PMDB
••••••• "'.. P,6.t:lECER .

conctvteos pela aprovação parcial da EMenda, nos termos
do sunst vtut tvc
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1P20654-2 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A proposta da Emenda distancia-se da liberdade de exer-ctctc
do di rei to de greve Que Queremos consagrar em nosso suast i tu
t tvc
~ela rejeição

1?20665-1 PAULO MINCARQNE PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção
do Relatar par manter no texto oc Substitutiva um mtnuro de
espectt tcacão das bases de tnctoêncta de contribuições para o
rvnoc Nacional de Seguridade Social Na Que respeita especi
almente a contribuição eepr-esar-ta i ~ o entenmmento da Relator
e no sentida de exni tctrar a diversificação da base, de modo
a romper com o ClrcU10 vicioso gerado pela Incidência exclu
siva sobre a folha de satar tos Quanto à manutenção do fatu
ramento e do rucrc. parece-nas obvio que se trata de tatos,
geradores diferentes, Que poderão ser ut t l tzaoos pelo legis
lador de acorda com as peculiaridades econômica-financeiras e
operacionais de cada contribuinte •-------------------------------------------------------------------------------

1P20666-9 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER ..

Pela rejeição, considerando Que o assunto da autonomia
do DF e muito polêm1co e Que o texto da Relator já encerra
consenso obtido em discussões anteriores

lP20667-7 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

Propõe a emenda limitar a acãc do Estado no dom\nio eco
nômico aos casos de emergência e à promoção de atividades es
senctata ao desenvolvimento Exclui, portanto, os tmcer-at tvcs
da segurança nacional, valendo notar que as te-mas de ação
propostas pcdetn estar compreendidas sob a denominação genéri
ca de "r-et evante interesse cotet tvc'' Na sua parte central, a
proposição admite a promoção estatal em at tvtcaoes essenci
ais, "que não possam ser exerctoes pela iniciativa or tvacav.ê
valido, sem maiores surpresas, concluir Que a emenda refira
aos setores que mais interessam <1 segurança nacional

-------------~:~~-~~!=~~~~-----------------------------------------------------
lP206SB-5 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Acolhemos, em parte, os t er-eos da Emenda
Pela aprovação parcial

lP20669-3 PAULO MINCARONE PMOS
••••••••• PARECER .

As fontes de cuateto para a setor sauce originam-se, tr-a
ntc tona tmente do seguro social t cujas car-ecter-tst tcas bási
cas são a universalidade e a obrigatoriedade, alem da contri
buição do Estado e ela participação das empresas

Quanto às outras propostas cont idas na Emenda devem ser
abjeto de regulamentação complementar, cote certamente, a
exeeoto do cooperativismo, extrapolam as. r tnat toaoes da Carta
Magna

1P206i'D-7 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

O proposto na eeenoa conflita com os pr-tnctptcs adotadas
pelo Projeto. Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP20611-S PAULO MINCARONE PMOB
............ PARECER .

OPtou-se por dar A meter-ta objeto da Emenda tratamento
diverso do nela proposto

Pela rejeição

1P20672-3 PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER .

A Emenda propõe a inclusão, onde couber, de enscos tt tvc
ccncerenete ao direito penitenciaria ou seja sabre o cum-
primento da pena

A proposta e vat ida e vem recebendo a devido tratamento
no Anteprojeto (Substitutivo) em elaboração

Pela aprovação car-cta t

lP20673-1 PAULO MINCARONE PMDB
••••••••• PARECER •••••••••

A amenoa percute Questão Que deve ser exemtnaca a luz do
Substitutiva Pela aprovação.

1P20674-0 PAULO MINCARONE PMOS
.......... PARECER •••••"'*...

O conteudo da emenda, em confronta com O do Projeto
das -íenats emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante
os nobres orcccs ttcs do Autor, não se harmoniza com a s tate
máttca que orienta os pr-tncj p tos na parte relativa aos Planos
e ur-cersanrcs

lP20675-8 PAULO MINCARONE PMOB
*•••••••• PARECER ••••••*••

O proposto na Emenda confl t ta com as prtnc'ipios adotados
pelo Projeto Pela rejeição

--------------------------------------------------------~---------------------~

lP20676-6 PAULO MINCARDNE PMDB
........... PARECER •••••••••

Ao estabelecer em nossa proposta as condições minimas
para que um Partido sot tt tcc possa concorrer ã eleições Na
ctcnate. Estaduais e Municipais entendemos haver atendtuc a
toeta contida na presente emenda Por este motivo nosso cer-e
cer- é favor-ave! em parte, uma vez Que consideramos seus obje
tivos exauridos pelo disposto no item VI oco ar-t 29---------------------------------------------------------..,---------------------

lP20617-.q PAULO MIUCARONE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

Pela pr-ejudtcat tcaoe A emenda f a esta parcialmente
tendida

lP2067B-2 PAULO MINCARONE PMDB
• PARECER .

seta rejeição. A emenda es t á , par-c í a tment e, erenotoa
------------------------------------~------------------------------------------

lP20679-l PAULO MINCARONE PMOB
••••••••• PARECER •••••••••

O ctsccs tt tvc não apresenta alteração coerente com o tear do
artigo Que se Quer substituir e r-aoupt tca preceitos ja cons
tantes do projeto Pelo não acolhimento

lP206BD-4 PAULO MINCARDNE PMDB
••••••••• PARECE~ ••• 011•••••

Ao se dizer que os es t anos se regem pelas const t tut 
cões e leis Que adotarem, ja se deu a devida autonomia, não
havendo necessidade de se dizer Que "a Const ttutcãc assegura
plena auronoe-te- Quanto ao assunta da tnter-vencão. a sua gra
vtoace e a sua complexidade não eeoe-i ser tratadas em um uni
co parag1"afo como propõe a emenda A materia mereceu todo um
capitulo Dal o car-ecer- ser pela rejeição------------------------------------------------------------------------------

lP2C6B 1-2 PAULO MIHCARDNE PMDS
••••••••• PARECER •••••••••

Visa a substituir O art 12 do Projeto de ccnst ttutçãc por
uma nova declaração de direitos composta de 36 itens precedi
dos de um cecut . Q<.Je incorpora ao texto Constitucional as de
clarações dOS direitos nursancs ela ONU e todas as demais con
venções internacionais sobre direitos e cidadania subsce í t as
ceie Brasil e ratificadas pelo Congresso Nacional
Em nosso entenoeri tat ar trnat tva é otspensavet cerque.uma vez
r-at tt tcaoo. o ato internacional se tncorpcr-a ao direito in
terno Embora o elenco dos direitos seja ar-ate e liberal, não
deixa de conter algumas impropriedades de ardem tecntca Não
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vemos por-que enunciar um -utr-at to a legislação penal~ ou um
"dtr-e ttc de amparo aos cee tctentes'", que ser-te mais um dever
Não consideramos que a técnica da presente emenda aoer-tetçoe

-------------~-::~:~-~~-~~~!::~-----------------------------_.-----------------
1P20682-1 MALULY NETO PFL
................ ,.,.. PARECER .

A emenda já consta tnter-atmente do texto do Projeto de

------------_:~~::~:~~:~~-~:_:~::~~~:~:~:~~--~:~:_~~!~~~~~:~~~:~:_---~--------
1P20683-9 LYSÂNEAS MACIEL PDT
"' PARECER ••••"'••••

A m-ooostcãc não concorre para o acer-tetccemento do rex-

------------_:~_:~~~:~:~::~~:~_:~_:::~~~:~~~--~:~:_~:~:~~~~--------------------
lP20684-7 ANNA MARIA RATTES PMD13
•• "'•••••• PARECER ..

Pela ceeruetcai tcaoe A emenda já está car-ctatmente

-------------::~~~~:_----------------------------------------------------------
lP20685-5 MANOEL CASTRO PFL
••"'''''''..... PARECER •••"'......

O ar t 47 do Projeto j a dispõe sobre o assunto ccns tce
r-ano na Emenda, de tal moc:lo Que ela é parcialmente ace t tavet ,

------------------~:~:_:~~~~:~~~-~:~~~:~---------------------------------------
lP20686-3 ROBERTO O ÁVILA POT
••••••••• PARECER "''''''''''.''' ....

Pela r-eretcãc, considerando que os ctsnoatt tvcs pr-eces
tos são r-adtcats e de certo modo tnconsecuente , dada a coeote
xtoeoe do assunto que deve ser regulado na Constituição ape 
nas por normas aer-ets , devendo os detalhes caber ã lei or-dtná

-------------~~:_:_:~~-~:~~~:~:~:~:_-------------------------------------------
lP20681-1 ROBERTO D ÁViLA PDT
••"'."' ..... PARECER "'••"''''•• ''''''

A Emenda em questão. com excessãc do artigo Sobre ass ts
têncta religiosa, constane dtsccs tcões de natureza penal que
coincidem o Que se contém no Projeto

------------------~:~:_:~~~'::~~~-~:~:~:~---------------------------------------
lP206B8-0 RONAN TITO PMOB
•••• "'•••• PARECER ••• "''''•• ''''''

A Emenda em apreço f i ca prej uo i cada uma vez que o ar-t
352 Que tr-atar ta de assunto s tmttar , fol suor-tmtoo por não

------------_:::_:~~~~~:::~~-_:~:~:~:~~-~~~:_~_::~:~-:~::~:~:~~~::_----------
lP20695-2 NELSON CARNEIRO PMDB
......"'...... PARECER •••"'''''''•••

A emenda (PE-28), apresentada pelo Constituinte Nelson
car-netr-c, que trata da educação bas tca, publica e gratuHa de
igual cuar toace para os jovens e adultos que não t1veram a
cesso à escola na epoca adequada. está prejudicada, pois o
Projeto de ccnet ttutcãc já prevê a extensão do ensino funda
mental "aos Que não tiveram acesso na tcace pr-ópr-f a'", em seu

------------_:~!_-~:~.:_~-------------------------------------------------------
1P20697-9 LYSÂNEAS MACIEL POT
."'."''''.''''''. PARECER •••••••"''''

A Emenda é contemplada, em seu mértto, no texto do novo

-------------~~~!::~-~:_:~~::~:~~~:~-------------------------------------------
lP20716-9 JUAREZ A~TU~ES pm
••••••••• PARECER ••••• "'•••

A Emenda dispõe sobre mecanismos de car-t tctcacãc popu
lar, e engloba universo var-t ado de temas relacionados a dife
rentes areas do connectmentc humano Assim, parece-nos mais
adequada a aborpagem de cada proposta para em1ssão de pare
ce,

A primeira das postulações reconhece a qualquer ctoacêo.
s tndtcatc. par-t tcc cot í t tcc ou outra entidade asscctat tva r-e
larmente rnst ttutoa, o direito á informação sobre os atos do
governo e das ent tcaoes controladas pelo poder oum tcc. rela
tivos à gestão dos interesses coletivos A matéria esta pre
vista no Projeto de ccnst ttutção. ar t e 17. VI. A a G

A segunda postulação pretende a gratuidade para a ação
popular A matér ta está prevista no Parágrafo õntcc do ar-t 37
do Projeto de Constituição

A terceira postulação pretende a legitimidade às entida
des associativas para representar seus filiados em Qualquer
instância jud1ctal ou aemtntstr-at tva, A matéria está cr-evtate
no ar-t 17, 11, h e 1

A quarta postulação pretende a oar-t tctpacão dos repre
sentantes da cceuntoaoe nas etapas de planejamento. acompa
nhamento e cont r-oté" das atividades de governo A mater-ta esta
prevista no art 17 VII. A a E

A autnta postulação pretende submeter as leis e atos fe
derais de interesse nacional a referendo popular. exctuicas
as leis orçamentárias e tr-tburãr-tes , tnutcanoo os r-equts trce
para a realização do referendo Uma das formas prevista no
Projeto de const ttutcão - ar-t 25 para o exerci cio da sobera
nia popular é a consulta orebtscttér-ta A forma e os crité
rios a serem adotados nos nteotsctt e, no entanto. devem ser
objeto de l e t , conforme eetatutcc ainda no ar-t 25, parágrafo

Ull'a sexta postulação pretende Que Qualquer entidade as
sociativa seja parte leg\t1ma para cr-ccor ação de eeecccet t
fu fçâo ou cr-ctbtcãc de atos cr-at tceece ou Que possam vtr a
ser cr-et teeecs por pessoa de d1relto publico ou cr-tvaco.
quando tats atos lesem, não sõ o catr-tmôntc publico e os bens
de uso comum do povo. mas também os bens de reconhecido valor
artístico, estét1co ou btstor-tcc. etc Trata-se, na verdade,
de uma extensão do conceito de ação popular, jâ pr-evtata no
art 37 do Projeto de const ttutcãc

A set1ma postulação da PE 22 pretende que as enttdades
representativas de âmbito nacional, constituidos na forma da
lei. poderão propor ação de inc:onst ttuc10nalidade da lei ou
ato do pOder publ tco, perante o órgão do Poder Judiciário
competente. cuja decisão sera irrecorrivel, com a revogação
1med1ata da lei ou do ato prat1cado O art 40 do Projeto de
ConstitUição estabelece os casos em que cabe a~âo dtreta de
declaração de inconstitucionalidade, de forma mais abrangente
e completa

Duas outras postulações a. o\tava e a nona., dizem res
peito a emenda constituctonal A oitava estabelece os crité
rios a serem adotados para Que emendas constitucionais sejam
submetidas a referendo popular, a nona, assegura 1n1ciat1va
popular no processo de emenda constitucional, estipula o per
centual de subscrições da proposta, e prazos para discussão e
votação Quanto à oitava postulação, entendemos devam os cri
térios a serem adotados nos plebiscitos f1carém para a let.
conforme estatuído no paragrafo unico do art 25 do Projeto
de Constitu1ção O mesma Projeto estabelece, ainda. no seu
art 118 que a Constituição poderá ser emendada mediante pro
posta de in1c1atlVa popular, discutida e votada em sessão
'onjunta do congresso nacional, em dois turnos, com 1ntervalo
m'n1mo de 90 (noventa) dias. considerando-se aprovada quando
obtiver. em ambas as votações, dois toarços dos votos dos mem
bros de cada uma das Casas, sendo "romulgada pelas Mesas da
Câmara Federal e do Senado da Replf""1ca Estabelece, ainda.
as materías aue não podem ser objeto de deliberação como pro
postas de emenda O parágrafo unico do art 121. por sua vez.
determina os percentuats do eleitorado necessários para ~

proposta de Emenda ã constituição partir da 1nic1ativa popu
lar Esses, a nosso ver, são criterios mais adequados para a
presentação de emendas populares

Por fim, a PE 22 pretende delegar ás entidades represen
tátivas de âmbito nactonal. constituídas na forma da le1. a
in1c1attva de requererem ao Poder Judtc1ario Que determtne a
regulamentação de norma constitucional porventura não regula
I'lentada Ora cabenl:lo a 1ntciattva das leis complementares e

cedtnár tas a qualquer membro ou comissão da Câmara Federal ou
so Senado da nenuct tca. ao Presidente da aecübt tca, ao Pri
meiro-Ministro e aos Tribunais Superiores. nos termos do Pro
jeto de constttutcãc. art 120. parece-nos desnecessária a
norma constitucional proposta, de vez Que os pr-cceotmentos
próprios do sistema ceeocret tcc ensejam, não so ãs ent tceoes
eecr-eeeorat tvas de âmbito oectcear , mas a qualquer ctdadão,
solicitar ao parlamentar de sua preferência a elaboração da
norma cr-eteoctda

tencc em vtata o exposto, somos pela m-ejudtctat tceoe
das nove primeiras postulações da PE 22, e pela rejeição da
ultima delas

lP20750-9 CRISTINA TAVARES PAlOS
......",••• PARECER .

A emenda (PE-SB) apresentada pelos const t tutntes Cristina
Tavares e Manoel Castro. Que trata da escola ccmentt ar-ta COmo
escola publ tca alternativa. esta prejudicada, pots no pará
grafo untco do ar-t 371 do Projeto de ccost ttutcãc já esta
prevista a col accr-acão da comunidade e da fam11 ta na promoção
da educação Nos ar-t tsos 372 e 373 encontramos as aar-ant tas
para execução do preceito "educação, otrertc de cada um, é
dever do ast acc'", cecut do art 371

Assim p01s a escola publica r-ececer-ra apenas outra deno
minação, a de escola cceuntt ar-ta. mas ter-ta todos os pr-evt te
g10s já previstos na ccnst ttutcêc para as escolas oficiais

Quando os artigos referentes a menores e jovens carentes
não est tverem contemplados nos artigos do capitulo 111. da E
ducação e Cultura. estão referenciados nos artigos 364 e 365,
na Seção 111, Que trata da ass tstencta Social. e nos artigos
419 e 420 do capttutc VII, Que trata da Famn la, do Menor e
do Idoso

Quando ao r-econnectmeotc do Professor le1go, e de at r t-'
outcões dos Conselhos aetaouats de Educação, cctnaecs , pela
reje'cão dos art'g05. pois trata-se de matéria de le1 oróinã
r ta a ser deftnida ccster-tcrmente, não sendo pcts matéria
ccnst ttuctonat

lP20751-7 MIRO 'fEIXEIRA PMOB
."' ••••••• PARECER ••"''''•••••

Os conet tturntes Nino tetxetr-a e Nelson Cameno apresentam
emenda popular tncerer-toa pelo Presidente da Comissão de
Sistematização

A mesma trata de assegurar a todo cr-asf tetr-c portador de
excepcionalidade, o direito a atendimento medico.

Quando é. exc-esso Que a sáude e utr e.tt.c de todos e oevee
do Estado, no texto ccnst ttuctcnat , está-se tncrutnoo aquelas
peasoes portadoras de exceoctcna t toace Não nos parece ade
quado colocar grupos cccutactcnats espectr tcos , na ccnst ttut-.
cão. para serem objeto de cr-tor-tceoes na área de sauce Caso
contrário, abre-se o direito a outros grupos, como idosos.
ennne-ea. crianças, etc A matéria oêve ser objeto de po1\t,
caso planos e programas de governo e não ser tnctutoa numa
Constituição

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
lP20153-3 RONAN TITO PMOB•••• *'''' ••• PARECER ••••• "'•• '"

A emenda (PE-73) apresentada pelo Constituinte Ronan Ti
to, Que trata da educação como direito natural do cidadão.
que propõe o dtrettc a creche e ê eoucacãc pr-e-escoter-. e que
prevê educação esoectat para portadores de deficiências f's1
cas e mentais está contemplada nos artigos 371. 373,111 e IV,
364, r r , 111 e IV. do Projeto de Constituição, estando pc t s
prejudicada a sua apresentação

Quanto aos recursos publ tcos , já há r-erer-êncte no art
381, e Quanto a educação pré-escolar e o ensino oás tco encon
tramos referência no ar-t 378. parágrafos 2.3 e 4 • respec
tivamente do Projeto de conet ttutcâo. estando pois prejudica
dos os octs art 19os

Quanto a cr-tacãc do Conselho Nacional da Criança e do
Adolescente, opinamos pela rejeição do artigo. octs , enten
demos tratar-se de leg1slação cr-otnar ta. Além do Que as atri
buições pr-oncst as tem ingerência em outros orgãos pub l tccs

-------------~~:_!~~~:~-~:_:~~~~~:~_:~~_:_:~~~~::_:_~-~~~:~--------------------
lP20754-1 RONAN TITO PMOB
."''''''' •• ''''''. PARECER ••••••••*

Emenda popular, suescevta pelo Const1t\linte RQtli\N
TITO. face ao seu tnoeeer-tmentc com base no Item V do artigo
24 do Regimento Interno da Assembléta Nacional const t tutnte
Pretende-se a unte tcacãc da juet tca

Apesar dos bons crccõst tos impl tcttce na proposta .de
ve ela ser rejeitada por não ajustar-se ao entend1mento pre 
dominante na Comissão de s tsteeat tzacâo A forma de Estado a
dotada, ou seja, a Federação, importa no reconhecimento da
autonomia política das unidades federadas e esta, por sua
vez. implica a possibilidade de cada Estado membro crçent
zar-rse A existência da fust tce estadual é ccnsecuênc!a da
forma federat tva acoraca

-------------~------~=~~_::~=~::~----------------------------------------------
1P20755-0 RONAN TITO PMOB
.",,,.,, ••• ,,, PARECER ••"'••••••

A Emenda. ora em exame, contém dispositivos Que merecem
destaque por aperfeiçoamento o texto do Projeto

- r-earcr-aa a função soc ta t da propriedade
- determina a necessidade de promover a desapropriação.

por inter-esse social. dos tnóvets que não cu'ncr-am a sua fun
ção ecctat ,

- estabelece os procedimentos para distribuição a traba
lhadores rurais sem terra ou com terra tnsur tctente, das ter
ras desapropriadas ou arrecadadas e incorporadas ao patr1mõ
n10 do Estado

- propõe a distribuição aos benefíctários da reforma a
graria de títulos de ~concessão de d1reíto real de uso", CO'll
cláus\lla de 1nal1enabilidal:1e,

- garante a implementar;ão de uma polltlca de fixação do
homem no meio rural. com vtstas a 1mpedir o recrusdescimento
do processo migratório,

- assegura a Implantação da Just1ça Agrária para d1r1mir
eS conflHos fundtárlos

Em face dos aperfeiçoamentos intrOduzidos pela Emenda.

-----'--------~~~:_~:~~-~~~~~::~~-~:~~~:~.:-~~~_::~~:_~~-~~~~:~:~:~~~----------
lP20756-8 NILSON GIBSON PMOa
•••••• "'•• PARECER •••"'......

A Emenda Pe-7B, subscrtta pelo Constituinte Nilson Gibson.
objetiva dar proteção ã vida desde a concepção

Convém ressaltar o elevado mérito das in1ctativas Que v1
sam conferir maior nHidez e transparênC1a as disposições le
gais referentes ã defesa da vida No entanto, o texto do Pro
jeto de Constituição - art 12 - já se refere ã vida como dt
re1to individual 1nvíolãvel e, por outro lado. a regulamenta
ção dos princ'iptos ali conttdos será abordada pela legtslação
ord1narla, devendo-se menc10nar, por pertinente. Que o Códi

go Civil Brasileiro ja dtspõe, em seu art 40 ~A personali
dade c1vi1 do homem começa no nascimento com vida, mas a leI
põe a salvo desde a concepção os d1reitos do nascituro"

Desta forna, conclu'mos pela reje1ção da Emenda em ana1\-

-------_::_---------------------------------------------------------------
1P20757-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
"''''..''''''•••• PARECER ••• "'..... '"

A emenoa foi apresentada por entidades assoc\ativas do
Ceará Indeferida pelo honrado e llustre Presidente da Comts
são da S1stemat1zação. fot encampada pela Constituinte CiCl
Sabó1a de CarvalhO

A proposta-não se coaduna com a decisão adotada pelo Re
lator sobre a I'latéria
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lP20757-6 CIO SABOIA DE CARVALHO PMDB 1P2077S-B CARLOS ALBERTO CAO POT

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
1P207SB-4 HERMES ZANETI PMOB
••••••••• PAPECER .

A emenda (PE-B1) apresenta pelo ConstItuInte Hermes zsne
t t t Que dispõe sõore "o dever do Estado promover o desenvol
vimento ar-t tst tco-cut nn-rat e sue eutonomta-. já esta contem
plada nos artigos 376, 3B5 e 3B7 do Projeto de Constituição,
estando pois prejudicada a sua apresentação

Quanto ao ensino de Arte como disciplina obr1gator1a nos
curr-tcutos , dOS vários ntvets , entendemos que esteja contem
plada no ar-r 376 do referido Projeto

Quanto aos cursos profissional izantes em Arte, entendemos
ser matéria de le1 cr-dtnar ta, e não Constitucional Estando

-------------~::_-~-~:~:~~~~-~~:::~--~:!:~:~~~--------------------------------
1P20762-2 FAUSTO ROCHA PFL
••••••••• PARECER •••••••••

A presente emenda, apresentada por entidades associativas
ligadas á previdência social de São Paulo, foi tncee tr-tua pe
te honrado e ilustre Presidente da ccmteesc de s ts temartza
cão. suas encampauas pelo Constituinte Fausto Rocha

O que se propõe não cor-eesconce à orientação adotada pelo
Relator

-----------------~-~:~:::~-~-~::~-~~!:~~~~-------------------------------------
lP20764-9 JOSÉ COSTA PMDB
."' ••••••• PARECER "'•••••"'••

O const ttutnte Jose Costa subscrita emenda popular tnce
ter-toa pelo senhor- Presidente da Comissão de g tatemat i aaçâc

A mesma trata da destinação de recursos financetros a
programas de sauoe Segundo a emenda os mes'TJOS devem ser cen
tral izados nos euntctctos

O texto e ambiguo, pcts centralizar pode ser entendido
como concentração dos recursos totais para a saúde nos munt
ctutcs , Da mesma forma cita secr-etar-tas auntctpats de sauee
as Quais são inexistentes na maioria dos manrctptcs erast ter
r-os ,

Desconhece a necessidade de ações de seuce Que tr-anscedem
os limites dos muntctntos , como por exemplo. as doenças

transmitidas par vetares, cujo controle depende ce ações mais
gerais

Pela coaotextdeoe do assunto e a necessidade de sua adap
tação a uma gama tão variada de ntvets de desenvolvimento
euntctcats , a mater ta deve ser examinada, a nosso ver, em ou
tro ntve t da tests tacãc do Pais

Do ponto de vtsta da Constituição, nos parece r-azcave t
que seja asseaur-aoc, como esta, o cr-tnctpto da descentral t aa
cão administrativa no setor sauoe

-----------------~:::-~~!:~~:~-------------------------------------------------
1P20766-5 HELIO ROSAS PMDB
••"'•••"'•• PARECER ••••"'''''''••

A emenda propõe a supressão no art. 255 do anteprojeto, o seu
paragrafo único
t:. matéria de legislação cr-dtnár-ta

-------------~::~-~:~:~~~~-----------------------------------------------------
1P20767-3 CeLSO DOURADO PMOB
........... PARECER ."' •••••"'.

A emenda propõe determlnar as funções e atribuições das
Forças ect tctats e Corpos de Bombeiro
Entendemos ser a meter-ta objeto de lei cr-dtnãr-ta
Pela r-ej etcãc-------------------------------------------------------------------------------

lP2076B-l NILSON GIBSON PMDB..........'lI. PARECER ....."'......
E Emenda PE 99, subscrita pelo Constitutnte Nilson Gtbson

tem os seguintes objetivos
10 - preservação da vtoa desde a concepção,
20 - prctbtcão do tncuateentc a restrição da natalidade,
ae - proibição da manroutecãc excer tmentat ou exploração do
_ emcr-i ão humano,
40 - ensino rel tatcso. de matr'icula facultativa, ccnst ttutnoc

dtsctct tna dos horários normais das escolas, em todos os
graus,

50 - fam'i j ta ccnst ttutoe pelo casamento tndtsscruvet ,
60 - preservação dos valores fundamentais da vida e
70 - otr-evto exctus tvc dos cate de deliberar sobre o numero

de fi lhos
Vê-se Que a emenda vtsa ao bem-estar da faml1 ia, sua pro

teção, liberdade dos cônf uses de decidirem livremente sobre
o numer-e de filhos e a não ingerência de grupos externas na
teccs tcãc de programas de controle da natalIdade, aten de
ressaltar a importância do ensino re t igtoso

Compreendendo as justas reivindicações dos dignos subs
critores cabe-nos, contudo as seguintes ecoe-ações-

O ar-t 12 do Projeto de ccnst ttutcão já se refere â vida
como direito individual tnvtotavet Tratando-se, contudo, de
-natér-ta das mais relevantes, deve-se mencionar, por pertinen
te, Que o Cód190 Civil Brasiletro dtsoõe. em seu art 40' "a
persona11dade C1vll do homem começa no nascimento com vida,
mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nasc1-
turo • \:,

" segunda proposta está prejudIcada, veja-se o art 353
do Projeto

Quando ao terceiro Hem entenderros que quando a Consti
tu1ção assegura o diretto á vida - art 12 - ela inclui o fe
to, POiS este é um ser vivo A especHicac;:ão pretendida deve
ser objeto de regulamentação ordinária

A matérla da pretensão 1'1 4 está tratada no paragrafo u
nico do art. 376 do Projeto, de forma a melhor atender os ob
jetivos buscados

Quanto ao casa"lento 1nd1sso1uvel constitu1rla, sob o
ponto-de-v1sta jur'r11co, um retrocesso ã conQutsta de nossa
legislação, embora a matéria, sob o aspecto reli gloso e filo
sófico, dê margem a dlscussão e ampla po1êm1ca.

A 6. proposta está atend1da pelo art 353
Finalmente, a preservação dos valores fundamentals da vl

da é matérla do art 12, I
Conclu1mos pela reJeição das propostas i, 3, 4 e 5 e pre

judicialidade das 2, 6 e 7-------------------------------------------------------------------------------
lP20772-0 VILSON SOUZA PMOB
.....* •••• PARECER "'••"'•••••

A presente Emenda pretende a Inclusão da allnea ao Item
IV, do art 17 do Projeto, no sentido de autorizar a organi
zação de entldades s1nd1ca1s únicas por base territorial

A fórmula prevista no Projeto deve prevalecer a fim de
Que não haja sl.lperpos1r;ão de entidades quando da representa
ção das convencões coletiVas.

Vfsando melhor harmonlzação da rratér1a be!'l como a pro
pr1a conven1ênc1a do setor s1ndicà:l, optall'lOs pela rejeição da

--------- ----~~:::~~:_~~:~~~---------------------------_.._---------------------
lP20773-B CARLOS ALBERTO CAÚ POT
•••*••••• PARECER 'u•••••••

1 A igualdade entre o homem~ a mulher será assegurada
no Substttut1vo, da mesma forma Que a crillllnizal;ão de qual
quer d1scr1mtnação atentór1a aos direttos humanos

Pela apl'ovação parclal
2 Não aCOlf1emos a proposta de imposição constitucional

do dever de programar, especif1camente, a promoção constante
da fgualdade social, econômica e educacional, por entendermos
que esse dever está impllctto no p~ocesso de governo

Pela reje'ção
3 Os parágrafos lo e 20 da Emenda serão atendidos no

Substttuttvo Pela aprovação parcial
4 O parJ,grafo 30 não nos parece matérta constttucio

nat, e SiM da legislação ordinária

Pela or-ejudtcat toaoe
" 5 A sugestão contida no paragrafo 40 cal ide com o
cr tncrptc de não ingerência nos assuntos internos de outros
catses

Pela rejeição
6 A declaração de cr-cpr-tecaoe cet tn t t tva de terras ocu

padas por remanescentes de Qut tor-ces ser-a ccnstder-aca com
vtatas às DISPOSICOES TRANSITÚRIAS do Sunst t tut tvo

Pe1a aprovação par-c 1a I-------------------------------------------------------------------------------
lP20775-4 FRANCISCO AMARAL PMOB
.*..... *... PARECER ••••*.*.*

vtsa a Emenda dar nova redação aos arts 257, item lII,
261, 262, 270, 20, Hem II, 272, item III 273, 10, 271,
item I e aHneas ~a" e -!:I", e 461, bem como acrescentar Hem
IV ao ar-t 273, item ao 50 do mesmo artlgo, e suprimir o
art. 27B e as at meas "a", "b" e "c" uc item li do art. 461

Trata-se de emenda popular que altera sucstanctateente
vários dispositivos cer-t tnentes ao etater-a tr-tbut ar-to

Quanto a contribuição de melhoria, não nos parece ade
quado substltufr o termo ve tc--teecsc pelo termo cener tctc,
pois o elemento fundamental fust tr tcacor da ccer-enca do tri
buto e a varor-taacão do Imóvel em decorrência da realização
de obra oum tca

A competência r-es tõua t para instituir fmpostos não deve
ser eatendtua aos Mun1c~pios porque da' poderia decorrer a
crtação de um grande numero de impostos de naturezas as mais
dtver-str tcacos , j a Que o Pais tem mais de 4 000 euntctotos
Tal fato geraria confusão e lnstab11 idade na ar-ea fiscal, de
modo a afetar todo o sistema tr teutãr tc

Quanto a competência para tnsr ttutr- emprest1mos concut
sór-tos , entendemos que a medida deve ser atr-tbutua apenas a
União e aos Estados que, em razão de Suas funções e r-esucnsa
b11 idades, têm as nacessar-f as condições para geral' os recur
sos necessárlos á cobertura das despesas decorrentes de cala
midade pum tca Ademais, a criação slmultânea de empréstimo
damente os contribuintes do ecntctpro atingido sere evento
danoso

,. não incidência do IPI nas acutatçzas feitas pelas enti
dades públicas é meter-ta que, a nosso ver, deve ser tratada
pela legislação ordinária, conatoer-anco-sa. inclusive, o ccn
cetro amplo e vago Que a expressão entidades publicas coeccr-
t§! Alem disso, Qualquer tmmtcaoe tributaria signHica redu
cac de recursos ouct tece para o atendtmento das crescentes
necesstdade coletivas

A inclusão dos ser-vtccs na base econôetca do principal
imposto estadual resultou de estudos Que aconselheram tal me
dida, cots o ISS atualmente pouco ou Quase nada representa
para a grande maioria dos Mun1ci.p1os sare compensar a ext tn
cão do tributo, aumentou-se, de 20~ para 2510, a cer-t tcrcacão
dos Mtlniclplos no produto da arrecadação do imposto estadual
e elevou-se consideravelmente a sua car-t tcrcecãc no Fundo de
que trata o art. 277, item I, aT1nea "b"

No que ccncer-ne ã repartição da receita dos 1mpostos in
orceecs no ar-r 271 entendemos que, a vista dos dados dispo
ntve ts sobre o assunto, a alteração proposta vtr ta a afetar a
ecutcace estabelecida na ctstr-tbutcãc de receitas entre as
oteer-entes esferas de Governo

E~ relação a vigência do novo Sistema rr-toutãr-to. a 00[11
ftcaçao proposta acarretar 1;;. cer-t anenta sérios problemas,
porquanto se trata que envolve aspectos técnicos e complexos
dependentes de etsctpt tnacão em tets ccectementeres , as cuate
requerem um prazo r-aaoavet para a sua elaboração, discussão e
votação

No Que ãtz respeito â supressão do ar-t 27B, trata-se de
ceovrcêncta cr-ejuctat aos Estados, pois o dispositivo visa a
compensa-los em razão da ocorrência da sttuação tndtcaca no
20 do art 261

As demais a rter-ecões referem-se a questões. Que por sua
natureza e especificidade, enquadram-se melhor na legislação
i nfraconst 1tuctonal

E!'l face do exposto, e não obstante as razões apresentadas

-------------~_:~~~~-~~_:~:~~~:._~~~~:::~~=~:::_~:~~_:~~-~:~~:~~:::_------------
lP20776-2 FRANCISCO AMARAL PMOB••••*•••• PARECER ••••••*••

Subscrita pelo const f tutnta Pranctscc Amal'al a Emenda
(PE-l0?) crocõe alterações aos artigos 61, 65, as e 8B do
Projeto de Const t t u í ção

Em relação ao ar-t 68, determina a perda de mandato dos
acvernaocr-ee e cr-eeet tos Que assumam cargo ou função na admi
nistração publ tca sem autorização or-evta do teats tat tvo cor
respondente

A previa licença do t.eats tat tvc não convalida a octsvcãc
de cargo cocr tco por titular de mandato eletivo

A única ntcctese em que se pode aomt t tr- Que o cargo tenha
s tco obtido por meios de legittmidade e tconetcaoe comprova
das é atr-eves da aprovação em concurso publ tcc Donde, o ar-t-,

61, em sua redação atual, contemplar a exceção do cargo
obtldo mediante concur-se

Isto_posto, sonos pela refetcão da proposta, mantendo se
a redaçao atual do artigo

3 A proposta referente ao art 65 e respectivo parágrafQ
~~~c~ ~~~~~~~~-se prejudicada, porque ha identtdade de reda-

Tambéme pelo mot~vos acima, fica p/"ejud1cada a proposta
referente ao tnciso II do art1go 86.

4 Quando á supressão da annea d do artigo BB, e inte1ra
m~nte pl'ocedente a modalidade de aposentadoria ali prevtsta
nao serve a causa publiCO, nem aos tnteresses Jegitlmos do
funcionalismo civil Trata-se de U'Tla 1novação cujos efeitos
disfunci0na1s não foram devidamente aval 'lados. Sugerimos,
destarte o acatamento da med1da
Pela aprovação parcial.

-------~;;õ;;;:~---------~RÃNCiscõ-Ã~RÃL------------------------;;õe--------

........... ~ARECER "'..
Subscrita pelo Constitu1nte Francisco Amaral, a emenda

(PE-10B) acrescenta al \nea ao inciso XIII do art 12 e alte
ra redação da al inea c do art 27.

A al 'inea Que acrescenta ao inciso XIII do art 12 estatu1
que!:! paga'Tlento e justa tndenização eXClui quatsQuer acresc1
mo nao expressamente prevlstos em lei.

Sucede que a prestação n~o prevista em lei const1tui, de
plano, 11\cito admin1strativo ou peJ'lal Ademats, a consecução
do objetivo de eQuf líbr'o entre expropr'ante e exproprtado,

conforme assevera o 1ns1gne autor, é inviável porquanto as
desapropl'1açôes e'll causa fundamentam-se na preponderância do
1nteresse publl(,.O sobre o part lcul ar O pressuposto desta
ação é, destarte o desequillbrio de situações ou de dlre1
tos, prevalecendo o comunitario sobre Cl 1nd1v1dual

2 A reelelção de t!tulares de cargos executivos, objeto
da proposta de alteraçao a al \nea c do art 27 contrarla a
tradição patrta e. não encontra apoio na realidade A nossa
frágl1 democracia, eivada de v\c1os remanescentes do longo
per'odo de arbHrio requer evite-se qualQuer intc1at1va ten
dente a prolongar a pel'manênc1a de governantes no exerckio
do mesmo cargo. É das democracias estáve1s e consolldadas a
pratica da reeleição sem preju'zos ã causa publica
Pela rejeição

1P20778-9 AUGUSTO CARVALHO PCB
...... "'•••• PARECER •••••••••

O desenvolvimento espontâneo, e às vezes caótico, da ma
ioria das cidades brasileiras de méd10 e grande porte e o a
chatamento do salário real dos trabalhadores urbanos conduz1
riam a uma crise que se traduz nc. desequ11 'brio crônico entre
a .capacldar:R de pagamento dos usuários e o alto custo de pro
dução dos serviços de transporte Em muitos casos os gastos
com transporte coletivo representam mais de 20:<: do salarl0
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1P20783-5 NELSON CARNEIRO PMDB
................. PARECER ...

A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo,
a~os os debates sobre o respectivo tema, consoante determina
çao do Relator

-----------------~::~-~~:~~~~:~:~~~:~:_----------------------------------------
lP20789-4 NILSON GIBSON PMDB
...,. PARECER .

Trata-se de emenda de responsabilidade de entidades sin
dicais na ár-ea de extração de cetr-ctec Foi tnoerer-tca pelo
honrado e ilustre Presidente da Comissão de Sistematização,
mas encanoaoa pelo ilustre Constituinte Nilson Gibson

O que se ur-onõe esta. em parte, acorntcc pelo netatcr ,
dentro da orientação por ele adotada, razão por que a cr-epe
stcão fica o-ef udtceca

Pela prejudicialidade

m\nimo
Em vista desta situação, procura a presente Emenda Popu

lar caracteriza o transporte urbano como uma questão de pon
t1ca local, tornando-o conoat tve t com os anseios da comunida
de

"Manter o car-áter- eotnentemente social do transporte co
letivo de massas" é um cr tncrctc que norteia o cccer público
;~n~~~~igÍ~) o transporte coletivo urbana como serviço es-

Outrossim, em uma economia de mercado, de livre comér
etc. concere ao usuar to dos tr-ansoc-t es a opção pelo eetc de
transporte_que mais lhe convrer , levando-se para tanto, em
ccns tceracões , fatores nct tvactcnats que lhe proporcionam o
oes iocanento (de bens ou pessoas) pela modalidade mais r-ect
da, segura e pelo menor custo de transferência

coeoet e ao Poder euerree planejar, ordenar e orientar o
transporte publico de passageiros, dentro de uma concepção
integrada, otimizando os sistemas existentes e adaptando-os
as cecut tae tceces de cada ár-ea uetiana Na med\da em que o
Setor Publico decide promover a concessão dos serviços de
transportes, diversos fatores decorrentes da própria economia
de mercado são acionados e se impõem Trata-se tambem de exa
minar a maneira pratica e eficiente de repartir mais adequa
damente as responsabilidades nas dtver-sas esfera do governo
e na at tvtoace cr-tvaoa. fazendo avançar o processo de oeccen
tr-at teacão. ot tmfaanco a prestação dos servtccs do setor

Sintetizando, somos pela aprovação do Item VII e pela
rejeição do Hem VIII da presente Emenda

------------------~:~~-~~~~~:=~~-~:~~~:~---------------------------------------
1P20781-9 IVO LECH PMOB
.................. PARECER ..

O Const t tutnte Ivo Lech encamaa uma emenda popular inde
ferida pelo SI" Presidente da Comtssão de Sistematização

Trata a mesma de tema referente às terapias e métodos at-'
~:rnat\vos de assvet êncta, preservação e recuperação da sac-

Apesar de v tvermos no momento, uma exacerbação do inter
esse popular por metodos alternativos de cuidados á saude , ao
metodo arcoat tcc. o Substitutivo do Relator houve por cem

suprimir o Art 352 do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização, pois cons tcer-a esta matéria objeto de lei

o-otnar ta. não devendo fazer parte do texto constitucional
Esta postura não implica em juizo de valor sobre a maté

ria, a qual poderá ser apreciada em outro momento da ativida
de legislativa Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------

1P20778-9 AUGUSTO CARVALHO PC, 1P20790-8 NILSON GIBSON PMOB
................ PARECER ........ 11<......

A emenda (PE-121) apresentada pelo conet ttutnte Nilson
Gibson, que trata a "educação como dteetto de todos e dever
do Estado" e estabelece as normas e cr tnctptoe da legislação

-------------------------------------------------------------------------------
lP20790=S NILSON GfBSON PMOB

de ensino, já esta cêntemctaca nos artigos 371 373, I, 378 e
372, IV do Projeto de Constituição, estando pois prejudicada
a sua apresentação

lP20791-6 RONAN TITO PMDB
................. PARECER ...

A amenoa subscrita pelo Eminente Senador Ronan Tito, com
fundamento no art 24, i tem V do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, protocolada inicialmente como
Emenda popular, indeferida pelo Eminente Senador Afonso Ari
nos Presidente da Assemble1a Nacional Constituinte, propõe
redação completa para o Capítulo dos Direitos Sociais dos
tr-aba tnaucres , bem como duas outras normas, uma de proibição
de acunutecêo de empregos ou cargos e outra que estabelece o
satár to máximo

Comexceção da 1tcenca-naterntcaoe. contemplamos em
nosso substitutivo todos os direitos contidos na Emenda, pas
síveis de constarem em uma constituição e que tenham viabili
dade prática

Contemplaremos, ainda, alguns outros direitos não arro
lados na Emenda, que reputamos socialmente legítimos

Ao todo, faremos constar de nosso sutist f tut tvc os se
guintes direitos dos trabalhadores contrato de trabalho pro
tegido contra a dispensa tmct tvada ou sem justa causa, segu
ro-desemprego, fundo de car-ant -a do tempo de serviço, salário
mtntmo, irredutibilidade do salário ou vencimento, garantia
de salário fixo quando houver remuneração variável, gratlfi
r tcacãc natal tna, salário do trabalho noturno superior ao di
urno, participação nos lucros da empresa, setar tc-easn t ta,
jornada de trabalho maxtma, jornada reduzidas nos termos
ininterruptos, repouso rerrunerado, remuneração majorada para
o ser-vice extr-acr-mnér-ro, gozo ce ter-tas anua-s remuneradas,
licen~a remunerada a gestante, saude e segurança do trabalho,
r-edução dos riscos de insalubridade e periculosidade bem como
adicional de remuneração nas atividades em Que eles existam,
proibição de trabalho noturno ou insalubre aos menores de 18
anos, proib1ção de qualquer t r-abel ho a menores de 14 anos ex
ceto na ccndtcãc de aprendiz, proibição de intermediação re
munerada de mão-de-obra per-menente , assistência aos fllhos
das trabalhadores ate 6 anos de idade, reconhec1mento cea
convenções coletivas de trabalho e obrigatoriedade da nego
ciação cctet tva. participação dos trabalhadores nas vantagens
advindas da modernização tecncrõgtca e da automação, seguro
contra acidentes do trabalho e doenças cror tss tcnats , exten
são de novos direitos aos empregados domésticos, t tber-oaoe de
associação profissional 1 ou atndtcat e liberdade de exer-ctcto
do direito de greve

------------_:~~:_~:~:-~~~~~~:~~-~~~'::~~--------------------------------------
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